Nuorisokongressi 30.9 - 2.10.2016 Anjala
Anu Gretschel, tutkija
KESKUSTELUMENETELMÄ – KESKUSTELUPÄIVÄ la 1.10.2016
Ryhmiin jako – kolme viiden hengen ryhmää (piirien sekoittaminen)
1. Palvelujen arviointi
- Oletko tyytyväinen Nuorten Kotkien toimintaan?
- Miksi ollaan tyytyväisiä?
- Miksi ollaan tyytymättömiä?
- Valitaan ryhmille pj. ja sihteeri
- Kyllä ja ei perustelut – kierroksia, jokainen saa sanoa tai olla sanomatta
- Käydään kierrokset läpi
- Kehittämisideoiden esittäminen
- Kaikki näkökulmat tärkeitä – eri tasot arvioivat toimintaa
- Nuorten asiat edellä edetään!
2. Asioiden teemoittaminen
Esille nousevat teemat:
1. Tiedonkulku
- informaatio ei kulje
 tiedotuskirjeitä ei ole kaikilla alueilla/piireillä, nuoret eivät tiedä esim. leiristä
 Kotkaviestin jakelussa ongelmia
- oman piirin tapahtumista tietää hyvin – muiden piirien ei
 kavereita useissa piireissä
- whats app, Facebook – paperi, sposti – Miettiä mitä kanavaa milloinkin käytetä
2. NK:n toiminta – tämä teemaa muuttui kolmeksi eri 5.6.7
- monipuolista toimintaa kaikenikäisille
- kansainvälinen toiminta
- ei paljon piirien välistä toimintaa
 piirit aika paljon keskenään
 olisi laajemmaltakin porukkaa
- aina samat leikit
- päässyt käymään uusissa paikoissa (aik.), joissa ei muutoin pääsisi käymään
- ulkomaalaisia vieraita sisarjärjestöistä Suomeen osallistumaan NK:n leireille, nyt
nähdään vain KV- leirillä
Tämä teema jaettiin uudestaan 5,6, ja 7 teemaan
3. Vertsut
- liian vähän vertsujen välistä toimintaa – enemmän tapaamiset
- lasten motivoinnissa haasteita (kännykät) – yhteinen rajaaminen (aik.)
- vähän nuoria
- miten innostetaan nuorempia vertsuiksi
- millaisia muita rooleja nuorilla on tarjolla kuin vertsu
- vertsun ja nuoren roolin erottaminen (aik.)
- nuoria ei välillä oteta huomioon kunnolla
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-

on lähes ainoastaan lasten toimintaa (esim. leirit)
Nuoret; tulkaa tänne, valvokaa myöhään, nukkukaa pitkään
nuorille omia juttua, ei aina alle 10 v – vakavammat aiheet

4. Markkinointi/Mainostaminen
- kehittämistä markkinoinnissa
- huono mainostus
- mainokset suunnattu pienemmille eikä niin paljon nuorisolle
- ei tule uusia, koska mainonta ei toimi
5. Kansainvälisen toiminnan monipuolistaminen
6. Piirien välisen yhteistoiminnan kehittäminen
7. Tapahtumien, leirien yms. ohjelmien uudistaminen
3. Äänestys
Äänestäminen seuraavista teemoista:
1. Tiedonkulku 8
2. Vertsut 16
3. Markkinointi 6
4. Kansainvälisen toiminnan monipuolistaminen 8
5. Piirien välisen yhteistyön kehittäminen 8
6. Tapahtuman, leirien yms. ohjelmien uudistaminen 2
Jokaisella on 3 ääntä.
4. Uusintaäänestys (taas 3 ääntä kaikilla)
Tiedonkulku 17
Kansainvälisen toiminnan monipuolistaminen 18
Piirien välisen yhteistyön kehittäminen 11

5. Puheenvuorojen valmistaminen ja harjoittelu
Tehdään 3 puheenvuoroa
Esittäytymiskierros – nuoret ja aikuiset
Perustetaan kaksi ryhmää vertsuista ja yksi ryhmä kansainvälisen toiminnan kehittämisestä.
Puheenvuoro voi olla:
Ehdotus
Kysymys
Kannanotto
Puheenvuorot kirjataan jo ylös, kun niitä suunnitellaan. Ne esitellään ryhmissä.
Yksi teema/asia puheenvuoro.
Niitä harjoitellaan ja muokataan omissa ryhmissä.
Kaikki paperit kerätään talteen (alkupaperit, puheenvuoro)
Puheenvuorot esiteltiin koko ryhmälle
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6. Yhteinen paneelitilaisuus (paikalla nuoret, liittohallituksen jäseniä, työntekijöiden
edustus, kolun jäseniä ja edustajiston jäseniä)
-

nuoret esittävät puheenvuoronsa
neuvottelua ja keskustelua
nuorten puheenvuorot ovat tärkeimpiä
yksi aikuisen vastaa, ei välttämättä kaikki, tarkoitus ei ole tehdä vastauskierroksia
Anu toimii paneelin vetäjänä

Keskustelun lopputulos = näkemys mitä asian eteen tehdään, kuka tekee ja milloin
Keskustelupaneeli
Osallistujina edustajia liittohallituksesta, edustajistosta, koulutustyöryhmästä, keskusliitosta
ja kongressin nuoret.
Tiedonkulku
Nuorten esitys:
Voisiko tiedonkulkua parantaa?
Esimerkiksi tiedotuskirje ja nettisivujen parantaminen olisi tärkeää. Kaikki vertsut eivät tienneet
vertsuleiristä (kaikille ei tule Kotkaviestiä). Olisiko mahdollista olla muiden piirien leireillä/
tapahtumissa? Olisi hyvä saada tietoa lähipiirien tapahtumista. Tiedotuskirje= alueellinen tiedotuskirje
lähipiirien tapahtumista. 2 x vuodessa.

Tiedonkulun heikkous, miksi tieto ei kulje?
-

Piireissä, joissa on työntekijä, tieto saattaa kulkea paremmin = eriarvoisuus piirien
välillä.
Tiedonkulkua hankaloittaa se, että on liikaa väliportaita, joilla tieto kulkee. Suora viesti
tavoittaisi kohderyhmän nopeammin ja helpommin.
Aikuiset eivät tiedä kuinka nuoret tavoitetaan.
Jäsenrekisterissä yhteystiedot saattavat olla vanhentuneita, jos uusia yhteystietoja ei
ole ilmoitettu tai viesti ei mene perille.

Kuinka tieto laitetaan kulkemaan
-

Jäsenrekisteri kuntoon.
Vertsuille oma yhteystietolista, jota käytetään suoraan tiedottamiseen.
Piirien nettisivuille tietoa keskusliiton järjestämistä nuorille suunnatuista
tapahtumista.
Liittokirje tai muu tiedote pitää olla kaikkien saatavilla.
Viestiä piirien puheenjohtajille pitää viedä nuorten huoli tiedottamisen puutteesta.
Perustetaan nuorille suljettu Facebook-ryhmä, jonka kautta voidaan tiedottaa
tapahtumista ja käsitellä nuorille tärkeitä asioita. Ryhmässä mukana aikuisia
koulutustyöryhmästä, liittohallituksesta ja keskusliiton toimistolta.
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Nuorten omat tapahtumat/ Teinileiri
Nuorten esitys:
Me nuoret olemme sitä mieltä, että teinileirejäkin pitäisi järjestää että nuoret voisivat viettää aikaa
toisten nuorten kanssa eikä kauheasti tarvitse ottaa vastuuta pienimmistä. Olisi myös kiva, että
teinileirille otettaisiin nuorten toiveet huomioon, hieman rennommat säännöt, myöhempää
nukkumaanmenoajat ja vähän myöhemmät heräämisajat. Teinileirit voisivat olla myös valtakunnallisia
eikä vain piirin keskeisiä. Koska jos ne olisivat vain piirin keskeisiä, niin osallistujia ei löytyisi niin paljon ja
jos ne olisivat valtakunnallisia niin näkisi myös kavereita, joita ei ole nähnyt pitkään aikaan. Toivottaisiin,
että asia otettaisiin pian esille.

Miten saadaan uusia nuoria/ vertsuikäisiä mukaan toimintaan?
-

-

Nuoret voivat houkutella muita nuoria toimintaan mukaan.
Vertsuille enemmän valtaa ja heidät pitää ottaa mukaan tapahtumien
suunnittelupalavereihin.
Oman piirin hallintoon on myös mahdollisuus hakea. Aikuisille pitää vinkata, että
pyytävät nuoria mukaan hallintoon.
Varsinais-Suomessa vertsut pääsevät suunnittelemaan leirejä yhtä lailla kuin
aikuiset. Joissain piireissä vertsuilla on mahdollisuus suunnitella esim. leirin sisältöä,
mutta teemat annetaan valmiiksi.
Tiedoksi, että vuonna 2017 keskusliiton työryhmiin haetaan avoimella haulla, jolloin
vertsuikäisillä on mahdollisuus ja heidän toivotaan hakevan työryhmiin.

Jos järjestettäisiin nuorten leirejä, niin mikä saisi sinut osallistumaan?
- Jos näkisi kavereita ympäri Suomen.
- Jos olisi muutakin tekemistä, kuin vertsujen tehtävät eli mm. pienempien vahtiminen.
Pitäisi olla mahdollisuus olla vain tapahtumaan osallistujana.
- Ei välttämättä tarvitse tehdä uutta leiriä vaan mennään naapuripiirin leirille.
- Yhteistyö Demarinuorten kanssa: Järjestetään teinileiri yhdessä Demarinuorten
kanssa. Vapaaehtoiset kotkista ohjaajiksi ja keittiöön. Demarinuorilta ohjelman
tuottaminen. Tämä asia vietävä edustajiston käsittelyyn, koska asiaan liittyy myös
taloudellinen puoli. Nuorille annetaan vastuuta suunnittelusta ja tiedottamisesta
muille nuorille. Perustettava työryhmä.

Vertsuvaihto/ Kansainvälisen toiminnan monipuolistaminen
Nuorten esitys:
Meidän nuorten mielestä tarvitsemme lisää kansainvälistä toimintaa. Siksi ehdotamme, että
järjestäisimme kansainvälisen vertsuvaihdon sisarjärjestöjen kanssa.
Ideana olisi lähettää pari ohjaajaa ja vertaisohjaajaa ulkomaille ja sieltä tulisi samalla tavalla pari
ohjaajaa ja nuorta Suomeen tutustumaan Nuorten Kotkien toimintaan ja tapoihin. Samoin suomalaiset
oppisivat sisarjärjestöjen toiminnasta. Tarkoituksena olisi kansainvälistää nuoria muutoinkin kuin
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kansainvälisillä leireillä. Hyötynä tästä olisi, että nuoret oppisivat muiden maiden kulttuureista ja
erilaisuudesta Suomeen verrattuna. Samalla tavalla luodaan kontakteja muihin maihin.

-

-

Vertsuvaihto: pari ohjaajaa ja vertsua lähtisi tutustumaan sisarjärjestöjen toimintaan
ja tapahtumiin. Mietittävä, kuinka rahoitetaan.
Kun sisarjärjestöistä kutsutaan vierailijoita, ei tarvitse välttämättä järjestää
kansainvälistä leiriä, vaan vieraat tutustuvat muutenkin järjestettävään toimintaan
esim. Kotkapäiville, KotkaKuntoTapahtumaan, vertsukursseille.
Nuoret käyttävät tapahtumiin kutsumisessa kontakteja, joita ovat saaneet kv-leireillä.
Nuorille yhteyshenkilö, joka auttaa käytännön asioissa.
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