








Viestintään liittyviä teemoja:

- Onko riittävästi tietoa nuorille suunnatuista palveluista ja  vaikuttamiskanavista?

- Onko nuoret huomioitu viestinnässä? esimerkiksi Instagram voi  olla toimiva kanava viestiä nuorille 

- Yhteinen kieli, yhdessä suunnittelu. Arkikielellä asioista puhuminen, tavoite päästä vuoropuheluun nuoria koskettavissa asioissa.

- Yhteisen kielen opettelua – hallinto – nuoret - järjestöt

- Avataan käsitteitä -työpaja – kuntalaisille: kummiviranhaltijat
  
- Asiankäsittelyä Arkikielisemmäksi  - maanläheisempi käsittely

- Parempi viestintäyhteys voi mahdollistaa reaktiivista toimintaa,  järjestetään sellaisia asioita, joille on tarvetta ja kysyntää, 
   ei siis luulla vaan kuullaan
 
- 3.sektori järjetää paljon toimintaa, onkohan tästä kootusti tietoa?

- Kaveriporukoiden kautta tiedotus ja osallistuminen

- Kutsuja nuvalle useammin /Pitää soveltaa Nuvalle sopivaksi

- Ota yhteyttä – kerro meille -kanava

- Tiedoksi sinulle nuori -kanava // setämäinen

- Harrastamisen Suomen Mallin:n ohry -tai sidosryhmäkokous  järjestöjen kanssa

- Postaukset - jälkimarkkinointi

- Ideapankki  - kunnassa kuultua -Otakantaa.fi -palveluun livenä

Poimintoja erätaukokeskustelusta 26.10.:



Palvelujen kehittämiseen liittyviä teemoja:

- Tarvitaan nuorille lisää sisätilaa
   Terveiset nuorisovaltuutetulta: nykyinen nuokkari ei toimi kovin
   hyvin. Sitä ei voi muokata oman näköiseksi, eikä se tunnu omalta 
   paikalta. 

- Vanha nuorisotalo: Olisiko vanha nuorisotalo kunnostettavissa 
   koko kunnan olohuoneeksi, jossa nuorilla olisi myös oma paikka, 
   joka olisi myös oman näköinen. Tilan suunnitteluun mukaan lap
   set ja nuoret. Paikka nousi esille eri yhteyksissä

- Ehjä ja ennustetta koulupolku on tärkeä 

- Joukkoliikenne tärkeää nuorten elämässä

- Ehdotus: Kaverikummi -toiminta. Varsinkin yläkouluaikana voi 
   olla haasteellista juurtua yhteisöön ja tutustua uusiin kavereihin

- 18 survival kit, konkreettinen paketti aikustuvalle nuorelle. 
   Kunnan taholta koottu ja tuotettu. Voi sisältää konkreettista  
   tavaraa, mutta erityisesti tietoa eri vaihtoehdoista liittyen opis
   keluun, asumiseen, tukimuotoihin ja itsenäistymiseen.

- Tarvitaan lisää yhteistä keskustelua esimerkiksi arjessa eri 
   asukasryhmien kanssa työskentelevien, viranhaltijoiden ja 
   poliittisten päättäjien välillä. 
   Olisiko tässä Kumppanuuspöytä -kokeilun paikka?

- Konkreettinen ehdotus: Intranettiin alusta, johon viranhaltijat ja 
  kaikki kunnan työntekijät voivat laittaa huomioita ja ideoita ken 
  tältä, työn arjesta. Tavoitteena tunnistaa työn arjesta ilmiöitä ja 
  jakaa huomioita palvelujen kehittämiseksi.

- 2. asteen ikäryhmän palveluihin tulisi ehkä kiinnittää huomioita, 
   jää tällä hetkellä hieman pimentoon.

Palvelujen kehittämiseen liittyviä teemoja:

- Arjen osallisuus. Asukkaat, nuoret ja 
   muut kohdeyhmät mukaan 
   varhaisessa vaiheessa suunnitteluun ja kehittämiseen, 
   ei vain päätöksentekovaiheessa

- Nuorten ja aikuisten yhteistyö. 
   Matalan kynnyksen nuorisopalvelu, toiminta, turvallinen  
   aikuinen (ilman erityisiä viranpuolesta olevaa asemaa tai 
   titteliä  vrt. sairaanhoitaja, psykologi tms..) johon on helppo 
   ottaa  yhteyttä. Joku jolle voi avata sydäntä ilman pelkoa että 
   asia menee vanhemmille tai sossulle
   Voisiko tässä tehdä yhteistyötä 3. sektorin kanssa?
   Harrastamisen mallin ohjaajien tunnettuuden hyödyntäminen   
    kyselyt, vinkkaukset

- Pienet lapset ovat kohta Ruskon nuoria, 
   yhteisöllisyyteen kasvattaminen ja kasvaminen.

- Kulttuuri- ja taidekasvatusta lisää, taiteesta ja kulttuurista voisi  
   löytyä kavereita ja harrastuksia myös niille jotka eivät urheile.

- Palvelu/tuotekehitys järjestörajapinnassa

- Palvelun kuulemiset – miten nuorien kanssa keskusteltu – onko 
   palvelutarpeita

-




