Mitä kuuluu alueen lapsille, nuorille ja perheille?
Koillisen alueverkosto 7.11.2018
Tule, kerro ja keskustele, mitä tekisimme alueella yhdessä
• Kouluterveyskyselyn alueelliset tulokset/Katri Heininen
• Neljäsluokkalaisten ja nuorisotiloilla olleiden nuorten ajatuksia
alueen kehittämisestä/Ulla Jantunen, Satu Pietilä ja Tiia Rantanen
• Kommenttipuheenvuoroja ja keskustelua

Alussa Koilliskulkijat -asukasryhmän lyhyt tietoisku
Kauppi-Niihaman käytön suunnittelusta

Työpaja/Tiia Muriuki – yhteinen
tavoite ja miten siihen päästään –
Aarrekartta työtapana
Työryhmien tuotokset dioiksi kokosi aluekoordinaattori
Ulla Jantunen. Tapaamisessa 7.11. sovittiin, että Ulla
kutsuu eri toimijoita suunnittelemaan jatkoa erityisesti
työryhmän 2. ja 4. teemojen pohjalta.

Aarrekartta-työskentely
1. LÄHTÖKOHTA
Mikä on se huolen aihe tai parannettava kohta, jota lähdemme kehittämään?
2. TAVOITE
Mikä on aarre eli se tilanne, jossa kaikki on erinomaisesti?
3. VÄLITAVOITTEET JA SANKARIT
Mitä meidän tarvitsee tehdä, että tavoite saavutetaan? Kuka tekee ja mitä eli kuka saa olla
sankari? Missä ajassa tavoite saavutetaan?
4. HAASTEET
Mitä ovat mahdolliset haasteet matkalla ja miten niistä selvitään yhdessä?

Alueverkosto 7.11.2018 – työpajan ryhmätyö 1..
(Orvokki, Jukka, Tero ja Raija)

Liikkumattomuus
• liikkumattomien nuorten määrä
• vapaamuotoisen liikunta-alueen puute

• nuoret mukaan suunnitteluun ja
rakentamaan
• ohjaus ammattitaitoisten ihmisten
toimesta

Ratkaisu
• pysyvä auttava henkilöstö
• palveluohjaus toimivaksi
• omien toimintatapojen
selkiyttäminen
• palveluiden tiedotuksen
parantaminen

Ongelma
- auttavien henkilöiden vaihtuvuus
- epäselvä työnjako

Alueverkosto 7.11.2018 – työpajan ryhmätyö 2.
(Mika, Tytti ja Ulla)

Rentoa
höntsy
urheilu
-urheiluseurat mukana?

Maali
Tiloja nuorille olla
ja harrastaa
Kaikilla on kaveri

Uusien
kavereiden
tapaamista

Lähellä
Järjestetään toimintaa lähellä nuoria ja lapsia
- kouluilla ja hyvinvointikeskuksissa

Lähtö – yksinäisyys ja
kavereiden puute

Ei tarvitse
sitoutua

Järjestöjen yms. jalkautumisia
- yhdessä pelaamista tms.
- sählyä ”sossut” vastaan nuoret
Infoa ja ohjausta
Opettajat, kuraattorit, nuorisoohjaajat yms. osaisivat ohjata
toimintaan

Nuorten ruoanlaittoiltoja – voisi tulla yksinkin
- koulujen köksäluokat
- järjestöt mukaan – Martat, vanhempainyhdistykset

Alueverkosto 7.11.2018 – työpajan ryhmätyö 3.
(Leena, Pia…)

syömishäiriö
viiltely
yksinäisyys
peliriippuvuus
uhmaikä
parisuhde

Google:
”Etsin apua”

Ei tietoa mistä saa apua

Sivusto, johon on koottu
- kaupungin palvelut
- vapaaehtoiset palvelut
- nettipalvelut
- järjestöt

Alueverkosto 7.11.2018 – työpajan ryhmätyö 4.
(Johanna, Mia, Tiina, Niina…)

Takahuhdin koulu
v koulun JOPO –ryhmät selvittävät
maksuttomat harrastusmahdollisuudet jatkumo oppilaskunnat
ü esite
ü www.koilliskeskus
ü some, snapzat
ü Kk:n ja koulujen ”tiedotusruudut”

v Erilaiset liikuntakummit
ü järjestöt, yritykset,
liikuntapalvelut
v Liikkumista tukevat
koulupihat/reksit

v Toiminnalliset
oppitunnit/reksit

v Tutustutaan Kauppi-Niihamaan
ü mennään retkelle/alueen
yhdistys, nupa - alueraha

