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V

erken visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään. Verke
haluaa, että nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus paranevat
digitaalisen nuorisotyön keinoin. Verken toiminta-ajatuksena on tuottaa
nuorisotoimialalle asiantuntemusta ja osaamista sekä koota yhteen toimialan osaamista ja hyviä käytäntöjä liittyen digitaaliseen nuorisotyöhön. Keskeisiä Verken
toimintaa ohjaavia arvoja ovat avoimuus, osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.
Verken toiminnan ydinkohderyhmää ovat 1) nuorten parissa toimivat sekä 2) nuorille
suunnattua toimintaa suunnittelevat nuorisotyön ammattilaiset niin kunnissa, järjestöissä
kuin seurakunnissa. Muita Verken kohderyhmiä ovat nuorisotyön lehtorit ja esimiehet
sekä päättäjät.
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Vuoden 2017 kohokohtia
• Verke laati laajan selvityksen kuntien digitaalisesta nuorisotyöstä –

633 vastaajaa 199 kunnasta
• Verke tuotti 10 videomuotoista asiantuntijahaastattelua

digitalisaatiosta – katselukertoja yli 16 000
• Verke julkaisi englanninkielisen teoksen Digital Youth Work –

A Finnish Perspective, 27 artikkelia yli 30 eri kirjoittajalta
• Verke järjesti 9 koulutusta käsittäneen koulutuskiertueen yhteistyössä

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kanssa - osallistujia 190
• Verken kasvokkaisiin koulutuksiin osallistui vuoden aikana

noin 2500 nuorisoalan ammattilaista
• Verke järjesti yhteisöllisen SomeCamp-tapahtuman,

johon osallistui noin 70 nuorisoalan työntekijää
• Verke osallistui Euroopan komission digitaalisen nuorisotyön

asiantuntijaryhmän työskentelyyn
• VerkeFactori-kehittämiskumppanuuteen osallistui kunnista,

järjestöistä ja seurakunnista 7 organisaatiota
• Verke oli mukana toteuttamassa Digitaalisen nuorisotyön perusteet

-verkko-opintokokonaisuutta, johon osallistui yli 850 opiskelijaa
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Verken vuosi

2017
verke toimi vuosina 2011–2017 yhtenä opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuoriso
työn valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Verken tehtävänä oli kehittää
digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntävää nuorisotyötä sekä palvella nuorten parissa
toimivia ammattilaisia valtakunnallisesti. Verken toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin
nuorisopalvelut.
Verken toiminnan pitkän aikavälin tavoitteet olivat:
• Nuorisoalan osaaminen liittyen digitaalisen median ja teknologian
hyödyntämiseen nuorten parissa tehtävässä työssä lisääntyy ja laventuu
• Nuorisoalan rakenteet tukevat digitaalisen median ja teknologian
hyödyntämistä nuorisotyössä
• Nuorisoalalle kehittyy innovatiivisia palveluja ja konsepteja,
joissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa

1. Osaamisen lisääminen
”Olemme hyötyneet ammattitaidostanne ja tuottamastanne tiedosta koskien nuorisoalaa
sekä nuorten digitaalisia kulttuureja. Uraauurtavat avaukset mm. maker-toiminnassa
antavat suuntaa ja virikkeitä koko nuorisoalan palvelujärjestökentälle. Toisinaan olemme
käsittääkseni hyötyneet Verkestä myös teknisen tuen ja laitteiston muodossa.”
- vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn
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Verken tavoitteena on, että digitaalisuus ymmärretään nuorisotyössä kokonaisvaltaisesti.
Verke nostaa esiin ajankohtaisia teemoja, jotka syventävät ymmärrystä digitaalisen median
ja teknologian hyödyntämisestä nuorisotyössä.
Vuonna 2017 osaamisen lisäämisen sisällöllinen painotus oli teknologiakasvatuksessa ja
digitalisaation vaikutuksissa erityisesti tulevaisuuden työelämään.

SomeCampissa jaettiin hyviä käytäntöjä
Verke järjesti kolmatta kertaa SomeCamp-tapahtuman. SomeCamp on kerännyt lyhyen
ajan sisällä vankan suosion, mistä kertoo muutamassa viikossa täyttynyt osallistujakiintiö.
Vuoden 2017 SomeCampin teemana oli teknologiakasvatus nuorisotyössä. Tapahtuma
kokosi yhteen kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja oppilaitosten digitaalista nuorisotyötä
tekeviä tai sitä kehittäviä työntekijöitä. He tutustuivat toistensa tapoihin hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa nuorten parissa tehtävässä työssä sekä jakoivat omia hyviä
käytäntöjään. Yhteistyökumppaneina SomeCampin järjestämisessä olivat Nuori Kirkko,
Kirkkohallitus, Ehyt sekä Pelastakaa Lapset. Verke koordinoi suunnitteluryhmän työtä ja
vastasi tapahtuman kustannuksista ja järjestelyistä.
Kaksipäiväinen SomeCamp järjestettiin Turun saaristossa Heinänokan leirikeskuksessa ja
siellä oli noin 70 osallistujaa. Tapahtumassa oli kaksi asiantuntijaluentoa sekä työpajoja,
joissa osallistujat pääsivät jakamaan omaa osaamistaan, kokeilemaan erilaisia välineitä ja
sovelluksia sekä keskustelemaan. Tapahtumassa järjestettiin yhteensä 23 työpajaa, joista
jokainen osallistuja pystyi osallistumaan neljään.
Osallistujapalautteissa kiiteltiin tapahtumajärjestelyjen ja sisältöjen laatua. Kritiikkiä sai toisen
pääpuhujan vahva painotus koulumaailmaan sekä työpajojen ja koko tapahtuman lyhyt kesto.
Verke valmisteli kansainvälistä SomeCampia vuonna 2017 ja kartoitti sille tapahtumapaikkoja
Suomesta. Eesti Noorsootöö Keskuksen kanssa käytiin keskusteluja tapahtuman järjestämisestä yhdessä. Yhteistyötä ei kuitenkaan ehditty valmistella sille tasolle, että yhteisen
tapahtuman toteutuminen vuonna 2018 olisi mahdollista. Sen sijaan tapahtumaa valmistellaan pidemmälle vuonna 2018 ja kansainvälinen SomeCamp järjestetään vuonna 2019.
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Osallistujien palautteita vuoden 2017 SomeCampista:
”Oli silmiä avaavaa monessa mielessä. Voi, kuinka kivikaudella meidän firman hommat
osaltaan onkaan.”
”Hyödyllisintä oli tutustuminen muihin työntekijöihin ympäri Suomen, toimintamallien ja
ideoiden jakaminen niin virallisen ohjelman aikana kuin sen ulkopuolella.”
”Verke jaksaa aina panostaa, ja kaikista Verken tapahtumista yms. saan aina jotain kotiin
vietävää. Monipuolinen ohjelma, aika vaan loppui kesken ja olisi ollut useampiakin kiinnostavia työpajoja kuin mihin sai/pystyi osallistumaan.”
”Todella hyvin organisoitu tapahtuma.”
”Olisin kaivannut syvempää paneutumista asioihin. Liikuttiin aikalailla perusteissa.
Tietysti kaikilla osallistujilla ei välttämättä samaa pohjaa.”

6  verken vuosi 2017

Digitaalisen nuorisotyön verkkokurssit tavoittivat yli 850 osallistujaa
Ammattikorkeakoulut Humak ja Metropolia saivat opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoituksen hankkeeseen, jossa kehitettiin ja toteutettiin yhteisöllisen verkko-opiskelun
mahdollistavia digitaalisen nuorisotyön kursseja. Verke ja Koordinaatti olivat mukana
hankkeessa työelämäkumppaneina, jotka eivät saaneet rahoitusta hankkeesta.
Hanke järjesti ensimmäiset verkkokurssit keväällä 2016, ja hyväksi havaittua toimintamallia jatkettiin vuonna 2017. Keväällä 2017 järjestettiin kolme erisisältöistä digitaalisen
nuorisotyön verkkokurssia, ja niistä kaksi vielä uudelleen syksyllä 2017. Lisäksi kokeiltiin
ensimmäisen kurssin itseopiskeluversiota. Verke tuotti uusia sisältöjä ja oppimistehtäviä
kursseille 1 ja 2 sekä toimi valmentajan roolissa kyseisillä kursseilla. Kaikkien kuuden
kurssin yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 854, joista 79 prosenttia suoritti kurssin loppuun asti.
Kurssien osallistujat olivat pääasiassa nuorisotyöntekijöitä tai muita nuorisoalalla
työskenteleviä sekä nuorisoalan korkeakouluopiskelijoita. Opiskelijapalautteen perusteella
voidaan todeta, että osallistujat omaksuivat verkkokursseilla uusia tietoja ja taitoja: kurssista riippuen 85 – 90 prosenttia osallistujista vastasi, että heidän digitaalisen nuorisotyön
osaamisensa lisääntyi kursseilla joko merkittävästi tai jonkin verran. Osallistujien mielestä
ryhmämuotoinen verkko-opiskelu oli sekä mahdollisuus että haaste. Esimerkiksi tehtävien
tekemisen eriaikaisuus koettiin jossain määrin häiritsevänä tekijänä. Toisaalta toimiminen
valmennusryhmässä toi esille erilaisia näkökulmia ja käytäntöjä sekä mahdollisti vertaistuen.
Itseopiskelukurssin osallistujamäärä oli melko pieni, mutta ensimmäisten osallistujien
kokemusten perusteella myös itseopiskelukursseja kannattaisi jatkaa. Hankerahoituksen
päätyttyä seuraava haaste on juurruttaa digitaalisen nuorisotyön verkkokurssit osaksi
hankekumppaneiden toimintaa.

Koulutuskiertue Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kanssa – 190 osallistujaa
”Verke on kiertänyt kanssamme kouluttamassa työpajoja somesta ja viestinnästä ja koulutukset ovat saaneet loistavaa palautetta ja osallistujat osaamista ja ideoita oman toimintansa kehittämiseen. Verke on siis lisännyt työpajojen someosaamista.”
- vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn

Verke järjesti yhdessä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kanssa yhdeksän yksipäiväistä
koulutusta ympäri Suomen. Samansisältöiset koulutukset järjestettiin Helsingissä, Turussa,
Kouvolassa, Mikkelissä, Sodankylässä, Oulussa, Porissa, Tampereella ja Kuopiossa. Koulu
tuksiin osallistui yhteensä 190 nuorten työpajoilla työskentelevää.
Koulutuksissa käsiteltiin esimerkiksi digitalisaation vaikutuksia tulevaisuuden työelämään
sekä sosiaalisen median käyttöä osana työpajatyöskentelyä. Kouluttajina toimivat Verken ja
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Valtakunnallisen työpajayhdistyksen työntekijät. Yhteistyön avulla Verke tavoitti työpaja
toiminnan puolelta uutta kohderyhmää, joka ei tuntenut Verken palveluita entuudestaan.
Osallistujien palautteita koulutuksista:
”Hyvä katsaus digitalisaatioon ja somekanaviin” - kuopio
”Oli tosi hyvä herättäjä omien asenteiden suhteen!
Huippu luennoitsijat, kiitos!” - kuopio
”Käytännön harjoittelua olisi voinut olla enemmän,
tutustumista netin ihmeelliseen maailmaan ja nuorten maailmaan.” - kuopio
”Huumori ja teoriatieto hyvässä kombossa toimii vallan mainiosti!
Oli mielekäs ja mukava päivä!” - oulu
”Monipuolisesti tietoa, innostava, hyvät ja hauskat videot.” - tampere
”Hyvin avattu eri some käytännöt. Sain paljon ajattelemisen aihetta, omat asenteet
nyt myllerryksessä. Käytännön jutut haussa – harjoittelemaan!” - helsinki

Verke tuotti laajan ohjelmakokonaisuuden Nuori2017-tapahtumaan
Yksipäiväinen SomeCamp goes Nuori2017 -ohjelmakokonaisuus järjestettiin osana Allianssin,
Valtakunnallisen työpajayhdistyksen, Nuorisotutkimusseuran ja Kirkkohallituksen organi
soimaa nuorisoalan suurtapahtumaa. SomeCamp valloitti Tampereen Monitoimitalon 4.
kerroksen Nuori2017-tapahtuman keskimmäisenä päivänä. Verke järjesti yhteensä 10 työpajaa
tai keskustelutilaisuutta digitaalisesta nuorisotyöstä. Sijainti etäällä tapahtuman pääpaikasta
sekä heikko markkinointi vaikuttivat osaltaan siihen, että SomeCampin osallistujamäärä
jäi suhteellisen pieneksi: koko päivän aikana tavoitettiin arviolta 200 osallistujaa, mikä on
alle kymmenesosa koko Nuori2017-tapahtuman kävijöistä.
Lisäksi Verke järjesti Nuori2017-tapahtuman pääasiallisella tapahtumapaikalla, Tampere-
talossa, englanninkielisen session digitaalisesta nuorisotyöstä. Pääpuhuja, skotlantilainen
Dana Cohlmeyer esitteli väitöskirjansa tuoreita ajatuksia suomalaiselle yleisölle.
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Verke oli kysytty seminaaripuhuja
“Erittäin asiantuntevat ja mukavat kouluttajat ja sisältö joka vastaa tarpeisiin
ja on riittävän selkokielistä.” - vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn
”Emme saisi muualta vastaavaa ja yhtä asiantuntevaa ja aina valmiina auttamassa olevaa
yhteistyökumppania organisaatiomme kohderyhmän kouluttamiseen somen saloihin sekä
myös meidän organisaation someviestinnän kehittämiseen.”
- vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn

Verke oli laajasti esillä muiden nuorisoalan toimijoiden järjestämissä tapahtumissa. Verke
tuotti esimerkiksi sisällön Setlementtiliiton keväällä 2017 järjestämiin koulutuksiin, joissa
aiheena oli sosiaalisen median käyttö nuorisotyössä. Koulutukset järjestettiin Savonlinnassa,
Tampereella, Kemissä ja Helsingissä. Verke piti puheenvuoroja aluehallintoviranomaisten
järjestämillä alueellisilla nuorisotyöpäivillä Pohjanmaalla, Lapissa ja Länsi-Suomessa.
Lisäksi Verkellä oli puheenvuoroja muun muassa SKUNK - skärgårdsungdomarnas
intresseorgansisationin järjestämässä koulutuksessa Maarianhaminassa, Helsingin ja
Espoon oppilashuollon päivillä, Facebookin järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä, Oulun hiippakunnan järjestämässä koulutuksessa, Preventiimin Päihdekasvatusmarkkinoilla
Joensuussa, Hämeenlinnan alueen etsivän nuorisotyön toimijoiden koulutuspäivässä,
Kanneljärven opiston ja Lohjan nuorisopalveluiden järjestämässä digitaalisen nuorisotyön
seminaarissa sekä Mediakasvatusseuran vuosittaisessa seminaarissa Helsingissä.
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Verke kävi puhumassa digitaalisesta nuorisotyöstä myös ulkomailla. Puheenvuoroja oli
nuorisoalan seminaareissa Vilnassa, Luxemburgissa, Prahassa sekä kahdessa eri tilaisuudessa Wienissä. Lisäksi Verke fasilitoi viikon kestäneen maker-koulutukseen keskittyneen
koulutuksen Luxemburgissa ja piti puheenvuoron virolaisille nuorisotyöntekijöille suunnatussa webinaarissa.
Verken työntekijät pitivät puheenvuoroja yhteensä noin 90 tapahtumassa. Tämä oli 20
enemmän kuin vuonna 2016. Kaikkiaan Verken koulutuksiin ja puheenvuoroihin osallistui
kasvokkaisissa tilaisuuksissa yhteensä noin 2500 kuulijaa. Tämä oli noin 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutusten määrän lisääntyminen ja osallistujamäärän
väheneminen kuvastaa Verken pari vuotta sitten tekemää strategista valintaa keskittyä
pienempiin koulutuksiin – niillä kun on yleensä osaamisen kehittymisen kannalta suurempi vaikuttavuus.

Overall, how satisfied were you with this training program?
17 out of 17 people answered this question
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Kokonaispalaute Luxemburgin ”Makerspaces in digital youth work” Erasmus+ -koulutuksen osallistujilta.

”The training had a lot of different aspects and approahes for the subject. There were a lot
of useful information and practices that we can take and actually use them in our own field
of work. Trainers were top notch quality.”
- osallistujapalaute luxemburgin maker-koulutuksesta

Verkkosisällöissä panostettiin videotuotantoon
Vuonna 2017 Verken verkkosivuilla (www.verke.org) kävi 17 200 uniikkia vierailijaa. Se on
noin 1700 kävijää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yksi selitys kävijämäärän vähenemiselle
on se, että Verke jatkoi edellisenä vuonna alkanutta käytäntöä tarjota osa verkkosisällöistä
sosiaalisen median kanavissa, eikä kaikkia sisältöjä siten lisätty lainkaan verkkosivuille.
Verke ylläpiti myös SomeCamp-sivustoa, jolla oli vuonna 2017 1656 eri kävijää.
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Verke vieraili vuonna 2017 yhteensä 39 eri paikkakunnalla.
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Verken blogissa julkaistiin vuonna 2017 19 suomenkielistä kirjoitusta ja neljä englannin
kielistä. Tämä oli noin 10 kirjoitusta vähemmän kuin edellisvuonna, ja kirjoitusten väheneminen lieneekin toinen syy verkkosivujen kävijämäärän pieneen laskuun.
Tiedottamiseen Verke käytti verkkosivujensa lisäksi uutiskirjettä ja sosiaalista mediaa.
Vuonna 2017 lähetettiin 11 uutiskirjettä sekä sähköpostilla että WhatsAppissa. Uutiskirjeellä
oli vuoden 2017 lopussa 1283 sähköpostitilaajaa, mikä oli 157 tilaajaa enemmän kuin edellis
vuoden lopussa. WhatsApp-tilaajia oli vuoden 2017 lopussa noin 40 kappaletta – määrä
pysyi suunnilleen samana edellisvuoteen nähden.
Sosiaalisen median kanavista Verke käytti aktiivisimmin Facebookia (2536 tykkäystä vuoden 2017 lopussa), Twitteriä (noin 1840 seuraajaa), Instagramia (noin 1140 seuraajaa) sekä
YouTubea (83 tilaajaa). Kaikkien sosiaalisen median kanavien seuraajien määrät kasvoivat
edellisvuoteen verrattuna – prosentuaalisesti eniten kasvoi Verken YouTube-kanavan
tilaajien määrä. Verken yleisten kanavien lisäksi SomeCamp-tapahtumalla ja SomeCastilla
oli omat sosiaalisen median kanavansa.
Verkkoviestinnän osalta selkeästi eniten kasvua oli Verken tuottamien videomuotoisten
sisältöjen katsomisessa. Selkein syy kasvuun lienee se, että Verke julkaisi vuonna 2017 20
videota. Esimerkiksi vuonna 2016 julkaistiin vain 10 videota, joista suurin osa oli heikkolaatuisia seminaaritaltiointeja. Vuonna 2017 Verke aloitti yhteiskunnan digitalisoitumista
käsittelevän videosarjan, johon haastateltiin eri alojen asiantuntijoita eri puolilla Suomea.
Lisäksi Distanssi-verkkokursseja varten kuvattiin videoita, joilla Verken työntekijät kertoivat
digitaalisen nuorisotyön ja pelitoiminnan perusteista. Laadukasta videotuotantoa varten
Verke hankki uutta kuvausvälineistöä. Kaikkia Verken videoita katsottiin vuonna 2017
YouTubessa yhteensä 10 378 kertaa, mikä on yli 56 % enemmän kuin vuonna 2016. Lisäksi
videoita katsottiin Facebookissa 5 873 kertaa – 1150 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Verken some-seuraajien määrän kehitys vuodesta 2015 vuoteen 2017.
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YouTube

SomeCastissa juteltiin rennosti digitalisaatiosta
SomeCastin tavoitteena on monipuolistaa Verken tiedonlevitystapoja tuomalla videoiden ja
kirjoitetun tekstin rinnalle audiomuotoista sisältöä, mikä voi tavoittaa uutta yleisöä Verken
viestinnälle.
Verke tuotti vuonna 2017 yhteensä 18 jaksoa SomeCast-podcastia. Lähes jokaisessa jaksossa
oli ajankohtaisten uutisten lisäksi jokin erityinen teema. Vuonna 2017 SomeCastin teemoina
olivat muun muassa maker-toiminta, teknologiatrendit, asioiden internet, anonyymiyden
merkitys verkossa sekä nuorisotyön tulevaisuus.
SomeCastissa oli vuonna 2017 neljä vakituista
keskustelijaa ja ajoittain eri alojen asiantuntijoita
vieraina. Vakituinen kokoonpano koostui Verken
edustajien lisäksi seurakunnan ja yritysmaailman edustajista. SomeCastin yhtenä vahvuutena
voidaan pitää audiomuotoa: kirjoittaminen tai
videolla esiintyminen ei ole kaikille luontevaa,
joten podcast antaa heille mahdollisuuden saada
tuotua oma asiantuntijuutensa esille. Vierailevat
henkilöt voivat osallistua lähetyksiin myös etäyhteyden avulla.
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SomeCast lähetettiin suorina lähetyksinä Facebook liven tai MIXLR-nettiradion kautta.
Valmiit jaksot lisättiin jälkikäteen Soundcloud-palveluun ja niistä tehtiin julkaisut Verken
blogiin. Kaikki jaksot olivat tilattavissa myös RSS-syötteenä esimerkiksi Applen iTunes
palvelusta. SomeCastin jaksoja kuunneltiin vuonna 2017 yhteensä 3137 kertaa ja ladattiin RSS-syötteiden kautta yli 5000 kertaa. Luvut eivät pidä sisällään suorien lähetysten
kuuntelukertoja, koska näistä ei ole tilastoja saatavilla.
Verken on toiminut edelläkävijänä nuorisoalalla podcastien julkaisemisessa ja pyrkinyt
aktiivisesti kannustamaan myös muita toimijoita perustamaan omia podcasteja. Verke piti
vuonna 2017 kaksi työpajaa podcastaamisesta sekä julkaisi verkkosivuillaan ohjeita, miten
kuka tahansa voi aloittaa podcastaamisen.

Medianäkyvyys lisääntyi
Verken työntekijöitä haastateltiin Helsingin Sanomiin, Radio Sandelsiin sekä Ahvenanmaalaiseen Steel FM:ään. Lisäksi työntekijöitä haastateltiin Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen vuosikertomukseen sekä Mediakasvatusseuran ruotsinkieliseen sosiaalista
mediaa käsittelevään julkaisuun.
Verken työntekijät olivat myös mukana kirjoittamassa artikkelia HUMAKin julkaisuun
Kenen nuorisotyö - yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet.

Artikkeli Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen vuosikertomuksessa 2016:
Onnistumiset ja epäonnistumiset jaetaan Verkessä koko porukan kesken.
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Pienemmissä verkostoissa käytiin aktiivisempaa keskustelua
Verke haluaa edistää nuorisoalan toimijoiden verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen jakamista
digitaalisen nuorisotyön saralla. Tätä tarkoitusta varten Verke on ylläpitänyt Facebookissa
verkkonuorisotyö-ryhmää muutaman vuoden ajan. Ryhmässä oli vuoden 2016 lopussa
567 jäsentä. Pikaviestipalvelu Telegramin Digitaalinen nuorisotyö-ryhmässä oli vain 50
jäsentä, mutta se oli keskusteluiltaan huomattavasti aktiivisempi kuin Facebook-ryhmä.
Lisäksi Verke ylläpiti Facebookissa Lanit nuorisotyössä -ryhmää (79 jäsentä).
Verke aloitti loppuvuodesta 2017 nuorisotyön pelitoimintaan liittyvät kuukausittaiset
perjantaipulinat Discordissa (23 jäsentä). Tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä, antaa
mahdollisuus verkostoitua ja kehittää yhdessä nuorisotyöllistä peli- ja digitoimintaa.
Verke osallistui aktiivisesti myös muiden ylläpitämiin keskusteluihin ja ryhmiin sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Pelikasvattajien verkostoon ja Mediakasvattajien verkostoon
Facebookissa.
Verke on mukana Nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa, jonka tarkoituksena on levittää
hyviä käytäntöjä ja tehdä yhteistä kehittämistyötä verkkonuorisotyön toimijoiden kesken.
Vuonna 2017 järjestettiin kaksi Nusuvefon yleiskokousta sekä kaikille avoin seminaari. Verke
oli vuonna 2017 mukana Nusuvefon kehittäjäryhmässä ja Verken vastuulla oli mm. viestintä
verkoston jäsenille, verkkosivun ylläpito ja kehittämisryhmän toiminnan koordinointi.
Lisäksi Verke oli mukana yleiskokousten ja avoimen seminaarin käytännön järjestelyissä.

2. Strateginen kehittäminen
”Digitaalisen nuorisotyön käsitteen lanseeraaminen ja jalkauttaminen on antanut koko
kentälle yhteisiä käsitteitä ja sitä kautta hyödyttänyt kaikkea kehittämistä, myös media
kasvatukseen liittyen.” - vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn
“Verken tuottamat julkaisut ovat erittäin hyödyllisiä, asiantuntevia, mutta myös riittävän
napakoita.” - vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn
Verke tekee vaikuttamistyötä sen eteen, että digitaalinen nuorisotyö ymmärrettäisiin koko
naisuutena ja otettaisiin huomioon nuorisotyön strategisessa suunnittelussa ja rakenteellisella tasolla.
Vuonna 2017 Verke toteutti tätä tavoitetta esimerkiksi tuottamalla selvitystietoa kuntien
kehittämistyöhön ja osallistumalla nuorisotyötä koskevien asiakirjojen työstämiseen.
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”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” – Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017
Verken vuosina 2013 ja 2015 toteuttamat kyselyt kuntien nuorisotyöntekijöille saivat jatkoa vuonna 2017. Kyselyä uudistettiin melko paljon aiempiin kyselyihin nähden. Vuoden
2017 selvitys pureutuikin edellisiä syvemmin digitalisaation vaikutuksiin nuorisotyössä.
Selvityksessä kartoitettiin myös aiempaa laajemmin esimiesten kokemuksia digitaalisen
median ja teknologian käytöstä nuorisotyössä.
Selvitys koostui sekä määrällisestä että laadullisesta aineistosta. Määrällinen aineisto
kerättiin keväällä 2017 kyselyllä, johon saatiin 633 vastausta sekä suomeksi että ruotsiksi.
Vastaajista 567 työskenteli nuorten parissa ja 130 toimi täysin tai osittain nuorisoalan
esimiestehtävissä. Vastauksia tuli 199:sta Suomen 311 kunnasta. Selvityksen laadullisen
osuuden toteutti Opinpaja Oy. Siinä käytettiin tutkimusmenetelmänä osallistavia työpajoja,
jotka toteutettiin neljällä erikokoisella paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Selvityksen tuloksia esiteltiin useissa nuorisoalan tapahtumissa. Alueellisia ja kuntakohtaisia
tuloksia tarjottiin toimijoille oman kehittämistyön tueksi, mikäli otos koostui vähintään
viidestä vastajasta. Kuntakohtaisia tuloksia toimitettiin noin 10 kuntaan. Ahvenanmaan,
Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueellisia tuloksia
jaettiin laajemmin maakuntien paikkakunnille. Lisäksi tieto- ja neuvontatyötä, työpaja
toimintaa sekä ruotsinkielistä nuorisotyötä tekevien vastaukset toimitettiin Koordinaattiin,
Valtakunnalliseen työpajayhdistykseen sekä Föreningen Luckaniin. Niin ikään aineistoa
hyödynnettiin tutkimustarkoitukseen kahden opinnäytetyön yhteydessä. Myös Verken oman
toiminnan suunnittelun kannalta kyselytulokset olivat erittäin arvokkaita, muun muassa
koulutusten ja materiaalien teemoja mietittäessä.

EU:ssa luotiin suosituksia digitaaliselle nuorisotyölle
Verke oli vuosina 2016–2017 Suomen edustajana Euroopan komission digitaalisen nuoriso
työn asiantuntijaryhmässä, jossa oli edustajia 21 maasta. Ryhmä kokoontui viisi kertaa
vuoden 2017 aikana ja lisäksi materiaaleja työstettiin verkossa.
Ryhmä tuotti muun muassa listauksen digitaalisen nuorisotyön koulutustarpeista sekä
suosituksia digitaalisen nuorisotyön edistämiselle EU:n jäsenvaltioissa. Ryhmän laatimat
suositukset toimivat lisäksi pohjana Euroopan unionin neuvoston julkaisemille suosituksille
nuorisotyön älykkäästä kehittämisestä. Ryhmässä laadittiin myös yhteisesti hyväksytty
määritelmä digitaaliselle nuorisotyölle, joka pohjautuu pitkälti Verken ja YouthLink Scotlandin ajatuksille digitaalisesta nuorisotyöstä.
Verke kommentoi Euroopan unionin neuvoston laatimia nuorisotyön älykkään kehittämisen suosituksia OKM:n kautta kahteen otteeseen vuoden 2017 aikana sekä kerran suoraan
EU-neuvoston puheenjohtajamaalle Virolle.
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EU:n asiantuntijaryhmän linjaamia digitaalisen nuorisotyön
koulutustarpeita esiteltiin nuorisoalan lehtoreille
Verke järjesti puolen päivän mittaisen seminaarin, jossa käytiin läpi Euroopan komission
asiantuntijaryhmän koulutustarpeita koskevat suositukset ja keskusteltiin digitaalisen
nuorisotyön ajankohtaisista aiheista myös laajemmin. Seminaari järjestettiin joulukuussa
2017 Hotel Arthurissa, ja sinne osallistui 20 tulevien nuorisotyöntekijöiden kouluttajaa
yhteensä 11 eri oppilaitoksesta ympäri Suomen. Tilaisuus osoitti, että nuorisotyön lehtoreilla
on tarve digitaalisen nuorisotyön osaamisen päivittämiselle.
”Koulutuspäivä, jossa kerrankin tilaa eikä ainoastaan sullottu epätoivoisesti kaikkea
mahdollista uutta ohjelmaan tiedotusluontoisesti. Hyvä henki ja tekemisen meininki!”
- osallistujapalaute lehtoriseminaarista

Digitaalisuus näkyi tulevien nuorisotyöntekijöiden opinnoissa
”Tiedon jakaminen opiskelijoille ollut niin hyödyllistä. Verkeltä tulee oivaa materiaalia.”
- vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn

Verke postitti hiljattain tuottamiaan materiaaleja noin sadalle tulevien nuorisotyöntekijöiden
kouluttajalle tammikuussa 2017, tarkoituksena kannustaa oppilaitoksia lisäämään digitaalisen nuorisotyön tematiikkaa osaksi opetusta.
Verke antoi syksyllä 2017 lausunnon kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon luonnoksesta
koskien nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalaa. Verke kiinnitti huomiota erityisesti digi
taalisen nuorisotyön kokonaisvaltaisen ymmärryksen ja nuorten digitaalisten kulttuurien
huomioimiseen tutkinnon perusteissa. Tutkinnon uudistuminen ja uusien opetussuunnitelmien
käyttöönotto tulevat vaatimaan Verkeltä panostusta nuorisoalan oppilaitosten tukemiseen
myös jatkossa.

Valtion nuorisopoliittinen kehittämisohjelma huomioi digitaalisen nuorisotyön
Lokakuussa 2017 julkaistiin valtion nuorisopoliittinen kehittämisohjelma. Verke antoi
kommentteja kehittämisohjelmasta kahteen otteeseen vuoden 2017 aikana. Verke iloitsee
siitä, että digitaalinen nuorisotyö mainitaan ohjelmassa osaamiskeskustoiminnan teemana
sekä yhtenä kolmesta nuorisotyön kansainvälisen kehittämisen kärjestä. Tämä antaa hyvät
lähtökohdat digitaalisen nuorisotyön strategiselle kehittämiselle myös jatkossa.
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3. Innovatiivisuus
”Verken avulla olemme pystyneet mahdollistamaan nuorille laadukkaampia ja monipuolisempia digitaalisen nuorisotyön palveluja.” - vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn

Verke haluaa, että nuorisotoimialalle syntyy innovatiivisia palveluja ja konsepteja, joissa
hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Verke tarjoaa pitkäjänteisiä kehittämis
kumppanuuksia ja yksittäisiä konsultointeja uudenlaisten toimintamuotojen mahdollistamiseksi.
Kansainvälinen yhteistyö on yksi keino innovatiivisuuden lisäämiselle, ja siihen Verke
panostikin vuonna 2017.

VerkeFactori-kumppanuus antoi eväitä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön
Hyväksi ja tärkeäksi koettua VerkeFactori-toimintaa jatkettiin viidettä vuotta vuonna
2017. Pitkäjänteisellä kumppanuudella pyrittiin mahdollistamaan syvällinen kehitystyö ja
luomaan uudenlaisia toimintamalleja, joista voitiin ammentaa inspiraatiota myös muihin
organisaatioihin. Toisaalta se, mikä toimii yhdessä organisaatiossa, ei useinkaan toimi
täysin samanlaisena muualla. Siksi myös jokainen kehittämiskumppanuus oli erilainen.
Vuoden 2017 alussa jatkettiin loppuun ne 11 kehittämiskumppanuutta, jotka olivat alkaneet
keväällä 2016. Huhtikuussa 2017 käynnistettiin uusi haku Factoreihin. Hakemuksia Factoriin
tuli 15 kappaletta ja mukaan otettiin 7 toimijaa. Verke antoi mahdollisuuden kertaluonteiseen
konsultointiin myös niille tahoille, jotka eivät tulleet valituiksi Factoriin.
VerkeFactori-kehittämiskumppanuuden alussa sovittiin tavoitteet ja aikataulu kullekin
kumppanuudelle. Verke sitoutui olemaan aktiivisesti mukana kumppaniorganisaation digi
taalisen nuorisotyön kehittämistyössä korkeintaan vuoden ajan. VerkeFactori-toiminnan
puitteissa järjestettiin muun muassa koulutuksia ja toimintamallien testauksia sekä annettiin
monenlaista konsultointia Factorissa mukana oleville organisaatioille.
Factori-kumppanuuksien teemoina olivat vuonna 2017 muun muassa tekoälyn hyödyntä
minen sosiaalisessa mediassa, digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen ja verkko
nuorisotyön kehittäminen.
Vaikka VerkeFactorin konseptia uudistettiin pari vuotta sitten, sen painotus oli edelleen
koulutuksellisissa sisällöissä, ja innovatiivinen kehittämistoiminta jäi vähäisemmäksi. Siksi
Verke käynnisti vuonna 2017 kehittämiskumppanuustoiminnan uudistusprosessin. Vuoden
2017 VerkeFactori oli viimeinen laatuaan, ja vuonna 2018 aukeaa haku täysin uudistuneeseen innvointikumppanuuteen.
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”VerkeFactorissa mukanaoleminen on ryhdittänyt Nuortennetin kehittämistä työntekijän
näkökulmasta. Joskus avuksi on ollut se, että on paikka ja aika sille, että asiaa mietitään
ääneen, joskus verkeläisten hyvät kysymykset ja joskus koko porukan yhteinen pohdinta
jonkin vaikeamman asian edessä. Myös Factorista saadut hyvät vinkit ja verkkonuorisotyön
kentän tuntemus ympäri Suomen on hyödyttänyt meitä oman toiminnan kehittämisessä.
Factorikauden aikana on menty isoja harppauksia MLL:n verkkonuorisotyössä eteenpäin
ja uskallus tähän ei olisi välttämättä riittänyt ilman VerkeFactoria.”
- palaute vuoden 2017 factori-kumppanuudesta

Englanninkielinen julkaisu suomalaisesta digitaalisesta nuorisotyöstä
Suomalaisilla on paljon annettavaa digitaalisen nuorisotyön kehittämistyöhön myös
kansainvälisesti. Suomalaisesta digitaalisesta nuorisotyöstä ei kuitenkaan ollut juurikaan
saatavilla englanninkielistä materiaalia. Siksi Verke tuotti vuonna 2017 kansainväliselle yleisölle suunnatun julkaisun Digital Youth Work - A Finnish Perspective, jossa muun muassa
kerrotaan suomalaisen digitaalisen nuorisotyön traditiosta ja esitellään hyviä käytäntöjä.
Julkaisussa hyödynnettiin Verken aiemmin tuottamia suomenkielisiä julkaisuja ja muokattiin
niiden teksteistä soveltuvin osin kansainväliselle yleisölle suunnattu julkaisu. Julkaisuun
kirjoitettiin myös muutamia uusia tekstejä. Kirjoittajat olivat pääasiassa tutkijoita sekä nuorisotyön suunnittelijoita ja toteuttajia. Julkaisu jakautuu kuuteen temaattiseen osaan, joista
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jokainen sisältää niin teoreettisempia kuin käytännönläheisempiä artikkeleita. Yhteensä
artikkeleita on 27.
Julkaisusta otettiin 1500 kappaleen painos. Sitä voi tilata maksutta Verken verkkosivujen
kautta, ja loka-joulukuun aikana sitä tilattiinkin noin 200 kappaletta. E-kirjat ovat maailmalla suositumpia kuin Suomessa, joten tämän julkaisun kohdalla päätettiin kokeilla myös
e-kirjaa julkaisumuotona.
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Välinelainaukset lisääntyivät
Verke ylläpiti pienimuotoista digitaaliseen nuorisotyöhön liittyvien välineiden lainaustoimintaa jakamistalouden hengessä. Verke tuki toiminnallisen digitaalisen nuorisotyön
mahdollistumista tarjoamalla välineistöä maksutta lainaksi nuorisoalan toimijoille. Välineitä
lainaamalla Verke halusi antaa kipinää uudenlaisten digitaalisten toimintojen innovointiin
nuorisotyössä. Välineiden lainaaminen oli hyvä keino testata, onko niiden avulla tehtävä
nuorisotyö omalle organisaatiolle luontaista tai innostuivatko oman toiminnan piirissä
olevat nuoret siitä.
Verke postitti välineitä eri puolille Suomea. Vuonna 2017 lainattavissa olivat littleBits ja
Makey Makey -rakennussarjat, mBot -robotit sekä streamauskalusto. Välineistöä lainattiin
vuoden aikana noin 30 kertaa. Lainauspyyntöjen lisääntyminen vaikeutti postitusten logistiikkaa siinä määrin, että Verke päätti keskeyttää lainaustoiminnan vuoden 2017 loppuun
ja selvittää muita mahdollisuuksia välineiden lainaamisen organisoinnille.

Verke tarjosi päivittäin konsultaatiota nuorisoalan toimijoille
”Ystävällinen, mahtava porukka, joka tekee enemmän kuin voisi toivoa. Verke menee
toimijoiden ja ihmisten luo oli sijainti mikä tahansa, eli aitoa valtakunnallista toimintaa ja
palvelua. Sisällöt, materiaalit, koulutukset ja Verken ilme ovat raikkaita, monipuolisia ja
nykyaikaa.” - vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn
Verke tarjosi asiantuntemustaan digitaalisesta nuorisotyöstä kunnille, seurakunnille ja
järjestöille. Konsultointia tehtiin muun muassa kasvokkaisissa tapaamisissa, puhelimitse,
pikaviesteillä ja sähköpostitse sekä ohjausryhmätyöskentelyn kautta.
Konsultaatiopyyntöjä tuli Verkelle useita päivittäin. Konsultointien sisällöt olivat hyvin
vaihtelevia, mm. strateginen kehittäminen, sosiaalisen median käyttö, streamaus-tekniikka,
digitaaliset pelit. Verkellä oli vuonna 2017 143 kasvokkaista tapaamista yhteistyökumppanien
kanssa tai konsultoinnin merkeissä. Verke tapasi kasvokkaisissa palavereissa yhteensä
noin 100 eri organisaation edustajia.
Verke tarjosi konsultaatiota hakijoille, jotka hakivat AVI:n digitaalinen nuorisotyö -avustusta.
Marras-joulukuussa 2017 Verkeen oli yhteydessä yhteensä noin 15 hakijaa, joiden kanssa
Verke pohti hakemuksen painopisteitä, rakennetta ja sisältöjä. Lisäksi Verke antoi alku
vuonna 2017 aluehallintoviranomaisille lausunnot kaikista digitaalisen nuorisotyön
avustushakemuksista.
Verke pyrki innostamaan vuonna 2017 nuorisoalan toimijoita e-sports-toimintaan. Verke
piti aihetta esillä monipuolisesti omassa toiminnassaan ja tarjosi kuntarajat ylittävän,
nuorisotyöllisen e-sports-turnauksen järjestäville tahoille tukea kahteen tapahtumaan
turnauspalkintojen sponsoroinnin sekä konsultoinnin muodossa. Yhteydenottoja tuli
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yhteensä yhdeksän, joista tuettaviksi valittiin kaksi tapahtumaa. Valitettavasti kummatkin
tapahtumat peruuntuivat organisointivaikeuksiin.
Verke osallistui vuonna 2017 yhteensä 16 säännöllisesti kokoontuvaan ohjaus- tai työ
ryhmään. Ohjausryhmätyöskentely tarjosi Verkelle näköalapaikan hankkeiden ja konseptien kehittymiseen ja mahdollisti näissä kehitettyjen ideoiden viemisen myös muualle
Suomeen. Verke oli vuonna 2017 edustettuna seuraavissa ohjausryhmissä tai työryhmissä,
jotka kokoontuivat säännöllisesti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERNOD - erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hankkeen ohjausryhmä, XAMK
Digillä duuniin -hankkeen ohjausryhmä, XAMK
e-Talo-hankkeen ohjausryhmä, Kalliolan nuoret ry
Mediakasvatusseuran hallitus
Media Coach -hankkeen ohjausryhmä, Mediakasvatusseura
Nuoret estradille -tutkimushankkeen ohjausryhmä, Tampereen yliopisto
Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin kehittämisryhmä
Distanssi-hankkeen ohjausryhmä, HUMAK
Motiivi-hankkeen ohjausryhmä, Metropolia
Fressis-hankkeen ohjausryhmä, Suomen syöpäyhdistys
Non-toxic - vihapuhe peleissä -hankkeen ohjausryhmä, Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen digiryhmä
Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijatyöryhmä, Nuori Kirkko
Pelikasvattajien verkosto
Mutku netissä luki -hankkeen ohjausryhmä, Youth Against Drugs ry

Verke oli asiantunteva ja helposti lähestyttävä yhteistyökumppani
“Ilman Verkeä toimintani tekeminen olisi yksinäistä. Verkeltä saa tukea, jota en saa työ
kavereiltani.” - vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn
Verke toteutti loppuvuodesta keskeisimmille yhteistyökumppaneille suunnatun kyselyn, jolla
kerättiin palautetta yhteistyön toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Kyselyyn tuli yhteensä 20
vastausta 11 eri maakunnasta. Lisäksi neljä vastaajaa ilmoitti toimivansa valtakunnallisesti.
Vähintään kolme neljästä vastaajasta ilmoitti hyödyntäneensä kuluneen kahden vuoden
aikana Verken tuottamia julkaisuja ja materiaalisivustoa sekä pitäneensä Verken kanssa
yhteisiä suunnittelutapaamisia. Valtaosa vastaajista totesi osallistuneensa viimeisen kahden
vuoden aikana Verken koulutuksiin sekä saaneensa konsultaatiota Verkestä.
Palautteiden perusteella toimijat olivat Verken toiminnassa erityisen tyytyväisiä Verken
sisällölliseen asiantuntemukseen sekä koulutusten että materiaalien osalta. Verken työn
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tekijät saivat yhteistyökumppaneilta kiitosta siitä, että heidät koettiin helposti lähestyttävinä.
Usean vastaajan mukaan yhteistyöllä Verken kanssa pystyttiin mahdollistamaan nuorille
laadukkaampia ja monipuolisempia digitaalisen nuorisotyön palveluja, ja uudenlaisilla
toimintamuodoilla oli saatu uusia nuoria mukaan omaan toimintaan.
Verken toiminnan kehittämisen näkökulmasta vastaajat toivoivat lisää koulutuksia eri
alueille sekä aktiivisempaa tiedottamista Verken toiminnasta ja digitaalista nuorisotyötä
koskevista tapahtumista. Koulutussisältöjen osalta kaivattiin enemmän pohdintaa digitaalisen teknologian mahdollisuuksista nuorten hyvinvoinnin tukemisessa sekä ideoita
matalan kynnyksen käytännöistä, jotka eivät vaadi toimijoilta isoja taloudellisia resursseja.
”Koulutuksia olisi kiva olla lähempänä omaa sijaintia. Työnantajan kanssa on aina vähän
taistelua, että mihin saa osallistua ja mihin ei. Määräaikaisen työntekijän koulutuksiin ei
suhtauduta niin vakavasti kuin vakituisen.” - vastaus verken yhteistyökumppanikyselyyn

Kansainvälinen toiminta lisääntyi
Kansainväliset yhteydenotot Verkeen lisääntyivät edelleen vuoden 2017 aikana. Verkeen
kävi tutustumassa kolme delegaatiota, jotka olivat Virosta, Saksasta ja Itävallasta. Viron
Eesti Noorsootöö keskuksen kanssa pidettiin kahdenvälinen palaveri, jossa suunniteltiin
tulevaa, pidempikestoista yhteistyötä.
Verken yhteistyö tiivistyi Opetushallituksen kansainvälistymisyksikön kanssa (entinen CIMO).
OPH:n kautta Verken työntekijät kävivät puhumassa Wienissä ja Prahassa digitaalisesta
nuorisotyöstä muiden maiden kansallisten Erasmus+-toimistojen työntekijöille. Verkelle järjestyi myös yhteistyön mahdollisuus Luxemburgin kansallisen Erasmus+-toimiston kanssa:
Verken työntekijä toimi fasilitaattorina heinäkuussa 2017 järjestetyssä maker-kulttuuriin
keskittyneessä koulutuksessa Luxemburgissa.
Syksyllä 2017 valmisteltiin OPH:n kanssa yhteistyötoimintoja vuodelle 2018. Yhteistyö
tulee koskemaan digitaaliseen nuorisotyöhön kiinnittyviä opintovierailuja ja seminaareja.
Pisimmälle ehdittiin valmistella digitaalisen nuorisotyön strategisen kehittämisen seminaari,
joka järjestetään helmikuussa Lappeenrannassa.
Keväällä 2017 Verke valmisteli hakemuksen Erasmus+-hakuun yhteistyössä seuraavien
toimijoiden kanssa: YouthLink Scotland (hankkeen koordinaattori), National Youth Council
of Ireland, JFF - Institute for Media Research and Media Education (Saksa), Centre for
Digital Youth Care (Tanska) ja wienXtra Medienzentrum (Itävalta). Digitaalisen nuorisotyön
strateginen kumppanuus (KA2) -hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen elokuussa 2017
ja sen toteutus alkoi lokakuussa. Hankkeessa kehitetään mukana olevien organisaatioiden
omaa digitaalisen nuorisotyön koulutustarjontaa, jaetaan digitaalisen nuorisotyön hyviä
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käytäntöjä eri maista videoiden muodossa sekä uudistetaan digitaalisen nuorisotyön
eurooppalaisia suuntaviivoja. Hanke päättyy vuonna 2019 loppuseminaariin Edinburghissa.

4. Henkilöstö ja hallinnointi
Verken toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Työntekijät ovat
työsuhteessa kaupunkiin ja henkilöstön kohdalla noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja
työehtosopimusta. 31.5.2017 asti Verke sijoittui nuorisoasiainkeskuksen kehittämisosastolle.
Kesäkuussa Helsingin kaupungin organisaatiorakenne uudistui, Verke sijoittui pohjoisen
nuorisotyön alueelle ja Verken projektipäällikön esimiehenä aloitti pohjoisen nuorisotyön
aluepäällikkö.
Verkessä työskenteli vuonna 2017 kuusi työntekijää, joista viiden palkkakustannukset
katettiin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan myönnetystä yleisavustuksesta. Yhden
työntekijän palkka rahoitettiin Verken kansainvälisen toiminnan kehittämiseen myönnetystä
erityisavustuksesta. Määräaikaisina työskennelleet projektipäällikkö ja yksi suunnittelija
vakinaistettiin keväällä. Siten kaikki yleisavustuksella työskennelleet työntekijät olivat vakinaisia. Erityisavustus myönnettiin vuodeksi 2017, ja siihen palkattiin henkilö määräajaksi.
Yksi vakituisista työntekijöistä oli perhevapailla, ja hänellä oli sijainen puolen vuoden ajan.
Koko kevään ajan Verkessä työskenteli osa-aikaisesti Helsingin kaupungin nuorisoasian-
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keskuksesta it-tukihenkilö, jonka palkan maksoi kokonaisuudessaan Helsingin kaupunki.
Työn luonteen vuoksi on tärkeää, että Verken työntekijät lisäävät omaa osaamistaan jatkuvasti. Työntekijät seurasivatkin lähes päivittäin yhteiskunnan digitalisoitumiseen ja nuorten
mediankäyttöön liittyviä uutisia, tutkimuksia ja seminaaritallenteita. Osa työntekijöistä
osallistui teknologian kehitykseen liittyville kansainvälisille verkkokursseille. Osa lisäsi
omaa osaamistaan osallistumalla lyhyisiin digitalisaatioon liittyviin tapahtumiin. Yksi
työntekijä osallistui The Next Web -tapahtumaan Amsterdamissa ja yksi osallistui Mozilla
Festival -teknologiatapahtumaan Lontoossa.
Verken työhyvinvointia ylläpidettiin työhyvinvointipäivällä ja pikkujoululla. Vuonna 2017
työhyvinvointipäivänä vierailtiin Kiasmassa ja syötiin hyvin. Pikkujouluja vietettiin yhteisen
vegaanisen kokkikoulun merkeissä.
Oman toiminnan arviointi- ja suunnittelupäiviä järjestettiin vuonna 2017 yhteensä viisi
kappaletta. Yhden suunnittelupäivän yhteydessä järjestettiin tyhy-toimintaa trampoliinipuistossa. •
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