Nuorten kokemuksia lakivalmistelusta

Eveliina Ikonen
Asiantuntija

SOS-Kehittäjänuoret

Miksi nuorten osallistuminen ja kuuleminen on tärkeää?
• On todella tärkeää, että nuoria kuullaan ja nuoret pääsevät mukaan
osallistumaan.

• Nuoret haluavat tietää, mitä heidän ympärillään tapahtuu.
• Nuorten näkökulmat voivat olla sellaisia, mitä aikuiset eivät huomaa.
• On tärkeää viedä nuorten asioita eteenpäin, näin nuorille tulee hyvä ja
turvallinen olo.
• On tärkeää kertoa ja näyttää nuorille, että heidän mielipiteellä on
merkitystä.
• Miten voi edes kehittää, jos ei kysy heiltä, joiden takia sitä
kehitetään? Miksei asiakkailta kysyttäisi, että toimiiko tämä.

Hyviä kokemuksia
• Oli mukavaa osallistua.
• Edettiin hyvin ja täsmällisesti.

• Diojen suullisesti läpikäyminen oli selkeää, pysyi hyvin
aiheessa mukana.
• Pienryhmissä keskustelu oli hyvä ratkaisu – helppoa, kun ei
moni puhunut samaan aikaan ja kaikki saivat
puheenvuoroja.
• Pienryhmissä oli sopivasti aikaa käydä asiat läpi. Muutaman
kerran kävi kuitenkin niin, että juttu jäi kesken, kun piti palata
yhteiseen isoon ryhmään.
• Oli kivaa, että oli kaikilla pidempi ruokatauko samaan aikaan
(ruuat tilattiin nuorille). Ruuat ovat todella tärkeä osa
työskentelyä.

Kehitettävää
• Kuusi tuntia oli liian pitkä aika, joko enemmän taukoja tai
laittaa kahdelle päivälle.
• On parempi työskennellä kasvotusten.

• Teams välillä pätki, eikä aina ottanut selvää kuka puhuu.
• Oli huono nettiyhteys ja ruutu päivittyi hitaammin,
monta sekuntia myöhässä ja joutui enemmän kuuloonsa
luottamaan.

• Ei jaksa lukea dioja, joissa on paljon tekstiä sekä itselle
uusia ja vaikeita käsitteitä. Nopeasti tällöin keskittyminen
karkaa.
• Ruokatilauksen kanssa oli haasteita.

Ideoita – miten voisi järjestää
• Paikan päällä kasvotusten olisi parempi työskennellä.
• Voisi olla jossain kaupungissa, lähellä voisi olla luontoa/puisto,
jossa voisi käydä tauolla.
• Mukavat ja viihtyisät tilat ovat tärkeät, muutakin kuin pöytä ja
tuolit.
• Tilan koon tulee myös vastata ihmisten määrää.

• Tauot ovat tärkeitä säännöllisin väliajoin. Tauot voisivat olla
pidempiä, osallistujien vireystilan mukaan.
• Ruokia voisi olla erilaisia tarjolla, joista voi itse valita.
• Mukana työskentelyssä olisi nuorille entuudestaan tuttuja
aikuisia. Tämä helpottaa nuoria osallistumaan.

Kiitos!

