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Rakenne

§ Aluksi taustaa ja yleisiä
asioita

§ Keskellä itse menetelmä
palasta palaan

§ Lopuksi harjoitellaan



Tämän päivän 
tavoitteet

§ Keskustelupäivämenetelmän haltuunotto

§ Iltapäivällä selviää

§ Arviointikysymysten laadinta

§ Palveluiden arvosana

§ Tiedotusvälineiden osallistuminen

§ Tämän päivän sanastoa

§ Päättäjät = viranhaltijat ja luottamushenkilöt

§ Teema = arvioitava kohde



Deliberatiivinen
keskustelu

• Pitää täyttää kolme laatukriteeriä

Pyritään

Ø osallistujien osalta laajaan 
edustavuuteen

Ø keskusteluprosessien osalta 
dialogisuuteen

Ø vaikuttavuuteen 
päätöksenteossa



Menetelmän 
ydin

§ Keskustelutilaisuuspäivä perustuu 
jokaisen mielipiteen huomioimiselle. 
Päivän aikana keskustellaan paljon ja 
monissa ryhmissä.

§ Keskustelutilaisuuspäivään liittyy 

kiinteästi keskusteluissa esiin tuotujen 
aiheiden ja päätösten eteenpäin 
vieminen. 

§ Tukee lakien vaatimaa nuorten 
kuntalaisten kuulemista



Menetelmän 
vaikutuksia 

§ Yhteisöllisyyttä vahvistava, sosiaalinen 
merkitys

§ Nuori: ”syntyi hyviä keskusteluja” / Päättäjä: ”paljon nuoria, 
loistavia kysymyksiä”

§ Mahdollisuus vaikuttaa asioihin

§ Nuori: ”että kaikki sai kertoa mielipiteensä” / Päättäjä: 
”nuorten näkökulma avartaa arkipäivän työn 
näkökulmaamme”

§ Saadaan tietoa palvelujen vaikuttavuudesta 

§ Uuden oppiminen ja oivaltaminen

§ Nuori: ”opin, että kuka tahansa voi vaikuttaa asioihin” / 
Päättäjä: ”tällaiset tilaisuudet säännöllisinä vahvistavat ja 
kehittävät päättäjien taitoa kuunnella nuoria. Samoin nuorille 
tulee rohkeutta esittää ajatuksiaan ja suunnitelmiaan”

§ Onnistumisen ja arvostuksen kokemus

§ Nuori: ”tämä oli myönteinen kokemus ja panelistit olivat 
aidosti kiinnostuneita.” / Päättäjä: ”nuorilla on hyviä ajatuksia”



Kouluttajien 
näkemyksiä

§ ”Usein päättäjän pelko siitä, että nuoret 
vaativat uutta nuorisotilaa vaihtuukin 
silmien avautumiseen ja nuorten 
toiveeseen saada jo olevalle nuorisotilalle 
pidemmät aukioloajat.”

§ ”Palveluja voidaan kehittää oikeaan 
suuntaan, kun tietoa nuorten toiveista ja 
tarpeista sekä palautetta palvelujen 
toimivuudesta saadaan nuorilta itseltään. 
Hyöty on erityisen suuri, koska nämä 
arvioijat ovat eri ikäluokkaa kuin 
päättäjät. Päättäjät havahtuvat näkemään 
palvelut nuorten silmin. Asioista tulee 
esille näkökulmia, joita luottamushenkilöt 
ja viranhaltijat eivät ole ymmärtäneet 
ajatella. Tässä mielessä nuorten 
mukaantulon merkitys saattaa olla 
suurempi kunnan ja viranhaltijoiden 
kuin nuorten kannalta.”



Keskusteluissa 
olleita asioita

§ Tiedottaminen 

§ Kouluruoka

§ Koulukyydit

§ Nuorten tilojen ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen

§ ”Nuorten mielipiteitä ei kysytä, kun kouluun hankitaan jotain” 

§ ”Nuoret haluavat koulun entisen talviliikuntapäivämallin 
takaisin.”

§ ”Bänditilojen lisääminen.” Tuusula. (Toteutui: Nuorisovaltuusto 
teki asiasta aloitteen. Nuorisopalvelut huomioi bänditilatarpeen 
uusien nuorisotilojen suunnittelussa.)

§ ”Graffitimaalauksia alikulkutunneleihin.” 

§ Nuoria ei ajettaisi pois julkisilta paikoilta oleskelemasta. 

§ Koulua koskevan palautejärjestelmän kehittäminen (nuorten 
arviota esimerkiksi epäpätevien opettajien tapauksissa ei 
uskota). 



Seuraavien vuosien 
talousarvioihin 

edenneitä asioita 
aiemmilta vuosilta

§ Nuorisovaltuuston tuen nostaminen (Mikkeli)

§ Kesätyöpaikkojen määrän kasvattaminen 
nuorten työskentelyaikaa lyhentämällä 

(Rautjärvi)

§ Nuoriso-ohjaajan palkkaus (Lapinlahti)

§ Nuorisotalojen piha-alueiden kunnostus 
lähiliikuntapaikkoina (Rovaniemi)

§ Nuorisotalojen pidempi aukiolo (Pälkäne)

§ Terveydenhuoltohenkilökunnan huono 

asenne nuoria kohtaan (Lapinlahti)

§ Kouluterveydenhoidon ajanvarauksen 
kehittäminen (Pieksämäki)

§ Kouluruoan kotimaisuus ja laadukkuus, 
perusruokaa erilaisten kikkailujen sijaan 
(Oulu)

§ Kaupungin tilojen saaminen ilmaiseksi alle 
18-vuotiaiden harrastuskäyttöön (Oulu)

§ ”Bänditilojen lisääminen.” (Tuusula. 
Nuorisovaltuusto teki asiasta aloitteen. 
Nuorisopalvelut huomioi bänditilatarpeen 
uusien nuorisotilojen suunnittelussa.)



Menetelmän 
timantit

§ Jatkumo – nuoret voivat seurata ja 
olla mukana toteuttamassa sovittuja 
asioita

§ Nuoret tietävät miten voivat tuoda asioita 
tähän prosessiin käsiteltäväksi 

§ Tehdäänkö oikeita asioita ja 
tehdäänkö ne oikein?

§ Mukana laaja edustus nuorista 

§ Mielipiteitä kysytty laajemmin ennen 
keskustelupäivää, jos kaikki nuoret eivät 
voi päivään osallistua

§ Laaja edustus kohderyhmän ikäryhmästä

§ Palvelun ulkopuolella olevien nuorten 
tavoittaminen ja heidän mukana olonsa > 



Palvelujen 
ulkopuolella 

olevien nuorten 
tavoittaminen –

miksi osa nuorista 
ei käytä palvelua?

§ Näiden nuorten mukaan saanti on 
palvelun kehittämisen kannalta hyvin 
oleellista

§ Tavoittaessa voi tehdä yhteistyötä 
esimerkiksi koulujen ja järjestöjen 
kanssa

§ Hyödyntää tavoittaessa viestinnällisiä 
kanavia ja digialustoja



Ennen 
keskustelupäivää 
yhdessä nuorten 

kanssa

§ Tilan varaus
§ Huomioi, mihin aikaan nuoret ja päättäjät pääsevät 

parhaiten paikalle

§ Tilan toimivuus, mahdollisuus tasavertaiseen 
keskusteluun

§ Teemojen valinta >
§ Kuinka laajalla kierroksella teemoja kysytään 

nuorilta, kuinka paljon pitää varata aikaa

§ Nuorten kutsuminen tilaisuuteen
§ Huomioi laaja otos ja alueellinen tasapaino

§ Teemojen ollessa selvät, päättäjien kutsuminen 
paikalle

§ Henkilökohtainen kutsu, perustelut miksi juuri tämä 
päättäjä on oleellinen osa keskustelua. Mitä hän 
osallistumisestaan saa ja miten se hyödyntää kuntaa.

§ Päättäjät pitää kutsua ajoissa paikalle

§ Tiedotusvälineiden kutsu keskustelutilaisuuteen
§ Henkilökohtainen kutsu, soitto toimittajalle, 

kaupungin viestinnän asiantuntijat apuun

§ Varaa tilaisuuden vetäjät > 

§ Huomioi mitä ja miten näistä osa-alueista voit 
toteuttaa yhdessä nuorten kanssa?



Tilaisuuden 
vetäjät

§ Päivä tarvitsee kolme vetäjää 

§ Esimerkkinä 20-40 nuoren ryhmä:

§ Nuoret otetaan vastaan ja perehdytetään 
asiaan sekä jaetaan pienryhmiin (2-3)

§ Teemaryhmien tukemista (2-3)

§ Nuorten teemaryhmien tukena olo (1-2)  
sekä päättäjien perehdyttäminen (1)

§ Keskustelutilaisuus (1 pj, 1 
etenemissuunnitelman tekijä, 1 kirjuri)

§ Kouluttajien tilaukset 

eija.kauniskangas@gmail.com



Miten ne teemat 
valitaan?

§ Periaatteena nuorten mahdollisuus 
vaikuttaa mihin vaikutetaan

§ Voi kuitenkin päättää, minkä 
asiakokonaisuuden sisällä nuoret saavat 
vaikuttaa

§ Avoin nuorisotyö

§ Nuorille voi antaa mahdollisuuden 
päättää myös täysin vapaavalintaisesta 
aiheesta

§ Ennen tilaisuutta esim. avoimella 
kysymyksellä

§ Tilaisuudessa nuoret päättävät 
vapaavalintaisen itse 

§ Ideapajoja ympäri kaupunkia ennen 
keskustelupäivää, jolloin saa ideoita 
kaikilta nuorilta? 



Etenemissuunni-
telma

§ Etenemissuunnitelmaa täytetään 
päättäjien ja nuorten 
keskustelutilaisuudessa

§ Etenemissuunnitelmalle on oma 
kirjoittajansa, pöytäkirjan kirjoittaja ei 
ehdi seurata ja täyttämään 

etenemissuunnitelmaa

§ Etenemissuunnitelmaa täyttävä seuraa 
keskustelua ja nostaa myös esille 
asioita, jotka sinne voi kirjata

§ Etenemissuunnitelmaan kirjataan idea, 
aikataulu ja kuka siitä vastaa

§ Etenemissuunnitelma heijastetaan 
kaikkien näkyville ja hyväksytetään 
tilaisuuden lopuksi yhteisesti



Arvosana 
teemalle, eli 
arvioitavalle 

kohteelle

§ Nuorten arvosana

§ Teemaryhmässä nuoret antavat 
käsiteltävälle teemalle arvosanan

§ Arvosana annetaan asteikolla 1-4

§ Päättäjien arvosana

§ Päättäjät antavat omassa tilaisuudessaan 
ennen keskustelutilaisuutta arvosanan 1-4 
kyseisestä teemasta



Tilaisuuden 
jälkeen 

§ Käsissä pöytäkirjan raakile ja 
etenemissuunnitelma

§ Raportin puhtaaksi kirjoittaminen

§ Raportin ja etenemissuunnitelman jako

§ Lautakunnat, joiden asioita käsiteltiin

§ Kaupunginhallitus

§ Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat

§ Virkamiehet, joiden asioita käsiteltiin

§ Avoimeksi nettiin

§ Etenemissuunnitelman toteuttaminen

§ Seuraavan tilaisuuden suunnitelma



Raportin runko

§ Tiedot tilaisuudesta (päivämäärä, 
ajankohta, sijainti)

§ Läsnä olleiden nuorten ja päättäjien 
lukumäärä ja edustamat tahot

§ Etenemissuunnitelma

§ Valittujen teemojen auki kirjoittaminen

§ Työpöytäkirjojen puhtaaksi 

kirjoittaminen 

§ Teemojen arvosanat nuorilta ja päättäjiltä

§ Keskustelutilaisuuden pöytäkirja

§ Tilaisuuden lopuksi fiiliskierroksen anti

§ Ei tunnistettavia tietoja nuorista



Itse 
menetelmä



Keskustelutilai-
suuspäivän

kulku

1.Nuorten valitsemat teemat

2.Pienryhmätyöskentely ja -keskustelu

3.Teemaryhmätyöskentely

4. Päättäjien työskentely 

5. Palveluiden arvosana

6. Keskustelu päättäjien kanssa ja 
etenemissuunnitelma

7. Raportointi ja seuranta



Keskustelutilaisuuspäivä

21

Mistä oikein on kyse (paljon nuoria paikalla eri tahoilta)

Arvioitavien teemojen esittely

2) Työskentelyvaihe pienryhmissä
-pienryhmän yhteinen mielipide, keskustelutyökirjat, puhekierros

3) Työskentelyvaihe teemaryhmissä
-kaikkien nuorten mielipiteen yhteenveto

-puheenvuorojen valmistelu

3b) Päättäjien oma hetki
- työskentelyä teemoista

-kysymysten valmistelua nuorille

3a) Nuorten työskentely jatkuu
-valmistautuminen keskustelutilaisuuteen

4) Nuorten ja päättäjien keskustelu

Keskustelutilaisuuspäivänä:

5) Valtuustolle ja/tai lautakunnalle
raportointi keskustelutilaisuuspäivän tuloksista



Aikatauluhavainnointi

Nuoret

9.00 – 9.30 Aloittelua ja virittelyä 

9.30 - 10.30 Pienryhmätyöskentely

10.30 – 12 Teemaryhmätyöskentely 

12 - 13 Puheenvuorojen valmistelu

13 - 15 Keskustelutilaisuus

Päättäjät

12 - 13 Päättäjien valmistuminen

13 - 15 Keskustelutilaisuus



Teemoiksi on valittu: 
harrastustoiminta, 

nuorisotilatoiminta ja 
nuorten yleinen 
vaikuttaminen

PIENRYHMÄTYÖSKENTELY
§ Jokainen ryhmä saa kolme työkirjaa. Kouluttaja 

on kirjannut työkirjoihin valmiiksi kysymykset. 
(Oletko tyytyväinen harrastustoimintaan / 
nuorisotilatoimintaan / nuorten yleiseen 
vaikuttamiseen)

§ Ryhmät käyvät läpi kaikki kolme työkirjaa

TEEMARYHMÄTYÖSKENTELY

§ Pienryhmävaiheen jälkeen nuori valitsee teeman, 
jota lähtee työstämään tarkemmin

§ Nuori  ottaa mukaan omasta ryhmästään sen 
teeman työkirjan, jonne on menossa. 

§ Työkirjojen yhteenvedot luetaan yhteisesti. Jos 
eri teemojen työkirjoista nousee samoja uusia 

teemoja, voidaan neuvotellen muodostaa vielä 
yksi teema. Tämän jälkeen jakaudutaan 
teemaryhmiin.

§ Teemaryhmissä neuvotellaan yhdessä mistä 

teeman asiasta  puheenvuoro valmistellaan

§ Puheenvuoro valmistellaan

§ Kouluttaja kiertää teemaryhmiä ja tukee 

puheenvuoron muodostumisessa

Esimerkkikooste 
aamupäivästä



Keskustelutilaisuus
-päivän aluksi 

klo 9.00-9.30

§ Nuoret tarvitsevat alkuun jotain 
toiminnallista menetelmää 
ryhmäyttämiseen

§ Nuorille kerrotaan 

§ taustaa miksi ja kuka tämän tilaisuuden 
on halunnut järjestää

§ päivän kulku

§ mihin tietoja käytetään

§ keitä on tulossa paikalle



1. Teemojen 
valitseminen –

Mitä arvioidaan? 
Klo 9.00-9.30

§ Teema=arvioitava kohde
§ Esim. avoin tilatoiminta / nuorten vaikuttaminen 

kunnassa / nuorisovaltuusto jne.

§ Yleisesti teemat voi päättää etukäteen tai 
vasta paikan päällä

Etukäteen valitut teemat

§ Saadaan laajempi näkemys nuorilta

§ Pystytään kohdentamaan kutsut oikeille 
päättäjille

§ Säästetään aamupäivän aikaa

§ Teemoja voi kerätä erilaisin sähköisin 
välinein, eri nuorten ryhmistä, 
nuorisotiloilta…

Paikan päällä valitut teemat

§ Jos isompi aihe on jo kohdennettu 

§ Esimerkiksi nuorisotyöstä etsivä nuorisotyö

§ Nuoret valmiiksi sisällä aiheessa (esim. 
työpaja)



2. 
Pienryhmätyöskentely 

- Ryhmiin jako 
klo 9.30-10.30

§ Osallistujat jaetaan pienempiin 
ryhmiin, hyvä koko 5-8 henkilöä

§ Jokaiselle osallistujalle jaetaan 
punainen ja vihreä kortti, joiden avulla 
keskustelu käydään

punainen = olen eri mieltä

vihreä = olen samaa mieltä

§ Jokainen ryhmä saa jokaisesta 
teemasta työkirjan, jossa on kysymys 
oletko tyytyväinen teemaan (esim. 
oletko tyytyväinen nuorisotilaan). 
Työkirjoja annetaan yhtä monta kuin 
on käsiteltäviä teemoja. Jokainen 
ryhmä käy läpi kaikki samat teemat.



2. 
Pienryhmätyöskentely 

- Sihteerin valinta 
klo 9.30-10.30

§ Ryhmä valitsee itselleen sihteerin, joka 
kirjaa asiat työkirjapohjaan

§ Sihteeri esittää työkirjapohjassa olevan 
kysymyksen ja sihteerin oikealla 
puolella oleva henkilö näyttää korteista 
mitä mieltä on asiasta ja halutessaan 
perustelee vastauksensa

§ Kenenkään ei ole pakko perustella 
vastaustaan, voi vain näyttää korteilla 
mitä mieltä on
§ Älä korosta tätä mahdollisuutta nuorille, 

mutta sen voi tuoda tietoon

§ Sihteeri kirjaa työkirjaan 
tukkimiehenkirjanpidolla kyllä ja ei –
vastaukset sekä kommentit

§ Sihteeri sanoo ja kirjaa mielipiteensä 
viimeiseksi



2. 
Pienryhmätyöskentely  

- Ryhmän yhteinen 
kanta 

klo 9.30-10.30

§ Lopuksi ryhmä neuvottelee 
yhteisen kannan käsiteltävään 
asiaan

§Näkemys kirjataan 
työkirjaan

§Yhteinen kanta on apuna 
teemaryhmävaiheessa

§Ryhmät tarvitsevat tähän 
vaiheeseen erityistä seurantaa



3. Teemaryhmä-
työskentely -

Jako teemoittain 
klo 10.30-13

§ Osallistujat valitsevat mieleisensä 
teemaryhmän.

§ Teemaryhmiin tuodaan pienryhmien 
työkirjapohjat teemoittain. Jos 
teemaryhmiä muodostuu yhdestä 
aiheesta useampia, voi työkirjapohjia 
jakaa. 

§ Teemaryhmässä pienryhmien edustajat 
kertovat oman ryhmänsä kannan teemasta ja 
yhdessä neuvotellaan lopullinen mielipide 
asiasta. Tiivistetty mielipide kirjoitetaan 
fläpille.

§ Teemaryhmä antaa arvioitavalle palvelulle 
arvosanan  1-4  (1=heikko, 4=erinomainen)

§ Pisteytykset havainnollistetaan myöhemmin. 
Samaan kaavioon tulevat myöhemmin myös 
päättäjien antamat arvosanat.



3. Teemaryhmä-
työskentely –

Puheenvuoron 
valmistelu 

klo 10.30-13

§ Teemaryhmissä valmistellaan puheenvuorot 
nuorten ja päättäjien keskustelua varten.

§ Puheenvuorot voi muotoilla kolmella eri 
tavalla:

1. Kysymys

Miksi kuplahallia ei ole korjattu? 

Milloin uusi nuorisotila aiotaan 
rakentaa?

2. Väite

Mielestämme kirjaston tiloja voitaisiin 
käyttää tehokkaammin kuin tällä 
hetkellä…

3. Esitys

Esitämme, että asiassa edettäisiin näin…

Huom! Kysymys ja väite kertovat epäkohdan, 
mutta eivät vielä ratkaisua. Esitys sen sijaan 
antaa valmiin ratkaisuehdotuksen.

§ Vaikka puheenvuoro on yksinkertainen 
kysymys, kannattaa sitä taustoittaa käydyillä 
keskusteluilla.



3. Teemaryhmä-
työskentely –

Ohjaajan tehtävät 
klo 10.30-13

§ Ohjaajan tehtävä on 
teemaryhmätyöskentelyn aikana kierrellä 
ryhmissä ja avittaa puheenvuoron 
muodostamisessa vaikuttamatta sisältöön

§ Puheenvuorossa voi olla vain yksi 
kysymys tai esitettävä ehdotus. 
Keskustelu on muutoin hankalaa, jos 
esittää kerralla useamman ehdotuksen

§ Jos jää paljon asioita, joita ei voi ottaa esille 
keskustelutilaisuudessa, voi miettiä minkä 
väylien kautta niitä saisi käsittelyyn

§ Puheenvuoroja on hyvä olla tunnin 
mittaisessa keskustelutilaisuudessa 3-5, 
riippuen puheenvuorojen laajuudesta ja 
päättäjien määrästä. 

§ Aikataulutuksen kanssa kannattaa olla 
luova – jokainen tilaisuus on omanlaisensa



4. Päättäjien 
työskentely 

klo 12-13

§ Samalla kun nuoret valmistelevat omia 
puheenvuorojaan, on päättäjien oma hetki, 
jossa he saavat valmistautua keskusteluun.

§ Muut tilaisuuden vetäjät jäävät 
työskentelemään nuorten kanssa

§ Päättäjät käsittelevät samanlaisena 
pienryhmätyöskentelynä samat 
kysymykset kuin nuoret aikaisemmin 
pienryhmätyöskentelyssä. 

§ Päättäjät neuvottelevat arvosanan nuorten 
aiemmin arvioimille palveluille.

§ Osapuolet eivät tiedä tässä vaiheessa 
toistensa vastauksia ja arvosanoja

§ Päättäjien valmistautumishetkeä ei 
kannata jättää väliin!



5. Palveluiden 
arvosana –

Visualisointivaihto-
ehtoja 



5. Palveluiden 
arvosana –

Visualisointivaihto-
ehtoja   



6. Keskustelu ja 
etenemis-

suunnitelma

§ Aloitetaan keskustelu nuorten esiin 
nostamista asioista

§ Yksi kysymys kerrallaan, yhteen 
kysymykseen voi varata noin 10-15min 
aikaa

§ Järjestyksen voi valita itse

§ Keskustelua johtaa puheenjohtaja

§ Kirjuri kirjaa keskustelun ylös

§ Etenemissuunnitelmaan kirjataan mitä 
mistäkin asiasta sovitaan, kuka vastaa ja missä 
aikataulussa asiaa viedään eteenpäin

§ Puheenjohtaja ohjaa keskustelua 
huomioiden kaikki osapuolet

§ Kuka vain voi ehdottaa 
etenemissuunnitelmaan kirjattavaa asiaa



6. 
Keskustelutilaisuuden 
puheenjohtajan rooli

§ Puheenjohtajan tehtävä on mahdollistaa ja 
tukea nuorten näkemysten esille tuloa

§ Tilaisuuden alkuun puheenjohtaja voi sopia 
säännöistä, joissa kaikilla on korkeintaan 
minuutin puheenvuoro kerrallaan ja että nuoren 
puheenvuoropyyntö ohittaa aikuisen 
puheenvuoropyynnön. (Tällä rohkaistaan nuoria 
tuomaan esille mielipiteensä.)

§ Puheenjohtaja ei vain jaa vuoroja, ei ole 
verrattavissa kokouksen puheenjohtajan 
tehtäviin. Tarkoitus on enemmän juontaa 
tilaisuutta ja toimia tulkkina nuorten ja 
aikuisten välillä

§ Puheenjohtajan on tärkeää lukea 
pienryhmätyöskentelyn paperit, jotta tietää 
mistä muista asioista on keskusteltu. Nämä 
muut asiat voivat tulla vaikka päättäjien 
puheissa esiin ja silloin niihin on hyvä tarttua

§ Puheenjohtaja nostaa keskustelusta asioita 
etenemissuunnitelmaan, jos joku muu ei ehdi 
tätä jo ehdottaa



7. Raportointi ja 
seuranta

§ Toiminnan suunnitteluun
§ Suoraan toimintasuunnitelmaan nostettavia 

asioita

§ Perusteluna asioille

§ Keskustelupöytäkirja muistuttaa miksi 
asiasta puhuttiin, toimii tukena 
perusteluille

§ Etenemissuunnitelma on oleellinen paperi 
jatkoa ajatellen ja se kannattaa täyttää 
tilaisuudessa hyvin sekä hyväksyttää 
paikan päällä ja lähettää kaikille paikalla 
olleille tiedoksi.

§ Työkirjapohjat ja muut mahdolliset 
materiaalit sisältävät tietoja nuorten 
keskusteluista, jotka eivät päässeet 
keskustelutilaisuuteen asti, mutta jotka 
voivat olla merkittävää tietoa 
jatkokäsittelyyn, esimerkiksi seuraavaa 
tilaisuutta ajatellen. 



Keskustelunharjoittelua!



Kuusilinna
20 000 asukkaan kunta, maaseutumainen

Harrastustilat:
2 nuorisotilaa (1. auki ma-ke, 2. to-pe klo 15-20)
Monitoimihalli 
2 ylläpidettävä ulkokenttä

Koulut:
3 alakoulua
1 yläkoulu

Vapaa-ajantoiminta:
Nuorisovaltuusto 
Partio
Urheiluseura

Nuorisopalvelut:
2 nuorisotyöntekijää

Kunnan haasteet:
Nuoret kokevat, että heillä ei ole tarpeeksi tiloja ja tekemistä, 
aikuiset häiriintyvät häiriköivistä nuorista

Teemat etukäteen kerätty:
• Vapaa-ajan tekemisen 

vähyys
• Vaikuttaminen

Ø Oletko tyytyväinen vapaa-
ajan mahdollisuuksiin?

Ø Oletko tyytyväinen 
vaikuttamiseen?


