Tiedätkö sinä, millaista on nuorten elämä?
NUORI2017 kokoaa nuorisoalan Tampereelle 27.-29.3.
Tiedätkö sinä, millaista on nuorten elämä? Mistä he haaveilevat? Mitä he haluavat? Suomalaisen
nuorisotyön ammattilaiset kokoontuvat Tampereelle 27.-29.3. alan suurimpaan tapahtumaan, joka on
edellisen kerran järjestetty neljä vuotta sitten. NUORI2017 kerää yhteen kuntien, seurakuntien, työpajojen
ja järjestöjen nuorisotyöntekijät sekä nuorisotutkijat. Lisäksi tapahtuma tavoittaa seurakuntien lapsi- ja
perhetyötä tekevät kasvatuksen ammattilaiset.
Tapahtumassa on yli 2500 osallistujaa, jotka kyllä tietävät, miten suomalaisilla nuorilla menee ja mitä
suomalainen nuorisotyö on vuonna 2017.
”Ainutlaatuisen tapahtumasta tekee se, että paikalla on näin laajasti koko suomalaisen nuorisotyön kenttä.
NUORI2017 on myös monipuolinen yhteiskunnallisen keskustelun areena, jossa teemoina ovat niin
lähestyvät kuntavaalit kuin nuorten rooli maailmanpolitiikassa”, kertoo tapahtumasta vastaava johtaja
Reija Salovaara Allianssista.
Tapahtuman pääjärjestäjät ovat Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys
ry, Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat, ja Nuorisotutkimusseura.
Kolmipäiväisessä tapahtumassa järjestetään yli 160 tuntia seminaariohjelmaa ja työpajoja. Tapahtuman
ohjelman tuottavat neljän pääjärjestäjän lisäksi yli 80 yhteistyötahoa, joiden joukossa on mukana
seurakuntia ja kuntia, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja sekä useita järjestöjä. Seminaarisisältöjen lisäksi
tapahtumassa on tarjolla noin 80 näytteilleasettajan osastot ja esittelypisteet.
”Tapahtumassa puhujina ja keskustelijoina ovat esimerkiksi presidentti Tarja Halonen, CMI:n Hussein alTaee, muusikko Karri Miettinen eli Paleface, toimittaja Jenni Pääskysaari ja lapsiasianvaltuutettu Tuomas
Kurttila. Lisäksi tapahtumassa on mm. sivistysvaliokunnan avoin kokous ja poliittisten nuorisojärjestöjen
puheenjohtajien kuntavaalipaneeli.”
NUORI2017 on yksi Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumista.
NUORI2017 medialle
Media on lämpimästi tervetullut tapahtumaan. Akkreditointi tapahtuu tapahtumapaikalla
ilmoittautumispisteessä ja edellyttää pressikorttia.
NUORI2017 -tapahtuman ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.nuori2017.fi
Tapahtumalla on oma mediatila sekä Tampere-talolla tapahtuman aikana että digitaalisesti verkossa.
Saatavilla ovat sekä tapahtuman valokuvat sekä pääjärjestäjien ja ohjelman tuottajien tiedotteet
suomalaisen nuorisotyön ajankohtaisista aiheista. Verkon mediatila avautuu 20.3. tapahtuman
verkkosivuilla osoitteessa www.nuori2017.fi/medialle.
Ennen tapahtumaa ja tapahtumapaikalla mediaa palvelee tapahtuman mediavastaava Maria Gnosspelius p.
010 2792727.
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