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Itä-Suomi 

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 

 

 

Nuorten kohtaaminen kirjastossa 

Muuttuva ja dynaaminen kirjasto tarjoaa nuorille entistä parempia tiloja, mutta mitä kaikkea 

kirjasto ja nuorisotyö voisivat tehdä yhdessä? Kirjastot ovat käytetyimpiä kuntalaisten 

lähipalveluita. Myös moni nuori käy kirjastossa, joskus jopa enemmän kuin nuorisotiloilla. Kirjasto 

on siis tärkeä osa nuoren kasvuympäristöä. Usein ajatellaan, että nuoret ovat vain nuorisotyön 

asiakkaita, mutta myös kirjaston henkilökunnalle tulee eteen entistä enemmän tilanteita, joissa 

nuoret uusine tarpeineen edellyttävät hyviä kohtaamisen taitoja. Mitkä olisivat luontevat tavat 

tehdä yhteistyötä, kun paikalla on kaksi ammattikuntaa, jotka työskentelevät nuorten kanssa? 

Nuorten kohtaaminen kirjastossa -koulutus on suunnattu sekä kirjastoväelle että 

nuorisotyöntekijöille. Koulutuksen tavoitteena on saada hyvä kuva niin nuorisotyöllisestä 

osaamisesta kuin kirjaston monipuolisista mahdollisuuksista nuorten tilana. Koulutuksen aikana 

pohditaan yhteistyönä toteutettavaa työtä nuorten parissa sekä nuorten kohtaamiseen liittyviä 

asioita. Koulutuksen aikana saadaan myös vinkkejä asiakaspalvelutilanteisiin nuorten kanssa. 

Nuorisotyön ja kirjaston yhteistyön avulla voidaan tavoittaa mahdollisimman monia nuoria ja 

työntekijät tunnistavat paremmin nuorten parissa meneillään olevat ilmiöt ja voivat tarvittaessa 

puuttua niihin. Yhteistyössä on voimaa ja resurssit ovat paremmat. Tärkeä yhteinen pinta on 

nuorten kohtaaminen julkisessa tilassa. 

Kouluttajina ovat Nuorten Palvelu ry:n asiantuntijat, jotka ovat järjestäneet useita kirjastoväen 

valmennuksia nuorten kasvatukselliseen kohtaamiseen. Nuorten Palvelu ry on myös kouluttanut 

ABC-liikennemyymälöiden henkilökuntaa, kauppakeskusten järjestyksenvalvojia ja vartijoita, 

kauppakeskusjohtoa ja kauppakeskusten liikkeitä nuorisoasioissa. 

Koulutuksen järjestää Itä-Suomen AVI yhteistyössä Nuorten Palvelu ry:n kanssa. Koulutuspäiviä 

järjestetään kolme samansisältöistä: Mikkelissä, Joensuussa ja Kuopiossa. 

 

Lisätietoja antavat: 

 Kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513,  

Itä-Suomen aluehallintovirasto, s-posti etunimi.sukunimi@avi.fi  
 
Ylitarkastaja Kirsi Autio, p. 0295 016 514 
Itä-Suomen aluehallintovirasto, s-posti etunimi.sukunimi@avi.fi  
 
Kouluttaja Mikko Leppävuori, p. 040 157 7848,  
Nuorten Palvelu ry, s-posti etunimi.sukunimi@nuortenpalvelu.fi 

       
 



 2/3 

 

 

 

Aika  Maanantai 29.10.2018, klo 9.00 – 16.00 

Paikka Mikkelin seutukirjaston Mikkeli-sali, Raatihuoneenkatu 6, Mikkeli. 

Aika  Torstai 1.11.2018, klo 9.00 – 16.00 

Paikka Joensuun seutukirjaston Muikku-sali, Koskikatu 25, Joensuu. 

Aika  Tiistai 6.11.2018, klo 9.00 – 16.00 

Paikka Kuopion kaupunginkirjaston luentosali, Maaherrankatu 12, Kuopio. 

 

Kohderyhmä Tilaisuus on suunnattu yleisten kirjastojen ja nuorisotoimen toimijoille. 
 

Hinnat Osallistumismaksua ei ole, osallistujat huolehtivat muista kuluista 

 

Ilmoittautuminen  

 Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 24.10.2018. Ilmoittaudu tästä: 

 https://link.webropolsurveys.com/S/E2061FD126DBB67E 

 

 

 

 Tervetuloa! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/E2061FD126DBB67E
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Nuorten kohtaaminen kirjastossa 

29.10. Mikkeli, 1.11. Joensuu, 6.11. Kuopio 

 
9.00 Aamukahvia (AVI tarjoaa) 

9.30 Aloitus ja esittelyt (AVI) 

9.40  Joukossa tyhmyys tiivistyy? – Ikäkategoriako määrittelee? 

• nuoruus ikävaiheena ja hengailun kuva 

10.15 Kirjasto ja nuoret – mahdollisuus vai haastava yhtälö? 

• moninainen työkenttä, moniäänistä keskustelua ja monipuolista kehittämistä 

11.00 Ole liikkeellä ennen kuin huolesta tulee ongelma – miten ennakoida ja ennalta estää haasteelliset 

tilanteet? 

• työskentelyä ryhmissä 

 

11.45 Lounas (omakustanteinen) 

 
12.45 Samassa veneessä 

 

Työskentelyä ryhmissä 
 

• Kolmas työ ja yhteistyö 

o Miten tutustutaan toisiin? 

• Tiedonvaihdon problematiikka 

o Miten tiedonvaihto järjestetään? 

• Miten saadaan kaikkien osaaminen esiin? 

o Markkinoidaan toisen juttuja 

• Vain taivas rajana 

o Ihmemaa Oz 

• Nuorten kohtaaminen julkisessa tilassa 

o Mitä seuraavaksi teemme yhdessä ja yhdessä nuorten kanssa? 

• Verkostot ja niiden hyödyntäminen 

o Ketä voisimme vielä ottaa mukaan? 

14.15 Tauko (kahvia omakustanteisena) 

14.45 Täytettä työkalupakkiin - työkaluja arkipäivän tilanteisiin 

15.40 Kysymykset ja kommentit 

15.50 Arviointi 

16.00 Loppusanat ja hyvää kotimatkaa! 

 


