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Kyselyn aihe Verkostotapaaminen Kotkassa 9.–10.10.

Julkaisupäivämäärä 10.10.2018, 10:00

Kysymyksiä yhteensä 5

Vastauksia yhteensä 35

Vastaukset

1. Monta pistettä antaisit kaksipäiväiselle tapaamisellemme?

Kysymyksen tyyppi Pisteytys

Vastauksia yhteensä 35

Minimi 2

Maksimi 5

Keskiarvo 4.14

Yhteensä 145



2. Monta pistettä antaisit Mielenterveys voimavaraksi -koulutuksesta?

Kysymyksen tyyppi Pisteytys

Vastauksia yhteensä 35

Minimi 3

Maksimi 5

Keskiarvo 4.34

Yhteensä 152



3. Suosittelisitko vastaavaa verkostotapaamista kollegoillesi?

Kysymyksen tyyppi Monivalinta

Vastauksia yhteensä 35

4. Mitä olisimme voineet tehdä toisin?

Kysymyksen tyyppi Kommentti

Vastauksia yhteensä 35

Vastaukset #ID Vastaus

101575 Rasteilla olisi voinut olla hiukan selkeämmät ohjeet. Koulutus
olisi voinut alkaa myös hiukan aikaisemmin, jotta illasta olisi
jäänyt enemmän aikaa esim kaupassa käyntiin.

101623 Vettä tarjolle :)

101693 En keksi oikeastaan mitään parannettavaa. Ehkä itse olisin
toivonut että toisen päivän lopuksi kun oli ns."vapaata
keskustelua" ryhmissä, että etukäteen jokainen ryhmäläinen
olisi voinut miettiä jonkin hyvän käytännön tai harjoitteen tai
esim. ryhmäytysleikin, mikä oltaisiin voitu jakaa tässä
ryhmässä. Arvelisin että joka kunnassa on joitain hyväksi
havaittuja käytäntöjä, joiden jakaminen olisi hyödyllistä.

101714 Melko hyvin tehty, en keksi mitä muuttaa. Ehkä enemmän
jakamista tapahtuisi, jos olisi pienempi ryhmä, mutta parempi
niin, että kaikki jotka tuntuvat tarvitsevan tällaista
verkostoitumista, pääsevät tulemaan.

101882 Toinen päiväjä aika kuivaksi. Enemmän aikaa keskustelulle.
Etukäteen joku voisi valmistellä ryhmäkeskustelut esim. Mikä
mietityttää koulunuorisotyössä ja mitä haasteita on jne....

https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/101575
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/101623
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/101693
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/101714
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/101882


jokainen olisi voinnut valita ryhmän aiheen mukaan.

101963 Annoimmekin jo kirjallisesti ryhmänä toiveita pienistä
muutoksista kirjallisesti lauantaina.

101984

102167 Kyllä te varmaan pathaanne teitte ja se näkyi!

102208 Toivon tapahtumissa aina mahdollisuutta verkostoitumiseen
laajalla skaalalla, ensimmäisenä päivänä verkostoituminen jäi
vielä useimmilta ajatuksen asteelle.

102292 Porukkaa oli paljon, joten tilat olisivat voineet olla suuremmat.
Aikataulussa oli osittain kiireen tuntua eli enemmän aikaa
ryhmätöihin ja vapaaseen keskusteluun kollegoiden kanssa.

102338

102404 rajata osallistuja määrää, nyt oli seminaari päivät. Luulin
tulevani verkostotapaamiseen

102428 Aikaa tapaamiselle olisi voinut olla enemmän.

102431 Loppukeskustelu ja verkostoituminen ryhmissä jäi kesken,
joten lisää aikaa tälle.

102557 Tuli mieleeni, kun ihmiset ovat kovin kiinnostuneita toistensa
työ- ja toimintatavoista (knt), voisiko näitä kirjottaa lyhyesti
ennakkoon auki ja kaikkien luettavaksi. Olisi jotenkin ollut
mukava tutustua ennen tapaamista muiden työmuotoihin ja
poimia niihin liittyviä kysymyksiä. Itse verkostotapaamisessa
olisi voinut lähteä "pommittamaan" niitä, joilla mahdollisesti olisi
vastaus. Tietysti, koska tarkoituksen on edistää myös oman
kaupungin koulunuorisotyötä, olisi kaivannut vielä lisää
ajatustenvaihtoa sellaisten kanssa, joilla on samankaltaista
voluumia käytettävissä.

102596

102635 - Siis, ihan tosi kiva, että ruoka oli hyvää ja sitä riitti kaikille.
Meinasi vain olla aika ähky koko ajan ;) -

102746 Keskustelulle ja verkostoitumiselle olisi voinut olla enemmän
aikaa. Osallistujien suuri määrä toki vaikutti tähän.

102784 ei oikein mitään

102913

103039

103048 Mielenterveys voimavaraksi - koulutuksessa olisi voinut olla
enemmän perehtymistä niihin 9. osa-alueeseen, joista yhtä
päästiin porukalla miettimään. Tokihan siihen menisi tietysti
enemmän aikaa, eikä se nyt suuri miinus ollut. Pidin
koulutuksesta joka tapauksessa. Koulunuorisotyöstä päästiin
keskustelemaan ns. vertailevasti ja tavoitteellisesti vain vähän
aikaa toisen päivän lopussa. Siihen olisi voinut varata hieman
enemmän aikaa. Ryhmäthän olivat nyt isompia kuin mitä oltiin
ajateltu, mutta olisiko ryhmät voineet olla hieman pienempiä
vielä tai aikaa keskustelulle enemmän. Nyt meinattiin päästä
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keskustelussa vauhtiin, kun oli kerrottu, miten kenenkin
paikkakunnalla toteutetaan koulunuorisotyötä ja sitten aika jo
loppui. Muuten pidin tapaamisesta ja sen sisällöistä!

103055 Toisen päivän yhteinen juttelu on todella hyvä. Kuuli paljon
muiden tavoista tehdä töitä.

103223 Voisi olla vielä enemmän aikaa keskusteluihin muiden
osallistujien kanssa.

103229 Enemmän ei-pakonomaista tutustumista: jotain välejä/taukoja,
jossa olisi voinut rupatella muiden kanssa. Muuten oikein hyvin
järjestetty.

103265 Voisiko olla erikseen esimiehille / organisaattoreille omia
foorumeita? Ryhmissä nousi selvästi työntekijöiltä toivetta siitä,
että esimiehet keskustelisivat keskenään. Kaupungeilla todella
erilaiset konseptit koulussa tehtävään nuorisotyöhön eli
varmasti keskusteltavaa ja annettavaa toisille olisi ( varsinkin
niillä jotka eivät tee 100% työtä koulussa). Nyt esimies /
organisaattori tasoa oli vähän ja enemmän paikalla oli ns.
kentällä työskenteleviä. Heillä varmasti juteltavaa,
parastettavaa ja varastettavaa riitti mikä hyvä sekin. Yhteiset
päivät ja omat osuudet esimiehille / kentällä työskenteleville.

103316

103927 Osallistujia oli tietysti tosi paljon ja siihen, sekä sisältöihin
nähden aikaa melko vähän, mutta ehkäpä ryhmissä tekemistä
ja yhteistä arjen jakamista olisi voinut olla enemmän.
Konkreettisesti olisi ollut hauskaa päästä kokeilemaan toisen
päivän osioita ryhmäytyksistä, jotka oli toteutettu opettajille en
muista millä paikkakunnalla.

103982

104057 Olisin toivonut enemmän verkostoitumista ja yhteisiä
keskusteluita kuin koulutusta. Hyvien tapojen ja menetelmien
jakoa, keskustelua missä mennään.

104059 Keskiviikon keskustelulle olisi voinut olla enemmänkin aikaa, oli
todella mielenkiintoista ja antoisaa kuulla muilla tehtävästä
koulunuorisotyöstä.

104150

105110

105113 Ensimmäinen ryhmäjako olisi voinut olla jo sellainen, että
porukka olisi sekoittunut. Voisiko iltaruokailussa olla
plaseeraus? Näin verkostoituisi ehkäpä laajemmin, kuin vain
omien tuttujen kanssa.

114530

#ID Vastaus

5. Vapaa palaute, risuja ja ruusuja.

Kysymyksen tyyppi Kommentti
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Vastauksia yhteensä 35

Vastaukset #ID Vastaus

101575 Kokonaisuutena hieno ja kattava koulutus. Ihmiset olivat
mukavia ja kouluttajat selkeitä ja asiat tuotiin hyvin
mielenkiintoisella tavalla esille. Sain paljon uusia ideoita myös
omaan työhöni. Kiitos!

101623 Mahtavaa oli. Pitkänmatkalainen yksinäinen susi sai uusia
kollegakamuja -verkostui. Myös työkaluja ja ideoita.
Työmotivaatio kasvoi myös. Pää täynnä infoa, menee hetki
niitä sulatella. Erityisen upeaa oli saada todella mahtavia
kylkiäisiä. Kirjoihin täytyy ottaa vielä oma aika tutustua, en
anna ennemmin eteenpäin työyhteisössä... Kiitos, kaikki meni
järjestelyidenkin osaltakin hyvin. Hyvin piditti huolta sekä
henkisen että fyysisen ravinnon puolesta!

101693 Olen vasta aloittanut nuorisotyön koulussa ja sain tästä
verkostotapaamisesta paljon arvokkaita työkaluja työhöni.
Lisäksi oli erittäin hyödyllistä päästä vaihtamaan ajatuksia ja
mielipiteitä konkareiden kanssa Kiitos onnistuneesta
tapaamisesta!

101714

101882 Kiva oli. Kiitos paljon ????

101963 Oli mukavaa ja tärkeää tavata monen kunnan
koulunuorisotyöntekijöitä ja miten moninaista eri kunnissa työ
voikaan olla. Oli myös mielestäni oikein virkistävää, että
vietimme kaksi päivää eri kohteissa jolla tavoin pääsi myös
tutuksi Kotkaan. Päivän aiheet ja tehtävät vaihteli sopivasti
joten jaksoi keskittyä kaikkeen tekemiseen ja kuunteluun. Ja
parasta oli, että Power Point esitykset olivat aamupäivästä
jolloin jaksoi keskittyä antiin. Joissain tehtävissä olisi ollut hyvä
olla jokin asiantunteva henkilö mukana jolloin olisi päässyt
nopeasti kiinni asian sisältöön.

101984

102167 Kiitos vielä! Kivaa oli!

102208 Kiitoksia erityisesti ensimmäisen päivän erinomaisesta
mielenterveysluennosta, sain selityksen monelle huomiolle ja
reaktiolle, jota arjen työssä huomioin.

102292 Yksi parhaimmista verkostotapaamisista, johon olen
osallistunut. Kiitos, että sain niin paljon materiaalia kotiin
viemisiksi, josta varmasti on hyötyä nuorten kanssa toimiessa.
Ohjelmassa oli sopivassa suhteessa luentoa, kollegojen
kokemuksia työstä, ryhmätöitä ja vapaata juttelua. Tykkäsin
kovasti! :)

102338

102404

102428 Tehtävät joissa tutustuimme ja annoimme palautetta
Mielenterveys voimavaraksi- materiaaliin jäivät mielestäni
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hieman suppeaksi. Olisin henkilökohtaisesti halunnut käyttää
materiaalin tutkimiseen enemmän aikaa. Tapaaminen oli
muuten kokonaisuudessaan hyvä sekä mielenkiintoinen.
Muiden nuorisotyöntekijöiden työstä oli mukava kuulla, sekä
vaihtaa mielipiteitä heidän kanssaan.

102431 Hyvät pohjustukset aiheeseen ja hyvät tilat pitää tällainen
tapaaminen!

102557 Hyvä että kaikki mahdollinen materiaali on saatavilla päivistä.
Kaiken kaikkiaan ihanan lihavaaa, nälkä ei taaskaan yllättänyt!
:)

102596

102635 Koin tämän tapaamisen aiempaa paremmaksi. Hyvällä tavalla
käytännöllistä ja teoriaa. Herätti erinomaisesti ideoita meille
jatkotyöstöä ajatellen. Olisin ehkä varannut hitusen enemmän
aikaa keskustelulle. Mutta se on ymmärrettävästi haastavaa,
varsinkin kun ryhmä oli noinkin suuri.

102746 Kiitos mukavasta ja hyödyllisestä koulutuksesta!

102784 hyvin järjestetty (aikataulu, paikat, ruokailut....) aiheet
kiinnostavia ja hyvin esitettyjä, jatkakaa samaan malliin

102913

103039 Meni kyl niin nappiin, etten keksi mitään mitä voisi tehdä toisin.
Ainut negatiivinen asia oli pitkämatkalaisena se matkan pituus
mut eipä siihen kukaan mitenkään voi vaikuttaakkaan.

103048 Tuossa ylempänä näitä tulikin :) Kiitos!

103055 Mukava eka päivänä oli vaihdella istumisen ja liikkumisen
välillä. Varsinkin juomapullon unohtuminen pois piti jatkuvaa
janoa yllä ja kiva oli päästä välillä vessaan juomaan. Tykkäsin
kovasti tapahtumasta.

103223 Hyvä ruoka, hyvät järjestelyt Kotkalaisilta ja todella hyvät
verkostopäivät. Taas jaksaa ahertaa koulumaailmassa
nuoriso-ohjaaja.

103229 Mielenterveys voimavaraksi - koulutus oli todella hyvä, hyvä
vetäjä myös. Kiva että sai materiaaleja mukaan. Hyvät ruoat.
Eka päivä tuntui vähän pitkältä, kun oli pitkä matka takana ja
sitten täyttä työskentelyä sinne kuuteen asti.

103265

103316 Mukavat päivät oli, ruoka oli hyvää tiistai iltana ja keskiviikko
päivänä. Puitteet kivat.

103927 Kiitos, huimaa vertaistukea ja ammattitaitoista, osaavaa
porukkaa!

103982 Jatkossa tapaamisen paikka helpommin tavoitettavissa. Kiitos
kun järjestätte. Hyvä ohjelma. Ehkä enemmän keskustelua
käytänteistä pienissä ryhmissä. Loistavaa, materiaalit kaikkien
käytössä. KIITOS

104057 Materiaalit oli hurjan iso plussa!! kiitos Ja hienoa kun väkeä oli
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plajon.

104059 Minusta tapaaminen oli todella onnistunut, vaikka meitä olikin
paljon. Ensimmäistä kertaa olin mukana. Iso plussa, että
saimme todella runsaasti materiaalia ja työkaluja työhön.

104150 Päivät oli organisoitu erittäin hyvin. Mielenterveys
voimavaraksi-koulutus oli mielenkiintoinen ja siinä oli sopivassa
määrin niin teoriaa kuin ryhmätehtäviä. Ryhmissä kierretyt
pisteet oli erinomaisia. Keskiviikko päivänä oli hyvää aikaa
keskustella ja verkostoitua muiden kanssa ja jakaa kokemuksia
koulunuorisotyöstä (tai sen vähäisyydestä). Ainakin itse koin
saavani uutta boostia ja ideoita omaan työhön. Ruokailuista
ehdottomasti plussaa, ruoka ja puitteet oli erinomaisia.
Kokonaisuudessaan päivistä jäi erittäin positiivinen kuva,
kiitoksia!

105110

105113 Yhteisötalo Messi ja Kotkan Klubi olivat molemmat hienoja
paikkoja.

114530
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