
JYVÄSKYLÄN
PAVILJONKI

#tpy #työpajapäivät2018 www.tpy.fi



Työpajatreffit Ravintola Mutkassa (Kauppalais-
piha, 40100 Jyväskylä) kahdeksasta eteenpäin!

Mahdollisuus kohdata kollegoita vapaa-
muotoisen seurustelun merkeissä.

OHJELMA
Keskiviikko 18.4.2018
10.00–12.00  Ilmoittautuminen

10.00–12.00  Lounas, RAVINTOLA FANERI, 3. KERROS

AVAJAISET, AUDITORIO WILHELM

12.00–12.10  Tervetuloa 19. Työpajapäiville
  Anneli Kiljunen, kansanedustaja, 
  Valtakunnallisen työpajayhdistyksen puheenjohtaja

12.10–12.20  Jyväskylän kaupungin tervehdys
  Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

12.20–12.35  Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset 
  Merja Hilpinen, ylitarkastaja, OKM

12.35–13.15  Muutosta viestintään – sisältöä someen 
  Ville Kormilainen, viestintäkonsultti, Tekir Kuhina

13.15–14.15  Murrosaika, työn muutos ja demokratisoituva 
  työelämä Ilkka Halava, tulevaisuustutkija

14.15–15.00  Kahvitauko, RAVINTOLA FANERI
  aikaa verkostoitumiselle kahvin lomassa

15.00–17.00  Rinnakkaisseminaarit 

17.00–18.00  Valtakunnallisen työpajayhdistyksen 
  kevätkokous, KOKOUSTILA ELSI
  Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00, 
  kokous klo 17.15–18.00.

PS. Muita illanviettomahdollisuuksia 
tapahtuman sivuilla osoitteessa www.tpy.fi.

ILKKA 

HALAVA



Torstai 19.4.2018
09.00–10.30  Rinnakkaisseminaarit 

10.30–11.00  Kahvitauko, RAVINTOLA FANERI

11.00–11.10  Jyväskylän Nuorten taidetyöpaja: Masterpiece
  Moniulotteinen esitys Nuorten taidetyöpajan arvoista  
  – yhteisöllisyydestä, toiminnallisuudesta ja positiivisesta  
  ajattelusta, jotka luovat nuorelle turvalliset mahdollisuudet   
  etsiä ja löytää oman elämänsä aarteita. 
  AUDITORIO WILHELM

11.10–11.55  ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat  
  määrätä omasta elämästään 
  Tiina Rättilä, tutkija, Tampereen yliopisto
  AUDITORIO WILHELM

11.55–12.55  Sisäinen motivaatio 
  Frank Martela, tutkijatohtori  
  AUDITORIO WILHELM

12.55–13.00  Tapahtuman päätössanat 
  Mari Ahonen-Walker
  toiminnanjohtaja, TPY
  AUDITORIO WILHELM
 
13.00–14.00  Lounas, RAVINTOLA FANERI 
     

Escape Room – Outreach youth work
Vaihtoehtoisessa dystopisessa lähitulevaisuudessa  
pahamaineinen Virasto valvoo aktiivimallin toteuttamista.  
Tehtävänä on pelastaa nuori Viraston kynsistä.

Koe Jyväskylän Nuorten taidetyöpajan järjestämä pakohuonepeli 
kokoustila Gustafissa Työpajapäivien aikana! 

Farkut elämään – Tuunaten 
tuotteeksi -pajan projektityö 
farkkujen tuunausoperaatiosta 
nähtävillä kokoustila Felixissä. #tpy

#työpajapäivät2018 

FRANKMARTELA



Rinnakkaisseminaarit 18.4. klo 15.00–17.00

SEMINAARI 1: Palvelumuotoilu työpajojen  
kehittämistyössä, AUDITORIO WIWI

1 Mitä palvelumuotoilu on ja miten sitä voisi tehdä työpajoilla? 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntija Juha Tuulaniemi 

perehdyttää palvelumuotoilun periaatteisiin ja tutustuttaa joihinkin 
työkaluihin, joilla palvelumuotoilun keinoja voi hyödyntää omalla 
työpajalla. Rinnakkaisseminaari on suunnattu erityisesti työpajojen 
palveluja kehittäville valmentajille ja esimiehille.

SEMINAARI 2: Ensiapua mielenterveydelle  
työpajan arjessa, AUDITORIO WOLMAR

2 Kohtaatko mielenterveyteen liittyviä asioita työpajan arjessa? 
Kaipaatko lisätietoa, mistä mielen hyvinvoinnissa on kyse ja 

miten tunnistaa mielenterveyden häiriöitä? Suomen Mielenterveys-
seuran asiantuntija Ritva Karila-Hietala tarjoaa tietoa mielentervey-
destä, mielenterveyden häiriöistä ja mielenterveyden vahvistamises-
ta. Saamme myös vinkkejä, miten työpajan arjessa voi tukea mielen 
hyvinvointia sekä miten tarjota apua ja ohjata hoitoon. Rinnakkaisse-
minaari on suunnattu erityisesti työ- ja yksilövalmentajille.

SEMINAARI 3: Kohti uutta – työpajojen toiminta- 
ympäristö murroksessa, AUDIOTORIO WILHELM

3 Työpajatoimintaan liittyviä rakenteita ja lakeja uudistetaan 
monella sektorilla. Ajankohtaiskatsauksessa tarkastellaan keskei-

siä uudistuksia sekä keskustellaan muutosten vaikutuksista työpajatoi-
mintaan. Muutoksia kuvaamassa ja keskustelemassa ovat kehittämis-
päällikkö Erja Lindberg Kuntaliitosta, ylitarkastaja Merja Hilpinen 
OKM:stä, erityisasiantuntija Anna Toni TEM:stä sekä neuvotteleva 
virkamies Elina Palola STM:stä. Rinnakkaiseminaari on suunnattu 
erityisesti työpajojen esimiehille ja kehittämistyötä tekeville.

SEMINAARI 4: Brändäys ja skarpimpi 
sisältö somessa, KOKOUSTILA ELSI

4 Miksi on tärkeää, että työpajalla tehdään brändityötä? Miten 
brändin esiin tuomisessa voi hyödyntää sosiaalista mediaa? 

Suunnittelija Mimmi Mäkinen Verkestä ja viestintäpäällikkö Anna 
Kapanen TPY:stä pohtivat seminaarin ensimmäisessä osassa työpaja-



toiminnan brändin merkitystä muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Osallistujat saavat myös mukaansa käytännön vinkkejä brändityöhön 
omalla työpajalla. Seminaarin toisessa osassa katsastetaan Mäkisen 
johdolla sosiaalisen median uusimmat trendit. 

SEMINAARI 5: Nuorten oman toimijuuden  
vahvistaminen, KOKOUSTILA ALVAR

5 Millaista yhteistyötä työpajat voivat tehdä kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa nuorten oman toimijuuden vahvistamiseksi? 

Esittelyssä kolme toimijaa: koordinaattori Päivi Känsälä Arki sujuvaksi 
-hankkeesta esittelee Marttojen vetämiä kurssisarjoja sekä niissä 
saatuja onnistumisen kokemuksia ja kursseista jaettuja osaamistodis-
tuksia. Nuorten taidetyöpaja on soveltanut toimintaansa Avartti-ohjel-
maa. Työvalmentajat Sampo Salo ja Katri Niskala kertovat, miten 
nuorten valitsemaa harrastustoimintaa on toteutettu pajalla ja miten 
se on toiminut motivointikeinona nuorille. Hankepäällikkö Rauni 
Koikkalainen esittelee Kulttuuripajatoimintaa, joka tukee nuorten 
osallisuutta taiteen, kulttuurin ja vertaistoiminnan avulla. Rinnakkaise-
minaari on suunnattu erityisesti työpajojen valmentajille sekä toimin-
taa suunnitteleville.

SEMINAARI 6: Työpajatoiminnan ABC & sosiaalisen  
vahvistumisen Sovari-mittari, KOKOUSTILA ANTON

6 Kiinnostaako, mistä työpajatoiminnassa ja työpajoilla tehtävässä 
valmennustyössä on kyse? Haluatko tietää, miten toiminnan 

vaikuttavuutta voi mitata työpajalla? Kouluttaja Susanna Palo TPY:stä 
tarjoilee rautaispaketin perustietoa. Seminaarissa käsitellään pähki-
nänkuoressa työpajatoiminnan ja valmennuksen perusteet sekä 
tutustutaan Riitta Kinnusen johdolla sosiaalisen vahvistumisen 
Sovari-mittarin käyttöön. Seminaari on suunnattu erityisesti niille, 
jotka haluavat perehtyä valmennukseen ja vaikuttavuuden mittaami-
seen työpajoilla. 

Rinnakkaisseminaarit 19.4. klo 9.00–10.30

SEMINAARI 1: Tarjouskilpailut – mitä  
osallistuminen vaatii? KOKOUSTILA ANTON

Onko tarjouskilpailujen maailma uusi tuttavuus? Kuntaliiton lakimies
Tarja Krakau esittelee hankintalain tarjouskilpailuihin osallistumiselle 



asettamia raameja ja kertoo, mitä tarjoajan tulisi huomioida. Lisäksi 
toiminnanjohtaja Samuel Juntunen Tornion Työvoimalasäätiöstä 
avaa, mitä työpajojen osallistuminen tarjouskilpailuihin käytännössä 
tarkoittaa ja vaatii. Rinnakkaisseminaari on suunnattu erityisesti esi-
miehille ja kehittämistyötä tekeville.

SEMINAARI 2: Osaamisen tunnistaminen  
ja yhteistyö koulutuksen järjestäjien kanssa,  
AUDIOTORIO WILHELM

7 TPY:n Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hankkeen ja 
Sujuvat siirtymät -koordinointihanke ZOOMI:n yhteistyössä 

toteuttamassa seminaarissa keskustellaan osaamisen tunnistamises-
ta ja haetaan sujuvuutta siirtymiin työpajojen ja koulutuksen järjestä-
jien yhteistyöllä. Ohjelmassa kuullaan hyviä malleja yhteistyön 
parantamiseksi ja esitellään käytännön kehittämistä case-esimerkin 
avulla. Aiheeseen johdattelevat TPY:n Sinikka Maskonen, Peter 
Pahlman ja Veijo Wienkoop sekä Sanna Laiho Opetushallituksesta ja 
Sari Häkkinen EKAMI:sta. Rinnakkaisseminaari on suunnattu erityi-
sesti niille, jotka ovat kiinnostuneita osaamisen tunnistamisesta ja 
yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien kanssa.

SEMINAARI 3: Verkostoyhteistyötä ja 
yhteistä työtä verkostoissa, AUDITORIO WOLMAR

8 Verkostoituminen, verkostoyhteistyö ja kumppanuudet ovat 
entistäkin tärkeämpiä uusien maakuntien alueella. Tommi 

Auvinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta johdattelee 
verkostojen ja verkostoitumisen hyötyihin ja saamme vinkkejä, miten 
yhteistyö verkostoissa tai kumppaneiden kanssa saadaan toimimaan. 
Lisäksi toiminnanjohtaja Tuija Hämäläinen Puustellin Työkylästä 
kertoo esimerkkejä toimivista käytännöistä työpajojen alueellisissa 
verkostoissa ja sidosryhmäyhteistyöstä monialaisissa verkostoissa. 

Seminaari 4: Yhdenvertaisuus  
työpajojen arjessa, AUDITORIO WIWI

9 Miten ymmärrämme yhdenvertaisuuden? Mikä merkitys on 
kulttuurilla ja sukupuolella? Mistä yhdenvertaisuuden edistämi-

sessä on kyse? Miten yhdenvertaisuus tai sukupuoli- ja kulttuurisensi-
tiivisyys voisivat näkyä kunkin työpajan arjessa? Teemaan johdattele-
vat Maia Fandi Jyvälän Setlementti ry:stä ja Annemari Päivärinta 
Suomen Setlementtiliitosta.
 



SEMINAARI 5: Digitaaliset ratkaisut ja mentorointi 
työpajatoiminnassa, KOKOUSTILA ELSI

10 Miten pelillisyyttä tai digitaalisia ratkaisuja voisi hyödyntää 
työpajatoiminnassa? Olisiko mentoroinnista apua työskennel-

täessä nuorten miesten kanssa? Metropolian Matti – miesten matkat 
työhön -hankkeen Ann-Mari Dufva ja Jukka Oksanen perehdyttävät 
erityisesti nuorten miesten kanssa kehitettyjen mentoroinnin ja 
pelillisyyden mallien hyödyntämiseen työpajatoiminnassa. Digillä 
Duuniin! -hankkeen projektipäällikkö Sanna Lappalainen Juveniasta 
ja pelipedagogiikan asiantuntija Heikki Koponen Otavan Opistosta 
avaavat kokeilukulttuurin ja digitaalisuuden mahdollisuuksia työpaja-
toiminnan ja nuorten työllisyyden edistämisessä. Rinnakkaisseminaa-
ri on suunnattu erityisesti työ- ja yksilövalmentajille.

SEMINAARI 6: Voiko työpaja olla ohjaamo? 
KOKOUSTILA ALVAR

11 Tarvitaanko joka kuntaan ohjaamo? Miten varmistetaan toimiva 
monialainen yhteistyö tulevissa maakunnissa? Voiko työpaja 

toimia ohjaamona? Tule kuulemaan hyviä käytäntöjä ja luomaan 
uusia! Rinnakkaisseminaarin järjestävät yhteistyössä TPY ja Kohtaa-
mo-hanke. Aiheesta keskustelemassa projektipäällikkö Annukka 
Haapa-aho Etelä-Pohjanmaan Ohjaamosta, palvelukoordinaattori 
Anu Mattila Hyvinkään Ohjaamosta sekä toiminnanjohtaja Ulla 
Mänttäri-Tikka Joensuun Nuorisoverstaalta. 

INFO
JYVÄSKYLÄN PAVILJONKI 
(Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä)
Tapahtuman avajaiset ja yhteiset 
puheenvuorot järjestetään Jyväsky-
län Paviljongin Auditorio Wilhelmis-
sä. Rinnakkaisseminaaritilat sijait-
sevat Paviljongin kongressisiivessä. 
Näyttelypisteet löytyvät 3. kerroksen 
lämpiöstä ja tapahtuman infopiste 
kongressikeskuksen aulasta.

RUOKAILUT
Työpajapäivien lounaat ja 
kahvit tarjoillaan molempina 
päivinä Ravintola Fanerissa, 
Paviljongin 3. kerroksessa. 
Lounaat ja kahvit ovat mak-
suttomia tapahtuman osal-
listujille ilmoitettuina aikoina 
osallistujapassia vastaan. 



Laita jo kalenteriin! 
Synergiaseminaari
10.–11.9.2018 Helsingissä




