VERTAISTUELLISET NUORISOTYÖPÄIVÄT
Nuorisokeskus Marttinen, Herrasentie 16, Virrat

OHJELMA 2.-3.12.2021
Päivien ohjelma on suunniteltu tarjoamaan tilaa, aikaa ja tukea päästä pohtimaan, pureskelemaan ja
huokaisemaan syksyn kiireet kerralla pakettiin, yhdessä muiden kentän kollegoiden kanssa.
Vertaistuellisilla nuorisotyöpäivillä SINÄ ja tarpeesi ovat keskiössä!
ILMOITTAUTUMINEN: HTTPS://BIT.LY/2NKIRUQ
Torstai 2.12.

10:00 - 11:00

MAJOITTUMINEN JA BRUNSSI - LÄHIRUOKAA JA LÄHENTYMISTÄ

11:00 - 11:15

TERVETULOA! - MITÄ MEILLE KUULUU?

11:15 - 14:30

NUORISOTYÖ ROAST - TEEMU VESTERINEN, KOOMIKKO & TRE-OHJAAJA
Ai mikä Roast? Roast on komediapläjäys jossa roastin kohde istutetaan kuuntelemaan
kaikella rakkaudella pohdittuja, roastattavaan itseensä kohdistuvia herjoja ja
pilkantekoa. Roastin kohteeksi valitaan roastaajille tärkeä henkilö, ryhmä tai taho,
jonka roastaajat tuntevat. Roast on pohjimmiltaan hyväntahtoinen tapahtuma, jonka
tarkoitus on yhtä paljon kunnioittaa kohdetta kuin irvaillakin hänelle. Roastaaminen
tasapainottaa ja auttaa sanallistamaan sieluun kerääntynyttä ryönää ja rakkautta.
Se, ken tämän kunnian ansaitsee selviää vasta paikan päällä!

14:30 - 15:00

KAHVIA JA PULLAA

15:00 -16:30

TYÖPAJA - INTERVISIO, ELI "VASTUU SIIRTYY KUULIJALLE"
Eikö olisi ihanaa "oksentaa ongelmansa ulos" ja antaa muiden ratkoa niitä puolestasi?
Tässä pajassa se on mahdollista! Intervisiossa siirrät huolesi muiden harteille, ja saat
uusia näkökulmia omiin ammatillisiin haasteisiisi, mukavasti sohvalla istuen.

16:30 - 18:00

MINIPAJAT - VALITSE OMASI!
Päivän päätteeksi tarjolla
vapaavalintaisesti joogaa ja TRE (Trauma releasing
exercises)-pajaa, sähköfatbikea, ukulele -pajaa ja hittikimara talon aktiviteetteja.
Marttisen saari käytettävissäsi.

18:00 - 19:00

VERTAISTUELLINEN ILLALLINEN

19:00 -->

VIHTA -SAUNA - AIKAA VISIOINTIIN JA MUSISOINTIIN
Rentoa yhdessäoloa, saunomista, syksyn purkua ja puheita, pientä purtavaa
unohtamatta!

Perjantai 3.12.

7:30 - 9:00

AAMIAINEN JA AAMUSAUNA (VIHTA -SAUNA LÄMPIMÄNÄ)

9:15 - 9:30

PÄIVÄN ALOITUS - LASKEEKO HARTIAT?

9:30 - 12:15

"PULLAA, PORKKANAA JA KEHORAUHAA" - KATRI MIKKILÄ, SYLI RY
Työpajassa pysähdytään pohtimaan, minkälaisia ajatuksia ja asenteita syömiseen,
liikkumiseen, omaan kehoon ja erilaisiin kehoihin itse kullakin liittyy. Mistä nämä
ajatukset ja asenteet kumpuavat, miten ne vaikuttavat omaan toimintaan ja
hyvinvointiin ja miten niitä voisi lähteä haastamaan? Lisäksi kyseenalaistetaan
totuttua: entä jos porkkana ei olekaan terveellisempää kuin pulla?

9:30 - 12:15

”KUN ON KIVA MENNÄ TÖIHIN…” -TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA - MINNA RAUAS, TUTKIJA
Mistä työhyvinvointi rakentuu nuorisotyössä? Pääsenkö työn imuun ja flowvirtaukseen vai onko kohtaloni kokea riittämättömyyttä ja turhautuneisuutta? Miten
minä
edistän
omaa
työhyvinvointiani?
Pohdintojen
tukena
käytetään
työhyvinvointihankkeessa kerättyä tutkimusaineistoa.

12:15 - 13:00

PÄIVIEN KOONTI JA TEESIT ITSELLE
MENNESSÄ!
ILMOITTAUDU 28.11.

