
Nostot 
nuorten työryhmistä päättäjille

ke 2.10.2019
13-26 -vuotiaat nuoret

Oletko tyytyväinen nuorisotalon toimintaan Laitilassa? ka 3

Nuokkarin perustoiminta on hyvä:

pleikkari ja uudet pelit, hyvää ruokaa, hyvät mahdollisuudet

tehdä ruokaa, kahvia, hauskaa tekemistä, Nuokkarilla hyvä

yhteishenki ja työntekijät, työntekijöille voi kertoa asioista,

biljardia pääsee pelaamaan ilmaiseksi

Sisustus on viihtyisä, tila voisi olla laajempi

Liian vähän järjestetään reissuja esim. superpark, laskettelu..

Reissut ovat monipuolisia

Nuokkarilla voisi olla:

Nuokkarilla voisi olla enemmän toimintaa/ohjelmaa

Laajemmat aukiolot, esim. keskiviikkoisin auki

Voisi olla enemmän auki, esim. 7.lk 3 kertaa viikossa. 

Nuokkari voisi aueta heti koulun jälkeen 3-4 h.

Liikunnallisuutta voisi lisätä

Tila voisi olla rauhallisempi sisustukseltaan.

Bilispöydistä ainakin toinen korjattava

Kaikki eivät tiedä missä nuorisotalo on

Palvelun arvosana on nuorten antama  keskiarvo asteikolla 1 (tyytymätön)- 5 (tyytyväinen)



Nostot 
nuorten työryhmistä päättäjille

ke 2.10.2019
13-26 -vuotiaat nuoret

Oletko tyytyväinen nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin Laitilassa?

ka 3,5
Nuoria lisää mukaan kunnan päätöksentekoon. Pitäisi muistaa myös muut

nuoret kuin koululaiset.

Asioihin voi vaikuttaa liian harvoin

Vaikuttamispäiviä lisää

Yrittäjiin ja elinkeinoelämään on vaikea saada kontaktia, nuoret haluaisivat

vaikuttaa alueen kauppoihin ja ravintoloihin.

Laitilassa on toimiva nuorisovaltuusto

Nuorisotalon toimintaan pystyy vaikuttamaan

Nuoriso-ohjaajien kautta pystyy vaikuttamaan.

Vaikutustapoja voisi olla enemmän, ne on vaikeasti löydettävissä

Oletko tyytyväinen nuorten terveyspalveluihin Laitilassa? ka 3

Hammashoito saatavilla

Neuvolassa on huomioonottava, tuttavallinen, perusteellinen ja

asiakaslähtöinen palvelu.

Kouluterkkari ja kuraattori mukavia

Kuraattorille voisi päästä useammin

Perhe saa tukea

Terveyskeskuksessa joutuu odottamaan liian kauan, ei pysty arvioimaan

kauanko menee avun saantiin

Miesten"neuvola", josta saisi tietoa, apua ja vertaistukea

Palvelun arvosana on nuorten antama  keskiarvo asteikolla 1 (tyytymätön)- 5 (tyytyväinen)



Nostot 
nuorten työryhmistä päättäjille

ke 2.10.2019
13-26 -vuotiaat nuoret

Oletko tyytyväinen vapaa-ajan/harrastustoimintaan Laitilassa?

ka 2,5

 Skeittiparkki huonossa kunnossa

Kirjastossa ei saa syödä

Toivotaan enemmän harrastusmahdollisuuksia jotka kiinnostaisi esim.

jenkkifutis, lentopallo, kamppailulajit, e-urheilu, ratsastuskoulu, käsipallo,

kiipeily.

Harrastuksiin lisää väkeä (pienet ikäryhmät) esim. kaikille yksi harrastus

Toimintaa voisi olla myös päivisin.

Hyvät mahdollisuudet monipuoliseen itsenäiseen liikuntaan (punttis,

pururata, urheilukentät, mielenkiintoiset historialliset kohteet)

Palveluiden aukiolot ja mahdollisuudet pitäisi näkyä selvemmin, esim.

liikunnan ihmemaa

Leffateatterin ilmastointi huono

Oletko tyytyväinen ilmoituksiin & viestintään? - Nuorten arvio 

 Nuokkarin sivuilla kerrotaan, toisaalta ilmoitukset tulevat liian myöhään

Halleihin & kauppoihin ilmoitustauluille ilmoitukset, instassa mielummin kuva

kuin tarina -julkaisuja.

Oletko tyytyväinen palvelupisteeseen?

TE-palvelut ehdottaa aikaa laitilaan, se on hyvä

Kela saisi olla auki useammin

Asuntoja on vaikea saada: 3 kk voimassaoloajan umpeutumisesta voisi tulla

viesti asunnon hakijalle

Palvelun arvosana on nuorten antama  keskiarvo asteikolla 1 (tyytymätön)- 5 (tyytyväinen)


