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Kysymyksiä yhteensä

5

Vastauksia yhteensä

20

Vastaukset
1. Kuinka monella tähdellä suosittelisit vastaavaa seminaaria työkaverillesi?
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä

Tähdet
20

M inimi

1

M aksimi

5

Keskiarvo

3.2

Yhteensä

64

2. Osallistuisitko itse uudestaan?
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä

Kyllä/ei
20

3. Mitä työsi kannalta hyödyllistä sait seminaarista?
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä
Vastaukset

Kommentti
20

#ID

Vastaus

64347

vertaistukea ja tietoa toisista kunnista

64491

paljon uutta verkostoitumista ja uusia ajatuksia

64495

Osallistuin vain pieneen osaan seminaarista, niin en oikein
osaa sanoa.

64500

Ei mitään.

64506

Monitoimitilojen työntekijöiden verkoston suunnittelussa oli
monipuolista ja hyödyllistä keskustelua. Useilla kunnilla on
tarve tällaiseen keskusteluun ja tietojen vaihtoon, sillä
monitoimitilat ovat tulevaisuutta lähes kaikissa kunnissa. Eri
kuntien työntekijöiden näkeminen ja kuulumisten vaihto oli
myös tervetullutta ja mukavaa.

64509

Kanuunan verkostoista ja toiminnasta tietoa.

64512

Enpä juuri mitään.

64525

Uusia menetelmiä, verkostoitumista, hyvää seuraa, iloa, ideoita

64536

Mielenkiintoisia ajatuksia, uusia tuttavuuksia (verkostoitumista)

64539

uutta tietoa, uusia tuttavuuksia nuorisoalalta, monta ajatusta
omasta työstä ja työn kehittämisestä

64704

Verkostoituminen muiden kollegoiden kanssa oli erittäin
hyödyllistä. Lisäksi Kanuunan verkostotapaamiset olivat hyvät
esim arviointiverkostossa päivitimme auditointimalliin ja
Logbookiin liittyviä asioita koska niissä on todellisuus aika
kaukana siitä mitä yleisesti on käsitys, auditointimallin mukaisia
arviointeja on tehty joissain kaupungeissa mutta osa on jo
astunut askeleen eteenpäin toisenlaisten menetelmien
käyttöön.

64716

Vahvistusta omille ajatuksille ja helpotusta maailmantuskaan
Olkkosen puheenvuorosta - uskalletaanhan jatkossakin tuoda
esille myös niitä nuorille tärkeitä asioita, joita ei ole meiltä
etukäteen tilattu. Eurooppalaiset laatuindikaattorit antoivat
hyvän käytännön työvälineen josta jatkaa omalla työmaalla.

64750

Itselleni hyödyllisintä tietoa olivat Kanuunan auditointiverkoston
ja Logbook asioiden päivittäminen nuorisotyön arviointi
verkostoksi sekä torstain indikaattori esittely.

64788

Verkostoituminen.

64801

Satu Olkkosen luento oli todella hyvä ja auttoi ymmärtämään
toimintalähtöistä näkökulmaa ja vapaata arvoperustaa. Myös
petra Sorvaston ja Lasse Siuralan luennoinnit indikaattoreista
eurooppalaiseen nuorisotyöhön olivat loistavat!

65172

Verkostoiden luominen oli hyödyksi.

65181

Laatuindikaattorit

65304

Tiedän mistä etsiä tieto nuorten radikalisoitumisen ehkäisyyn.

65337
#ID

Tuli mietittyä taas oman työn laatua eri kanteilta. InterCity
Vastaus
Youth:n laatuindikaattoreita tulee varmasti testattua omassa
työssä.

65481

Verkostosessio oli hyvä.

4. Millaiset teemat ja aiheet olisi hyvä nostaa esiin tulevissa seminaareissa?
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä
Vastaukset

Kommentti
20
#ID

Vastaus

64347

nuorisolain ja vanupon rri teemat

64491

sillä hetkellä nuorisotyössä meneillään olevat haasteet,
verkostojen kuulumisia lyhyesti ja kehittämishankkeista

64495

En osaa sanoa

64500

Nuorisotyön monimuotoisuus esim. monikulttuurisuus ja
työvälineitä radikalisoitumisen estämiseen.

64506

Seuraavissa seminaareissa voisi olla enemmänkin tietojen ja
käytänteiden vaihtoa muiden kuntien kanssa eri aiheista. Esim.
koulussa tehtävä nuorisotyö, jalkautuva nuorisotyö ym.

64509

Nuorisotyön ajankohtaiset teemat, tietosuojaasiat ym.

64512

Nuorten yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

64525

Menetelmämarkkinat; mitä mahtavaa eri kaupungit haluaisivat
tuoda esille omasta toiminnastaan, käytännöistään,
työtavoistaan jne. Uusia tuulia meiltä ja muualta.

64536

Nuorisotilatyöllä on pitkät ja vakiintuneet perinteet. Toivoisin
silti, että miettisimme yhdessä sen arvostusta, siis mitä tilatyö
voi parhaimmillaan olla ja merkitä sille nuorelle, joka tilan
ovesta astuu sisään. Kuten Nuorisotyölehden artikkelistakin
saimme lukea, niin ohjelmaton aika "hengailu" on todella
tärkeää nuorelle. Saa vaan olla, kavereiden kaa, tai nurkassa
yksin musiikkia kuunnellen, tai vaan lepposia rupatellen sen
aikuisen kanssa, jolla on nuorelle aikaa.

64539

Laadun mittaaminen + enemmän Logbookista; saisimmeko
aikaan enemmän yhteisen näkemyksen laadusta ja
mittaamisesta vai onko parempi miettiä asiaa tahoillamme?
Luulin asian olevan jo ns. valmiimpi.

64704

Nuorisotyön arviointi, kauppakeskukset ja kirjastot, Ohjaamo,
etsivä ja liikkuva nuorisotyö, moderni tyttötyö.

64716

Jollain tavalla tulevaisuudessa voisi olla hyvä tiivistää yhteyttä
etsivään nuorisotyöhön ja vahvistaa nuorisotyön identiteettiä
etsivän työn puolella. Esimerkiksi laatuindikaattoreista voisi
hyvin johtaa etsivälle nuorisotyölle vastaavat. Vaikuttavuuden

#ID

osalta etsivässä nuorisotyössä olisi hyvä pohtia samoja
Vastaus
kysymyksiä - millaiset tulokset nähdään arvokkaina ja ovatko
tavoitteet nuorisotyöllisiä/nuorisolähtöisiä vai poliittisista
tavoitteista johdettuja nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä?

64750

Mielestäni olisi tärkeää pohtia valtakunnallisesti sitä miten
itsearvioinnit, auditoinnit, idikaattorit ja logbook toimivat
yhdessä.

64788

Nuorten mielenterveys.

64801

Taiteet ja kulttuurillinen nuorisotyö kiinnostaa, samoin
kansainvälisyys.

65172

-

65181

Esimerkkejä verkostoiden työmuodoista, esim.
kauppakeskusnuorisotyöstä jotain konkreettista.

65304

Käsitellä verkostojen asioita yksi/kerta. Seuraavalla kerralla
esim. kauppakeskusnuorisotyö koska se on nyt tapetilla.

65337

Nuorten osallistamisesta ja osallisuudesta ei koskaan ole liikaa
koulutuksia tarjolla

65481

Nuorten mielenterveyteen liittyvä teema.

5. Mitä voisimme tehdä toisin seuravaalla kerralla? Anna halutessasi risuja tai ruusuja.
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä
Vastaukset

Kommentti
20
#ID

Vastaus

64347

Kaikki muu oli hyvää paitsi concordia

64491

Nuorten radikalisoitumisesta en saanut mitään irti. No,
sähköisestä nuorisotalokortista tiedän mistä lähteä kysymään.
Sisältöä voisi olla enemmän tai tiiviimin. Nyt periaatteessa olin
vähän turhaan yötä, kun kaikken olisi saanut mahtumaan
yhdelle päivälle. Vapaa keskustelu ja verkostoituminen on kyllä
myös tärkeää.

64495

Radikalisoitumista käsittelevä esitys ei vastannut ollenkaan
mielestäni otsikkoa ja se esitys oli juuri se mikä ennakkoon
kiinnosti ja miksi ylipäätään Tampereelle asti lähdettiin.
Pettymys oli siis suuri! Olisi hyvä, että puhuja ei keskity vain
markkinoimaan omaa firmaansa.

64500

Ei puhujiksi paasaajia (taideluento --> olisi voinut antaa
konkreettisia työvälineitä eikä vain "ajattelun aihetta") eikä
ohjelmisto-nörttejä, jotka eivät osaa kertoa ammattilaisille
mitään muuta kuin mikä hanke on kyseessä ja omasta
firmasta. Tästä luennosta jäi puuttumaan näiden
nuorisotyöntekijöiden kokemukset hankkeesta ja kuinka he
ovat voineet omassa työssään hyödyntää digitalisaatiota
radikalisoitumisen ehkäisyssä. Harmillista, että yksi työpäivä

#ID

valui hukkaan tämän vuoksi.
Vastaus

64506

Nuorten radikalisoitumisen ehkäisy jäi esityksenä jotenkin
tyhjäksi, eikä esityksestä saanut varsinaisia työkaluja tai muuta
tietoa. Aihe oli kuitenkin mielenkiintoinen ja tärkeä. Kiitos!

64509

Tila huono, äänentoisto huono, järjestelyt huonot. Koulutuksen
ohjelma oli mielenkiintoinen ja kutsui osallistumaan; erityisesti
nuorisotyön laadun mittaaminen on aina ajankohtainen. Sisältö
ei vastannut odotuksia.

64512

Tila ei toiminut yhtään. Järjestelyt ei muutenkaan olleet
kauhean kävijäystävälliset. Luennoitsijat menivät vähän aiheen
ohi, eikä käteen jäänyt mitään järkevää.

64525

Ei parannettavaa

64536

Olisi kiva, jos sieltä paikkakunnalta, mihin tullaan seminaariin,
olisi joku vastassa, opastamassa oikeaan paikkaan jne.
Kahvitukset ja ruokailut on tietty kiva järjestellä
seminaariporukallakin, mutta se vie aikaa ja aiheuttaa ehkä
vähän hämmennystäkin. Toki me nuorisonohjaajat olemme
toimeliasta porukkaa ja saamme paikat kuntoon suit, sait.

64539

Seminaariin olisi mukavampi tulla, jos heti ovesta tullessa
tietäisi minne mennä. Nyt ala-aulassa oli taululla opastus
väärään saliin (Stage) ja jouduimme vähän etsiskelemään
oikeaa paikkaa. Conconrdia-projektin esittely oli
kokonaisuutena kummallinen; tämän perusteella en tätä
palvelua ostaisi. Sadulle iso kiitos! Kahvien ja ruokailun aikaan
oli vähän kummallista, että seminaarin osallistujat joutuivat
purkamaan kuorman... sekin tietysti onnistuu
nuorisotyöntekijöiltä, jotka ovat tottuneet käärimään hihat ja
aloittamaan työt :) Kiitos seminaarista! Olin mukana
ensimmäistä kertaa Kanuunan tapaamisessa, mukavaa että
"tavalliset nuorisonohjaajat" pääsivät tällä kertaa mukaan!

64704

Pelkkiä ruusuja oli todella hyvät järjestelyt ja todella energinen
iltaohjelma ja ylihyvät sapuskat.

64716

Parempaa tiedottamista, sain tiedon seminaarista sattumalta ja
vasta paikan päällä selvisi, että esimiehille olisi ollut jatkoohjelmaa. Myös aikatauluissa oli muutoksia alkuperäiseen
saamaani tietoon. Muutoin toimivat järjestelyt ja mukava
tunnelma!

64750

Seminaari oli erittäin milelenkiintoinen, järjestelyt olisivat
voineet olla hieman organisoidummat, mutta kaikesta selvittiin.

64788

...seminaari olisi voinut olla yhden päivän mittainen tai toiselle
päivälle vähän lisää ohjelmaa.

64801

Illanvietto oli mukava, mutta olisiko toisissa puitteissa illalla kiva
kokoontua niin, että iltaa voi jatkaa tarvittaessa samassa
paikassa?

65172
65181
65304

Harmi ettei A. Kanes ollut valmistautunut paremmin.

#ID
65337

Vastaus
Ruusuja: Satu Olkkosen puheenvuoro oli mahtava! Siitä sai
paljon mietittävää myös omaan työhön. Lasse Siuralan ja Petra
Sorvaston puheenvuoro laadituista laatuindikaattoreista oli
myös tosi hyvä ja mielenkiintoinen. Risuja: Nuorten
radikalisoitumiseen liittyvä puheenvuoro oli todella huono. Siitä
ei jäänyt mitään käteen. Olisin kaivannut enemmän tietoa itse
hankkeesta ja mahdollisista tuloksista. Tietoa olisin kaivannut
juuri siitä, miten radikalisoitumisen vastaista työtä on Somessa
konkreettisesti tehty.

65481

Seminaarin anti ei ollut paras mahdollinen ajatelleen
työntekijöitämme. Aiheiden otsikot eivät vastanneet sisältöä
(mm. radikalisoitumisen ehkäisy). Tila oli "liian pitkä" (takana ei
kuullut eikä nähnyt kunnolla).

