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Kysymyksiä yhteensä 3

Vastauksia yhteensä 9

Vastaukset

1. Mitä työsi kannalta hyödyllistä sait Teemaseminaarista?

Kysymyksen tyyppi Kommentti

Vastauksia yhteensä 9

Vastaukset #ID Vastaus

64971 Isossa kuvassa ajatusten vaihtoa kollegojen
kanssa.

65016 Hyvä paketti etsivän nuorisotyön tilasta tällä
hetkellä

65106 Koko seminaari oli hyödyllinen.

65133 Ensimmäinen päivä oli sisällöltään tärkeä ja
tarpeellinen.

65184 Tietoja ministeriöstä

65325 Pohdittavaa Walkaboutista henkilöstömme
kesken. Etsivän työn pohdinta jatkuu
kaupungissamme seminaarista saaduilla eväillä.
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https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/65106
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OKM:n paikalla olo on tärkeää keskustelun ja
tiedonvälityksen ylläpitämiseksi.

65478 Etsivän nuorisotyön pajat ja keskustelut olivat
hyviä. Myös OKM:N ja Avin edustajien läsnäolo oli
plussaa.

66025 Verkostot ja ajantasaista tietoa etsivästä
nuorisotyöstä sekä Kanuunasta.

66477 Vahvisti käsitystä siitä, miten eri tavoin etsivää
työtä tehdään eri kaupungeissa. Keskustelusta
toisten kaupunkien kolleegoiden kanssa on myös
hyötyä.

#ID Vastaus

2. Millaiset teemat ja aiheet olisi hyvä nostaa esiin tulevissa seminaareissa?

Kysymyksen tyyppi Kommentti

Vastauksia yhteensä 9

Vastaukset #ID Vastaus

64971 Ajankohtaisia asioita sekä johdolle (mahdollisuus
yhteiseen keskusteluun myös) että muille.

65016 Mitä tarjota nuorelle jota ei kiinnosta mikään?

65106 Ohjaamon rooli, edelleenkin,

65133 Maakuntauudistuksen faktaa tarvitaan lähiaikoina
kyllä koko ajan. Tykkäsin työpajatyyppisestä
keskustelusta. Sen kehittäminen edelleen antaa
kyllä aiheesta kuin aiheesta hyvää sisältöä.

65184 Radikalisoituminen Mielenterveyshaasteet
Verkostoyhteistyö, lape, perhekeskukset

65325 Kauppakeskusnuorisotyö puhututtaa eri tahoja
tällä hetkellä, joten ruotikaamme sitä.

65478 Laadun kehittäminen on aina ajankohtaista.

66025 - Ohjaamot -

66477 Kanuunan tulisi keskittyä seminaareissaan niihin
tehtäviin, jotka sillä on osaamiskeskuksena.
Tällöin tietoperusteinen nuorisotyön laadun
kehittäminen tulee olla keskiössä. Nuorisotyön
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tehtävät ja asema tulevassa uudessa kunnassa -
ilman sotea - vaatii yhteistä pohdintaa.

#ID Vastaus

3. Mitä voisimme tehdä toisin seuravaalla kerralla? Anna halutessasi risuja tai
ruusuja.

Kysymyksen tyyppi Kommentti

Vastauksia yhteensä 9

Vastaukset #ID Vastaus

64971 Hyvä selventää, minkä tason työntekijöille
seminaari on tarkoitettu. Kunnat erikokoisia ja
asiat eri mittaisia.

65016 Kahvitusten itsepalvelu?

65106 Ryhmissä meni todella paljon aikaa
esittäytymiselle. Ja itse asialle ei jäänyt juurikaan
aikaa. Tämä tulisi huomioida suunnittelussa
aiemmin. Esittelyt ja kerronnat tulisi ehkä skipata?

65133 Toinen päivä jäi jotenkin ohkaiseksi. Jos toisenkin
päivän ohjelmassa olisi tiukempaa settiä niin
osallistuminenkin voisi olla laajempaa. Nyt väkeä
oli niukanlaisesti toisena päivänä.

65184

65325 Kaikki oli hyvin järkätty jälleen kerran. Kiitos!

65478 Tilat oli ihan jees. Toisten kanssa vapaamuotoiset
keskustelut toimii myös.

66025 - nyt oli vähän kiire aikataulu seminaarin ja
iltaohjelman välillä. Olisi kiva ehtiä käydä
lenkillä/kaljalla/levätä/saunoa jne. välissä. Muutoin
kiva sessio.

66477 Seminaarien tulisi olla selkeämmin
työseminaareja. Nyt ohjelma on laadittu liian
kevyeksi - vanhan kanuunan mallin mukaan.
Seminaareja voisi vahvistaa esim. sillä, että niissä
käsiteltäviin asioihin liittyisi
ennakkotehtävä/kysely. Esimerkiksi nyt etsivän
työn käsittelystä olisi saatu paljon enemmän irti,
jos siihen olisi liittynyt ennakkokysely, jonka
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pohjalta työtä ryhmissä olisi jatkettu. Nyt kun
Kanuunalla on laajempi työntekijöiden joukko,
tämän kaltainen toimintamalli mahdollistuu.
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