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Vastaukset

1. Kuinka monella tähdellä suosittelisit vastaavaa tilaisuutta työkaverillesi?

Kysymyksen tyyppi Tähdet

Vastauksia yhteensä 13

Minimi 3

Maksimi 5

Keskiarvo 4.54

Yhteensä 59



2. Mitä olisimme voineet tehdä toisin?

Kysymyksen tyyppi Kommentti

Vastauksia yhteensä 13

Vastaukset #ID Vastaus

86842 No, tämä on vaikea. Sisältö oli todella hyvä. Asiaa oli paljon, ja
asiantuntijavieraiden kanssa olisi ollut mahtava keskustella
enemmän. Vaan sitten ei olisi ehtinyt niin moneen aiheeseen
perehtyä, eli elämä on valintoja... Kaikkea ei voi saada.

86855

86866 Hyvä tällaisenaankin. Nuorisotyöntekijät ovat niin kovia
puhumaan, että aikataulut venyvät aina.

86896 Olisimme voineet etukäteen varmistaa lautta-aikataulut. Myös
maksuasiat olisi minulla tullut selvittää aiemmin, joskaan eihän
sitä voinut tietää, että hotellilta eivät ala ottamaan yksittäisiä
varauksia.

87089 Aamupala olisi voinut olla hieman aikaisemmin torstaina.

87191

87260 Minulla ei tule tähän mitään mieleen

87299 En osaa sanoa olisiko ollut tarvetta tehdä mitään toisin.
Harmitti hieman että Miskan aika jäi vähäiseksi, mutta
järjestäjistä riippumattomista syistä.

87439 Yhdenvertaisuusopasta nuorisotyöhön, olisi voitu käsitellä
yhdessä. Ohjelma on todella tiivis ja aikataulut paukkui. Illaksi
olisi voinut olla muutakin, kuin saunomista, vaikka joku
keskustelupiiri, jonkin yhdenvertaisuusteeman ympärille, tai

https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/86842
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/86855
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/86866
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/86896
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/87089
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/87191
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/87260
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/87299
https://kanuuna-lv.creamailer.fi/admin/surveys/report/answer/87439


elokuva, joka katsottaisiin yhdessä.

87883

90400 Tämä konsepti menosta jonnekin mainioon paikkaan,
etäisyyksien päähän, rauhassa keskustelemaan ja kuulemaan
yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien ympärille asioihin
sitoutuneiden viisaiden kollegojen kanssa on kerrassaan hyvä!
Hailuoto oli paikkana aivan huippu - ja te kaikki ohjelmaa ja
käytännön järjestelyjä tehneet samoin! Kiitos siitä. Kaikki toimi
hyvin - en keksi toisin tekemisen tarpeita! Aikataulu on aina
haasteellinen, kun matkustellaan ympäri Suomea eli
ensimmäisenä päivänä tämä on aina vähän hankala, mutta
koska on aikaa enemmän seuraavana päivänä, ei haittaa se,
että joustavasti sovitaan muutoksista ohjelmaan tarpeen
mukaan. Kiitos kovasti kaikille teille järjestäjille!

90973 Toivoin enemmän yhdessä kehittämistä. Tuntui myös, että osa
luennoista/työpajoista olisi voinut olla vähän paremmin
suunniteltuja. Muutaman kerran huomattiin, että aika loppui
kesken ja aiheen käsittely loppui kuin seinään.

94837 Aikataulujen seuraaminen, niistä kiinni pitäminen ja
muutoksista selkeästi tiedottaminen olisivat lisänneet
tapaamisen sujuvuutta ja turvallisen tilan tuntua. Esim.
saunavuoroista puhuttaessa sukupuolivähemmistöistä vitsailu
on asiatonta – erityisen yllättävää ja kurjaa se on
yhdenvertaisuusasiantuntijoiden joukossa. Ydinporukka tuntee
ilmeisesti toisensa pitkälä ajalta, mutta uusien mukaan
ottamiseen voisi panostaa lisää niin ikään turvallisuuden ja
yhdenvertaisuuden nimissä.

#ID Vastaus

3. Vapaa palaute, risuja ja ruusuja. Kiitos!

Kysymyksen tyyppi Kommentti

Vastauksia yhteensä 13

Vastaukset #ID Vastaus

86842 Ajatus vuosittaisista etätreffeistä (skype, webinaari, tms) oli
hyvä. FB-ryhmä on kiva, mutta ei yhtä nopean
vuorovaikutteinen kuin verkkotapaaminen. Näin voisimme
kokoontua puolivuosittain. Oliko muuten FB-ryhmän nimi
tarkoitus muuttaa yhdenvertaisuusverkostoksi? Kiitos upeista
puitteista ja hyvistä päivistä, sai taas ison eväspussin mukaan!
(Ja eväät oli siis muutenkin tosi hyviä ja yltäkylläisiä :D)

86855 -Todella mielenkiintoinen ohjelmasisältö. Asiantuntevat
luennoitsijat ja kokemusasiantuntijat. Päivät antoivat omaan
työhön paljon uusia eväitä. -Järjestelyt olivat hyvin tehty ja
tapahtuman järjestämispaikka oli upea. (Ylimääräiset
kuljetuksetkin järjestyivät, vaikka olin arvioinut välimatkat
ennalta lyhemmiksi.) -Oiva paikka tutustumiselle ja
verkostoitumiselle. Uusia kontakteja ja tietoa vastaisuuden
varalle esim. henkilöstön monikulttuurisuuskoulutuksia ja
teemapäiviä ajatellen. -Kaksi päivää / yksi yö olisi
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henkilökohtaisesti parempi tapahtuman kesto. Monelle
varmasti näinkin ok. -Tuhannet kiitokset Kanuuna, Suvi ja
kaikki asianosaiset!

86866 Miljöö oli aivan ihana. Olisiko sitä voinut hyödyntää
enemmänkin?

86896 Mielestäni järjestelyt onnistuivat todella hyvin ja ohjelma oli
loistava. Olinhan itse sitä kanssanne suunnittelemassa. ;)
Luennoitsijat olivat hyviä ja varmasti jokainen sai jotain kotiin
vietäväksi. Koen että onnistuimme ja saimme aika hyvin
hoidettua myös etukäteisvalmistelut. Palvelu oli erittäin hyvää
Luotsi-hotellin puolelta. Olisi hienoa järjestää skybe -kokous
vaikkapa yhdenvertaisuuskriteereihin liittyen tai yhteisiin
tapahtumiin liittyen esim. rasisminvastainen viikko. Saataisiin
uusia ideoita ja voitaisiin miettiä yhdessä esim.
turvallisuuskysymyksiä. Kiitos, kanssanne on mieluista tehdä
yhteistyötä. :)

87089 Hyvät vierailijat ja puheenvuorot! Harmi, että osalla vierailijoista
oli kova kiire. Olisi ollut mukava päästä keskustelemaan. Oli
hyvä tilaisuus keskustella yhteistyökuvioista muissakin kuin
yhdenvertaisuusasioissa. Hyvä, että ensi vuoden tapaaminen
on jo tiedossa, on aikaa sovitella kalentereihin. Hieno paikka!
Savusauna oli mukava kokemus. Kiitos! Kotimaan lento oli uusi
kokemus :-D Nyt sai itse kokea, millaisia hankaluuksia
kulkemisen ja aikataulutuksen kanssa vaikkapa pohjoisesta
etelään koulutuksiin tms tulevilla on.

87191 Todella kivan paikan olitte valinneet tapaamiselle!

87260 Ohjelma oli hyvä ja monipuolinen, paikka upea ja innostava,
ruoka oli hyvää ja osallistujat ja järjestäjät mahtavia. Lähdin
voimaantuneena, virkistyneenä ja paljon uutta oppineena
miettien miten vien oppimani työyhteisööni

87299 Tämän verkoston tapaamiset ovat aina ja joka kerta
voimaannuttavia, innostavia, opettavaisia ja näistä saa aina
omaan työhön uusia toimintatyökaluja. Tämän verkoston
porukka on upea ja huomaa että yhdenvertaisuustyö tehdään
koko sydämmellä.

87439 Oli mukava tavata saman henkistä porukkaa, antaa taas
voimia eteenpäin.

87883 Aivan mahtavan hyviä päiviä. Todella hyviä ja kiinnostavia
puhujia, oikeastaan kaikki. Aina tulee kotiin täynnä intoa ja
uusia ideoita.

90400 Tuumin paria ehdotusta jatkossa näille mainioille
yhdenvertaisuusverkoston tapaamisille: voisiko mukaan
ajatella sellaista sessiota, jossa jokaisella osallistujalla olisi
jokin työssään juuri nyt haastava juttu, jonka hän valmistelisi
muille lyhyesti esiteltäväksi ja saisi ympärilleen viisaiden
kollegojen osaamisen asiassa? Jos tälle varaisi aikaa niin, että
kaikilla olisi mahdollisuus saada kollegojen konsultointi/viisaus
käyttöönsä jokskikin sovituksi ajaksi, voisi olla tapaamisesta
takaisin työpaikalle vietävänä joitakin ratkaisuehdotuksia -
usein niin yksin pähkäiltyihin - haasteisiin. Jos näitä haasteita
olis jo etukäteen pyydetty miettimään, ne olisi - huomioiden

#ID Vastaus
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meidän monien "suupalttien" jutun määrän, omani
mukanalukien - valmiina muille jaettaviksi ja apua voisi saada
johonkin konkreettiseen caseen, johon ei aina saa apua
kollegoilta/tämä voi olla joskus vaikeaa. Toinen ajatus olisi
sellainen, että voisiko jossain vaiheessa - keväällä? - kerätä
kunnista/meiltä verkostoon kuuluvilta ja muistakin kunnista ja
järjestöistä - teemaehdotuksia? Vai teettekö jo - ehkä -
jotenkin näin? Kysyn tätä siksi, että olen itse ehdotellut joitakin
teemoja ja joskus aiemmin - silloin kun näitä tapaamisia
järjestettiin tiiviisti Allianssin kanssa ennen Kanuunaa - ollut
rakentamassa päivien ohjelmia ja silloin muistelen, että
teemoja kyllä riitti, mutta mietin, että vastaavatkohan ne
kaikkien osallistujien tarpeisiin vai jääkö jotain olennaista pois.
Eli ehdotukseni olisi, pitäisikö näitä käsiteltäviä teemoja - sen
lisäksi, mitä on menossa ns.joka tapauksessa esim. Kanuunan
ihmisoikeuskoulutushankkeessa - jotenkin kysellä etukäteen ja
suunnata siten kutakin tapaamistamme tarpeiden mukaan
(mistä tarvittaisiin tietoa)? Ja jos näin jo tehdään, niin tämän
voi unohtaa samantien :-) Ja seuraavaa tapaamistamme
ajatellen heitän jo nyt yhdeksi teemaksi sateenkaarevan
nuorisotyön, joista on kokemusta monista kunnista ja
järjestöiltä. Esim.meillä Helsingissä on alkanut sateenkaarevan
työn kehittämisprosessi, jossa on nyt myös työntekijä
syyskuusta alkaen ensi vuoden loppuun - ja hän voisi olla
mukana myös näkökulmia avaamassa. Toinen teema-ajatus
voisi olla jonkinlainen tutkijanäkökulma moniperustaiseen
syrjintään; miten asiaa on tutkittu nuorten suhteen, millaisia
näkökulmia tutkimus avaa meille nuorisotyöhön - tai voisi tai
pitäisi avata? Tätä olen paljon itse pohtinut - tästä puhutaan
paljon, mutta tietoa on liian vähän aikaa ottaa haltuun, kun
liian vähän ehtii tutkimuksiin perehtymään - ja tuumaillut,
voisikohan jotakuta pyytää kokoamaan asiaa nuorisotyön
kehittämisen näkökulmasta.

90973 Hailuoto oli ihan mahtava! Muutenkin hyvä ja hyödyllinen
seminaari. Huippuduunia organisoinnin puolesta! +++

94837 Ohjelma oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. Tapaamispaikka
oli upea. Erityisen hienoa oli, että paikka ja miljöö rohkaisivat
liikkumaan ja ulkoilemaan ohjelman tauoilla. Erityisruokavaliot
oli huomioitu hienosti. Hyvä, että osallistujia oli laajalti eri
puolilta Suomea.
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