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Oletko tyytyväinen nuorisotalojen toimintaan Uudessakaupungissa?
-

Nuorisotilojen ja liikuntasalin aukioloaikojen tulisi olla laajemmat
Useammin auki
Pidempään auki
Perjantaisin useammin auki
Myös viikonloppuisin auki
Kesäisin auki samoin, kun nyt

Oletko tyytyväinen vapaa-ajan/harrastustoimintaan Uudessakaupungissa?
1. Kuljetusasiaa
- Kaukana keskustasta asuvilla on vaikea päästä harrastamaan tai viettämään aikaa keskustaan,
koska kuljetukset on vaikea järjestää.
- Tarvitaan parempi julkinen liikenne, esim. Uki-Pyhämaa ja Uki-Lokalahti välille.
+ Enemmän harrastajia
+ On edullisempaa ja helpottaa vanhempia
+ Muillekin kun nuorille
(Vanhemmat, joilla ei ole ajokorttia)
+ Ympäristöystävällisempää
2. Vapaa-ajan vietto
- Nuorilla ei ole huonolla ilmalla mitään paikkaa missä viettää aikaa.
- Tarvitaan joku yhteinen paikka esim. nuorisokahvila.
o Tavallinen kahvila, jossa voi viettää kavereiden kanssa aikaa pidempiäkin aikoja
o Toimintaa voisi tukea kaupunki ja siellä voitaisiin tiedottaa nuoria koskevista asioista.
o Selvästi erilainen nuokkarista (Rauhallisempaa, itsenäistä oleilua, omalla vastuulla)
o Sisältää esim. Sohvat ja pöydät
o Pistorasiat
o Normaali kahvilan tarjonta
o Ajanviete, kuten biljardi
- Suunnattu noin 13-20 vuotiaille, mutta ei ikärajaa.
- Aukioloajat esim 15-21 (Viikonloppuisin 16-22)
- Nuoret pitävät Rauhanpuiston riippumatoista ja toivotaan samantapaisia täksikin kesäksi.

Oletko tyytyväinen nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin Uudessakaupungissa?
Väite: Ei tiedetä miten vaikuttaa, mihin vaikuttaa, milloin vaikuttaa, miksi vaikuttaa.
-

Esimerkki: Kun nuori/ oppilas ei tiedä kuinka vaikuttaa tai hänellä on hyvä idea, muttei itse ole
tajunnut/huomannut, niin silloin opettajien, nuoriso-ohjaajien, kavereiden ja esim. NUVA jäsenien
”tehtävänä” olisi ohjata nuorta itse tekemään jotain asian eteen, kannustaa ideaa

Kysymys: Oletteko tietoisia siitä, että nuorista tuntuu, ettei heidän ääniään kuunnella yhtälailla tai pidetä
tasa-arvoisina aikuisten mielipiteiden kanssa.
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Oletko tyytyväinen saamaasi tietoon nuorten tapahtumista ja tarjonnasta Uudessakaupungissa?
Toiveena tehostettu viestintä, ehdotus: www.ukinuoret.fi
-

Harrastusmahdollisuudet
→Seuran nettisivut
→Yhteyshenkilön tiedot

-

Nuokkari-infot
→ Tapahtumat
→ Aukioloajat

-

Nuorten Seurakuntatiedot
→ Tapahtumat
→ Yhteistiedot

-

Muut nuorison asiat
→ Työpaikkajutut
→ Kysymyspalsta
→ Terveysasiat

-

Nuorisovaltuusto
→ Mikä se on?
→ Ota yhteyttä (ideoita, kysyttävää)

-

Tapahtumat
→ Koottuna kaikkiin nuoriin liittyvät tapahtumat

Tiedot ainakin: Nuorisovaltuustosta, kaupungin nuorisotyöstä, seuroilta ja yhdistyksiltä, sekä srk:n
tapahtumat

