
Perusraportti

AO - SuomiAreena palaute

Ole hyvä ja vastaa kyselyyn viimeistään perjantaina 6.9.2019.
Mikäli sinulla ei ole omakohtaista kokemusta kysytystä               asiasta, voit jättää vastauksen tyhjäksi.

Vastaajien kokonaismäärä: 21

1. Arvioi seuraavat kokonaisuudet asteikolla 1 - 51= välttävä 2= tyydyttävä 3= hyvä 4= kiitettävä 5= erinomainen

Vastaajien määrä: 20

1 2 3 4 5 Keskiarvo Mediaani

AO:n kansalaistoriteltan ulkoasu oli 0% 0% 25% 40% 30% 4,05 4

AO:n esite oli (taitettu neliön mallinen julkaisu, jossa oli paljon kuvia) 0% 0% 15% 35% 50% 4,35 4,5

AO:n sidosryhmätapaamiseen tehty vaikuttamisaineisto (kaksipuolinen A4-kokoinen tiedote, jossa on tilastotietoa takana) oli 0% 0% 15% 50% 25% 4,11 4

Valittu slogan  "Ämpärikaupalla taitoa" oli 0% 0% 10% 35% 55% 4,45 5

AO:n Pop Up -koulun rollupit olivat 0% 0% 10% 45% 25% 4,19 4

Pop Up -koulu oli AO:n kolmen opetuspisteen osalta 0% 0% 5% 25% 45% 4,53 5

AO:n torivartti (Mikko Vaismaa) toi esiin ammatillista koulutusta positiivisesti 5% 5% 30% 20% 5% 3,23 3
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AO:n kansalaistoriteltan ulkoasu oli

AO:n esite oli (taitettu neliön mallinen julkaisu, jossa oli
paljon kuvia)

AO:n sidosryhmätapaamiseen tehty vaikuttamisaineisto
(kaksipuolinen A4-kokoinen tiedote, jossa on tilastotietoa

takana) oli

Valittu slogan  "Ämpärikaupalla taitoa" oli

AO:n Pop Up -koulun rollupit olivat

Pop Up -koulu oli AO:n kolmen opetuspisteen osalta

AO:n torivartti (Mikko Vaismaa) toi esiin ammatillista
koulutusta positiivisesti

AO:n vaikuttamistilaisuus Porin taidemuseolla onnistui

AO:n saama some-julkisuus SuomiAreenalla oli

AO saama julkisuus tapahtumassa oli

Tapahtuma saavutti tavoitteet

Keskiarvo

0 1 2 3 4 5



1 2 3 4 5 Keskiarvo Mediaani

AO:n vaikuttamistilaisuus Porin taidemuseolla onnistui 0% 0% 20% 35% 20% 4 4

AO:n saama some-julkisuus SuomiAreenalla oli 0% 0% 15% 20% 40% 4,33 5

AO saama julkisuus tapahtumassa oli 0% 5% 15% 30% 50% 4,25 4,5

Tapahtuma saavutti tavoitteet 0% 0% 10% 45% 45% 4,35 4

0% 0% 5% 0% 0% 3 3

- - - - - - -

2. Arvioi AO:n kansalaistoritelttaa kokonaisuutena

Vastaajien määrä: 19

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta

7 10 8,53 8 162 0,77

Liukukytkimen arvon lukumäärä n Prosentti

0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 0 0%

6 0 0%

7 1 5,26%

8 9 47,37%

9 7 36,84%

10 2 10,53%

n = 1 Ka = 7,0

n = 9 Ka = 8,0

n = 7 Ka = 9,0

n = 2 Ka = 10,0

7 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10
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3. Viestintätoimiston (Cocomms) AO:lle tuottaman aineiston kehittämisehdotuksia

Vastaajien määrä: 7

Vastaukset

Aineistoa olisi vielä aihetta täsmentää ja tiivistää.

Samaa ilmettä voitaisiin jatkaa, väritys virkeämpi

Hyviä ehdotuksia. Ilman viestintätoimistoa ei viestintä olisi onnistunut yhtä hyvin. Nyt pitää aktiivisesti jatkaa AOlaista viestintää mielellään ammattilaisen toteuttamana.

Hyvä!

Myös pienempiä esitteitä "suurelle yleisölle"

Hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita. Tosin jotakin osataan varmaan tehdä itsekin

Kuvia monipuolisemmin koko ammatillisen koulutuksen kentän alueilta jatkossa. Kaikkia ei toki saa mukaan, mutta siten, että samalta alalta ei olisi kahta tai kolmea kuvaa. Oikein hyviä
materiaaleja - erityisesti Tekijöiden taustalla. Vaikuttajamateriaali voisi olla taitettu siten, että se olisi puolet pienempi kooltaan eli siis neljällä sivulla tai vaikka siten, että etusivu, aukeama ja
takasivu. Se olisi valmiiksi jo pinemmässä koossa ja helpompi laittaa esim. pieneen laukkuun.

4. Kansalaistoriteltan ulkoasuun/varusteluun liittyviä kehittämisehdotuksia

Vastaajien määrä: 11

Vastaukset

Telttaan koko alalle messumatto. Kahvipisteelle pieni pöytä.

Teltasta puuttui selkeänä tekstinä mikä AO/ammatilliset opettajat on. Toteutus olisi voinut olla esim Rollup 1-2 kpl joissa muutama kiteytys AOn toiminnasta. Teltta olisi kaivannut myös seinällä
näkyville viikon ohjelman: onnenpyörä, ämpäreiden jako, vieraat jne.. Ämpäreiden mukana esim. monistettu lappunen, jossa kerrotaan kenen ämpäreitä on kyse. Onnenpyöräjonossa aikaa
lukea, paljon lapsiperheitä joiden vanhemmat ehkä meidän kohderyhmää...

Aikataulutus ohjelmalle esille telttaan. Jakotavaralle säilytyspaikka eri tavalla esillä, nyt houkutteli ohikulkevia nappaamaan tavaroita mukaansa.

Minusta kulmapaikka oli hyvä. Helppo tulla ja avointa tilaa jäi hyvin. Sisutus siisti ja minusta kaunis. Voisiko seuraavalla kerralla olla olohuone tyyppinen? Jossa voisi piipahtaa mukavasti
istumassa ja juttelemassa?

Ei ehdotuksia.

Infoaikataulut ja AO lyhyt esittelyteksti näkyville

OK

Aikataulu esille, Onnenpyörän palkinnot suht arvokkaita Kaikille esittelijöille yhtenäinen asu t-paita päälle kun ollaan työtehtävissä

Riittikö tila? Oli paljon toimintaa niin mietin olisiko joku tulut esim istumaan ja juttelamaan paremmin jos olisi ollut väljyyttä. Nyt monet toiminnot vei kaiken tilan

Ilmapallot olivat hyvä idea- toimii myös jatkossa. Pöytä+tuolijuttu ei ihan auennut - esitteet eivät tulleet esille- niitä piti jakaa. Jalkojen lepuuttamiseen tuoli ihan ok.

Päivän aikataulu eli ohjelma johonkin näkyville. Jotain teemaan liittyvää tekemistä jonottajille (esim. pelimäinen visailu tai kortti, jossa voisi lähettää terveisiä AO:lle tai OAJ:lle. Kortin plautus
samalla, kun saa esim. pyörittää onnenpyörää tai muuta vastaavaa.. Voisiko paikalla olla yksi tabletti, jossa olisi palautemahdollisuus hymiöillä?



5. AO:n kansalaistoriteltan yleisökeskusteluun liittyviä kehittämisehdotuksia (miten saat esittelijänä/asiantuntijana kontaktin yleisöön. Kerro
myös vinkkejä kiinnostuksen herättämiseen, jotta keskustelukontakti syntyy)

Vastaajien määrä: 11

Vastaukset

Ämpäreitä jaettaessa, olisi hyvä, jos samalla kyseltäisiin jotankin ammatillisesta koulutuksesta. Tietääkö paikallisia oppilaitoksia, mitkä ovat omat tai oman lapsen kokemukset ammatillisesta
koulutkseta jne...

Voisi olla äänentoistomahdollisuus. Tilanteita voisi mainostaa etukäteen julisteella.

Ämpäreitä jakaessa oli myös hyviä keskusteluja. Kun selitti miksi jaamme ämpäreitä. Tuli kokemuksia ja näkemyksiä. Mummot ja papat oli kiinnostuneita lapsenlapset amiksessa, hyviä
keskusteluja. Samoin äitejä ja isiä, sekä yrittäjiä. Esittelijän oltava kiinnostunut ihmisistä, avoin ja iloisella kesäisellä mielellä lähestyä ihmisiä. Sade kuuluu myös kesään. Isketään juttua sadetta
pidätellessä. Murjottajan ei kannata lähteä kansalaistorille mököttämällä.

Ämpärit oli loistava vetonaula. Valitettavasti kysyntä oli niin kovaa ettei juurikaan ehtinyt keskustella ammatillisesta koulutuksesta.

Kuuluvuus yleisölle heikko. Keskustelujen markkinointia pitäisi jatkossa olla enemmän, jotta kuulijoita saisi enemmän. Joku koroke puhujille olisi varmaan myös ollut hyvä. Ehkä olisi hyvä ollut
teltalla töissä olevista valita "feissaajia" jotka olisi jalkautuneet laajemmalle ja markkinoineet kojuamme ja tilaisuuksia, kuten myös onnenpyörää ja ämpäreitä.

Tiedotetaan aikatajlut kohderyhmille

Miten saataisiin teltalle väkeä? Siinä kysymys

Ollaan esillä ja korkea pöytä Ei tyrkytetä vaan rauhoitellaan tilanteet

Pitää olla itse aktiivinen ja tarttua tilanteisiin. Jokainen teltalle tulija voi olla potentiaalinen tyyppi, joka siis tavallaan vie meidän sanomaa eteenpäin

Helpompi saada pysähtymään, kun tulee puhetta yleisistä , tutuista asioista aluksi. Aiheen valitseminen sellaiseksi, että se koskettaa ihan tavalllistakin ihmistä eikä vain asiantuntijoita.
Asiantuntijuutta voi käyttää johdattelemma asiaa siihen, mikä on tarkoitus saada tietona eteenpäin.

Muu keskustelu haastattelun ympärillä AO:n edustajien toimesta minimiin, sillä ilman mikkiä pienikin häly häiritsee. Haastattelurunkoon mukaan tasaisesti muistutusta yleisön huomioimisesta,
haastateltavalle ohjeistus pyytää kysymyksiä yleisöltä, alkuun kysymys yleisölle tyyliin "Käsi ylös, jos olet käynyt ammattikoulun? tai .., jos tuttavapiirissäsi on saanut ammatillisen
koulutuksen? Jokin hauska päähine tai muu huomionherättäjä haastattelijalle ja haastateltaville?



6. Arvioi kouluarvosanalla OAO:n Onnenpyörän käyttöä SuomiAreenalla

Vastaajien määrä: 16

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta

4 10 8,31 8,5 133 1,4

Liukukytkimen arvon lukumäärä n Prosentti

0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 1 6,25%

5 0 0%

6 0 0%

7 1 6,25%

8 6 37,5%

9 6 37,5%

10 2 12,5%

7. Kehittämisehdotuksia Onnenpyörän käyttöön tapahtumissa yleisesti

Vastaajien määrä: 11

Vastaukset

Enemmän jutustelua jonottajien kanssa

Olisi tarvittu enemmän pieniä voittoja, esim. karkkeja, Onnenpyöräjono oli usein varsin pitkä, joten kaikki jonottajat olisi voinut palkita pikkujutulla.

Palkinnot ja numerot, joilla voittaa voisi olla paremmin esillä. Esim. Vain toinen väri voittaa tyylillä ja mitkä ovat tyhjiä numeroita.

Hyvä vetonaula saada ihmiset pysähtymään.

Kannattaa jatkaa, kerää yleisöä.

Nuemerolla 12 voisi saada vähän arvokkaamman palkinnon ja hutilla sen jakotavaran (tällä kertaa ämpäri) jakoajan ulkopuolellakin.

OK

Miten ohjata jonoa ettei ole toisten esittelijöiden tontilla

Hyvä, mutta täytyy muistaa että vaatii sen kaksi ihmistä jotta toimii

Sellaiset pyörittäjät järjestäjien puolesta, joilla on supliikkia puhella jonottajien kanssa. Jonottajien kanssa tuli hyviä keskusteluja, vaikka vain lyhyenkin aikaa.

Jonottamiseen tai ennen pyöritystä joku juttu, jolla ansaitsee onnenpyörän pyöräytyksen ja mahdollisen voiton.

n = 1 Ka = 4,0 n = 1 Ka = 7,0

n = 6 Ka = 8,0 n = 6 Ka = 9,0

n = 2 Ka = 10,0

4 4,6 5,2 5,8 6,4 7 7,6 8,2 8,8 9,4 10
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8. Kehittämisehdotuksia jostakin muusta kuin yllä olevista

Vastaajien määrä: 0

n Prosentti

0 0%

9. Arvioi AO:n omia keskustelutilaisuuksia AO:n kansalaistoriteltassa ma - to klo 13 -14

Vastaajien määrä: 16

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta

5 10 7,69 8 123 1,54

Liukukytkimen arvon lukumäärä n Prosentti

0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 1 6,25%

6 4 25%

7 1 6,25%

8 5 31,25%

9 3 18,75%

10 2 12,5%

0%

n = 1 Ka = 5,0

n = 4 Ka = 6,0

n = 1 Ka = 7,0

n = 5 Ka = 8,0

n = 3 Ka = 9,0

n = 2 Ka = 10,0

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
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10. Kehittämisehdotuksia AO:n kansalaistoriteltan keskustelutilaisuuksiin (järjestimme neljä tilaisuutta päivittäin klo 13 - 14 ja paikalla oli
ma: Luukkainen, Koppanen, Karhunen ti: AMK-opiskelijat ke: Lamppu, Lempinen to: 2. asteen opiskelijat)

Vastaajien määrä: 12

Vastaukset

Äänentoisto (joka ei ollut mahdollista) ongelma, etukäteismarkkinointi tärkeässä roolissa, teemat mielenkiintoisisiksi

Tilaisuuksia voisi enemmän markkinoida etukäteen sosiaalisessa mediassa ja julisteella.

Se sattui päivästä kiinni. Ke keskustelutilaisuus hyvä ja vuorovaikutteinen. Väkeäkin oli silloin hyvin. Saitko tilaisuuksia mainostaa? Teltalla seinälle aikataulu ja ehkä pieni painettu ohjelma,
milloin tapahtuu mitäkin. Äänentoisto olisi hyvä.

Konsepti toimi näinkin. Keskustelijoita olisi tietenkin voinut sekoittaa eri ryhmiin. Sää vaikutti yleisömäärään. Jatkossa kannattaa miettiä toteutetaanko näin, koska hälinää ympärillä ja yleisöä
vähän.

Jos paikka voisi olla sellaisessa paikassa, jossa voisi käyttää mikrofonia, niin saatettaisiin jatkossa saada enemmän yleisöä kuulemaan.

Kuulijoita liian vähän

Yleisö jollain keinolla paikalla.

Miten saisimme yleisöä enemmän mukaan keskusteluun?

Useita lyhyempiä keskustelua, aikataulu esille

Minusta olivat todella hyviä, mutta kun ei oltu päälavalla niin kuulijoita oli toki vähemmän

Kannataisi olla sovittuna yleisöä jo keskutelun alusta saakka teltan eteen. On helpompi jäädä kuunteleen keskutelua,jos e tarvitse yksinään seistä. Ja asioista saa selvitystä helpommin myös
yleisöstä, jos on joku joka ottaa puhevuoroja ensin.

Niitä tulisi jotenkin mainostaa, jotta asioista ja henkilöistä kiinnostuneet löytäisivät paikalle. Teltalla töissä olevien tulisi huolehtia osaltaan, ettei hälinää synny keskustelutilaisuuksien aikana.
Teltan kehikon reunaan voisi kiinnittää "otsalaudan", jossa lukisi teksti "AO meets AMKE & Arene" tai jotain muuta.

11. Kehittämisehdotuksia AO:n torivartin järjestämiseen

Vastaajien määrä: 9

Vastaukset

Ne tilaisuudet jotka näin/kuulin olivat hyviä, opiskelijoita olisi saanut olla kuuntelemassa suurempi joukko, hyvää pohdintaa.

Miten tuotaisiin esille ammatillista osaamista? Mukaansatempaava esiintyjä, joka on käynyt amiksen.

Ehkä jotain muuta ensi kerralla. Vaismaa olisi briiffauksesta huolimatta painottaa esityksessään vielä enemmän ammatillista koulutusta ja opettajuutta.

Sen on hyvä jatkossakin olla viihdyttävä, mutta asipitoinen.

JOKIN SEN HETKEN PUHEENAIHEISIIN LIITTYVÄ KESKUSTELU

Varmasti käyttämämme pelle oli briifattu, mutta kieltämättä joku huumorilla verhottu briifattu esitys voisi olla edelleen hyvä

Kuten nytkin vetävtä ihmiset niin kuulijoita tulee

Yleistä mielenkiintoa herättävä aihe. Ja yleisökiinnostavat esiintyjät.

Torivartti pitää suunnitella ja käsikirjoittaa huolella ja varmistaa, että kaikilla toteuttajilla on sama käsitys siitä, mitä tavoitellaan ja miten.

12. Kehittämisehdotuksia AO:n vaikuttamistilaisuuden järjestämiseen

Vastaajien määrä: 9

Vastaukset

Sinne pitäisi saada ihan todellisia vaikuttajia. Mikä olisi niin vetovoimainen asia, että se kiinostaisi aidosti kutsuttuja? Itse en löydä siihen nyt vastausta.

Mikäli olemme mukana vastaavanlaisella konseptilla, pitää OAJn olla näkyvämmin tukenamme. Kysymyksiä "kuulutteko lainkaan OAJn" ei saisi tulla.

Selkeästi kutsuun aloittamisajankohta.

Kaikkien pakalla olevien hall. Jäsenten putäisi päästä mykaan ainakin yhteen tapaamiseen

OK

Yhdessä jaetaan tilaisuuksia kaikille yhteenveto tilaisuuksista ja palaute. Jaetaan tietoa kaikille (hallituksen ja valtuuston kokouksessa)

Etukäteen voisi vähän sopia kutsuvieraista kuka bongaa kenetkin keskustelemaan. Houkuttelisiko joku musiikkiesitys tai jokin paikalle kutsuvieraita

Paikka vois olla jatkossakin erilainen kuin tavallinen. Esim. Porin teatterin tilat tai joku toiminnalinen tila. Vaikuttajat riittävän keskeisiä meidän kannalta. Järjestäjien tulisi valmistautua tilaisuuteen
hyvin.

Ajankohdan ja paikan huolellinen valinta. Selkeä perusviesti ja tunnistettavuutta "isännille" (vrt. Cocommsin vaikuttamistilaisuus ja esim. yrityksen edustajien asujen vahva punainen väri)



13. Arvioi saamaasi SuomiAreenan liittyvää etukäteisinformaatio ja tiedotusta tapahtuman aikana

Vastaajien määrä: 17

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta

6 10 8,12 8 138 1,36

Liukukytkimen arvon lukumäärä n Prosentti

0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 0 0%

6 1 5,88%

7 7 41,18%

8 2 11,76%

9 3 17,65%

10 4 23,53%

14. Miten kehität etukäteisinformaation  ja tiedotuksen toteutusta yhteisissä hankkeissa?

Vastaajien määrä: 11

Vastaukset

OAJ:n toimijat vielä aiemmin tiiviiseen yhteistyöhön AO:n toimijoiden kanssa.

Jatkossa tiedotus Teamsissa, helpommin luettavissa.

Saataisiinko opettalehteen mainosta? Some mainokset. Paikalliset lehdet.

OAJn toimisto vahvemmin saatava mukaan. Työryhmä oli proaktiivinen, mutta toimiston ohjeistus tuli perässä.

Mielestäni SuomiAreenan informaatiot ja tiedotus onnistuivat kiitettävästi, joten samalla mallilla muissakin tilaisuuksissa.

Teams alustana hyvä ja tulee ains ilmoitukset lisätyistä asioista.

Minähän olin ytimessä, mutta "tiedotus tapahtuman aikana? Joki ajamaan yksipyöräisellä pyörällä kertomassa "tulkaa AO:n teltalle" tai flyerien jako?

Muistiinpanot ja muistiinpanot yhteiseksi. Ajoissa liikkeellä ja jaetaan tietoja kaikille

Päivän kokonaisjärjestelyistä en ollut aina perillä. Koin että olisin halunnut tehdä enemmän mutten löytänyt paikkaani

Oikea-aikaisuus ja kohdentaminen AOn kannattaisi informoida omaa esilletuloaan enemmän. Vaikka olemme OAJ:n osa, voimme olla omana toimijana esillä enemmän.

Tätä pitää suunnitella yhdessä - nyt on hyvä pohja.

n = 1 Ka = 6,0

n = 7 Ka = 7,0

n = 2 Ka = 8,0

n = 3 Ka = 9,0

n = 4 Ka = 10,0

6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,4 8,8 9,2 9,6 10

1

2

3

4

5

6

7
V

a
st

a
a

jie
n

 m
ä

ä
rä



15. Arvioi AO:n SuomiAreena tapahtuman kaikkia järjestelyjä kokonaisuutena

Vastaajien määrä: 18

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta

6 10 8,61 9 155 0,98

Liukukytkimen arvon lukumäärä n Prosentti

0 0 0%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 0 0%

6 1 5,56%

7 1 5,56%

8 4 22,22%

9 10 55,55%

10 2 11,11%

n = 1 Ka = 6,0 n = 1 Ka = 7,0

n = 4 Ka = 8,0

n = 10 Ka = 9,0

n = 2 Ka = 10,0

6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,4 8,8 9,2 9,6 10
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16. Vapaa sana (ruusuja ja risuja)

Vastaajien määrä: 12

Vastaukset

Olisin hieman toivonut, että AO:n hallitus olisi hieman hyödyntänyt AO:laisia aktiiveja. Nyt oma hallitus oli joka paikassa esillä mikä sinäänsä hyvä, mutta muut jäi hieman ulkopuolelle paitsi
PopUp-koulussa.

Itse tykkäsin. Ensi vuonna uudelleen?

Tapahtuma oli kokonaisuutena hyvä. Keneen me yritettiin vaikutta teltalla? Tuleviin jäseniin, nykyisiin jäseniin, vaikuttajiin vai suureen yleisoon (ja miksi). Tulevia tai nykyisiä jäseniä ei paljon
näkynyt.

Järjestelyt ok, vaikka kelit oli alkuviikosta sateiset. Voisi ehkä varata toimijoille sadetakkeja varalle.

Kiitokset työryhmälle ja etenkin Tuijalle

OAJ ei huomioinut SuomiAreenan viestinnässä AO:a. OAJ pisteessä esim. AOn torivartista ollut mitään, vaan ensimmäinen oli Ltol.

Oman porukan tulee noudattaa yhdessä sovittuja sääntöjä,muuten homma hajoaa.

Erittäin hyvä, aina on parantamisen varaa. Torivartti (joka ei ollut meidän vika laski tavoitteeseemme pääsyä.

Majoitus oli järjestetty hienosti ja tapahtuma hyvä kokemus. Iltaruokailu kiva, viimeisen illan tunnelma outo Palautetta olisiko mahdollista kysyä heti tapahtuman jälkeen

Hieno ellei upea tapahtuma. Kaikki sujui hyvin. Niin hyvin johdettu ja organsoitu, että oli ilo olla mukana tekemässä. Homma eteni loogisesti ja ei tarvinnut pelätä tuleeko tästä mitään. Kiitos
Tujalle, loit hengen meihin!!

Ämpäri-idea oli hyvä. Se toi hyvää mieltä ja se näkyi. Näkyy muuten edelleenkin. Kaikille ei kuulemma riittänyt ja ovat oleet hyviä marjastamiseen jne. ym. Jaana ja Tuija hoitivat vetäjinä asiat
todella hyvin ja ystävällisesti. Kannattaisi kuitenkin huomioida, että aina ei joku voi tietää kaikkea mitä pitäisi. Siksi olla paikalla, jotta voi kysyä oli hyvä juttu. Jatkossa kannattaa myös
huomioida tapahtuman antama huomioarvo jatkossakin. Nyt se tehtiin kuvaamalla ja käyttöhän riippuu nykyisestä ja tulevista toimijoista. Iltapalaverit hyvä juttu. Telttatoimijat pysyivät
aikataulussa ja vaihtuvuus oli ihan ok. Eipä tarvinnut kävijöiden keskustella samojen henkilöiden kanssa kaikkina päivinä. Paikka voisi jatkossa olla reiteillä, joita ihmiset enemmän käyttävät. Ei
tarvi olla välttämättä OAJn kanssa tiiviisti vieressä, vaan mieluiten eri paikassa. Opettajat näkyvät eri puolilla ja tulevat esille eri tavalla. Se on ok.

Hyvin onnistunut laaja kokonaisuus. Toteutus, jonka pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan seuraavaa vastaavaa! Kiitos!

17. Toimin AO:n SuomiAreena tapahtumassa (voit valita useita rooleja)

Vastaajien määrä: 21 , valittujen vastausten lukumäärä: 32

n Prosentti

SuomiAreena työryhmän jäsenenä 6 28,57%

Kansalaistoriteltan päivystäjänä 14 66,67%

Pop Up -koulussa opettajana 4 19,05%

Sidosryhmätapaamisissa (mainitse lyhyesti käymäsi keskustelun ydinsisältö ja tavoitteet) 5 23,81%

Jonkin tapahtuman vastuuhenkilönä (mainitse tapahtuma) 3 14,29%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

Jonkin tapahtuman vastuuhenkilönä
(mainitse tapahtuma)

Torivartti

29%

67%

19%

24%

14%

SuomiAreena työryhmän jäsenenä

Kansalaistoriteltan päivystäjänä

Pop Up -koulussa opettajana

Sidosryhmätapaamisissa (mainitse lyhyesti käymäsi
keskustelun ydinsisältö ja tavoitteet)

Jonkin tapahtuman vastuuhenkilönä (mainitse tapahtuma)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%



Vastausvaihtoehdot Teksti

Jonkin tapahtuman vastuuhenkilönä
(mainitse tapahtuma)

Kyselytunnit, teltan päivystysvuorot

Jonkin tapahtuman vastuuhenkilönä
(mainitse tapahtuma)

Puheenvuoro rantalavalla

Sidosryhmätapaamisissa (mainitse
lyhyesti käymäsi keskustelun
ydinsisältö ja tavoitteet)

Ammatillisen koulutuksen asema ja hallitusohjelman tavoitteet. Rahoitus toinen aste ja AMK

Sidosryhmätapaamisissa (mainitse
lyhyesti käymäsi keskustelun
ydinsisältö ja tavoitteet)

Yhteistyö, verkostoituminen, työelämäjaksot

Sidosryhmätapaamisissa (mainitse
lyhyesti käymäsi keskustelun
ydinsisältö ja tavoitteet)

Tapasin neljä henkilöä. Keskustelutilaisuuden tarkoituksena oli kertoa ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tilanteesta,
haasteista, ongelmista ja kartoittaa vieraan käsitys ja ajatukset näistä asiasta. Myös korjata mahdolliset virheelliset käsitykset.

Sidosryhmätapaamisissa (mainitse
lyhyesti käymäsi keskustelun
ydinsisältö ja tavoitteet)

Koulutuksen tavoitteet, syrjäytymisen estäminen, rahoitus

Sidosryhmätapaamisissa (mainitse
lyhyesti käymäsi keskustelun
ydinsisältö ja tavoitteet)

17.7. Kati Lounema (oph): ammatillisen toisen asteen koulutuksen tilanne, reformin vaikutukset, opettajien työ, täydennyskoulutus, rahoitus,
yhteistyö oph:n kanssa; 18.7. Birgitta Vuorinen (OKM): ammatillinen koulutus (2. aste ja amk), rahoitus, amm.koulutuksen merkitys suom.
koulutusjärjestelmässä; 19.7. Vieltojärvi (EK): ammatillisen koulutuksen merkitys, resurssit, yhteistyö työelämän kanssa; 19.7. Miettunen (oph):
ammatillisen koulutuksen tilanne, reformi ja sen vaikutukset, yto-aineet, rahoitus, opettajien osaamisen päivittäminen, tulevaisuus

18. Onko AO:n hyvä osallistua SuomiAreenalle myös ensi kesänä?

Vastaajien määrä: 19

n Prosentti

Kyllä 18 94,74%

Ei 1 5,26%

95%

5%

Kyllä

Ei

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%



19. Jos vastasit kohtaan 18. kyllä, miten osallistumme?

Vastaajien määrä: 15

Vastaukset

SuomiAreena on oikea paikka tulla näkyville kaikelle kansalle ja se itsessään jo riittää.

Ainakin kansalaistoriteltta + ideoidaan yhdessä jotain uutta

Voisi olla teltta, jos mahdollista muitakin ammatillisia mukana. Opiskelijoita voisi paremmin hyödyntää tulevan teeman sisällön ja materiaalin tuottamisessa jo etukäteen.

Kansalaistori

Pääteemat ovat "Huomisen rakennuspalikat: kestävä kehitys, kansainvälisyys ja lasten unelmat". Enemmän työnäytöksiä, jos vain saadaan opettajia ja opiskelijoita mukaan. Kestävä kehitys
voisi olla yhtenä pääteemana. Lasten unelmat -> koulutamme työntekijöitä työskentelemään lasten kanssa.-> jotain näistä?

Telttapaikka on ihan hyvä. Sinne voisimme tuoda eri alojen opiskelijoita konkreettisesti työstämään jotain omaan alaansa liittyvää. Esim. lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijjat voivat näyttää
verensokerin mittausta. Ja muitakin eri alojen opiskelijoita eri kellonaikaanerilaista näytettävää.

Oaj.n rinnalla! Aon hallitus ideoimaan toteutusta

Educa-malli on hyvä.

Keskustelutilaisuus. Sidosryhmätapaamiset. OAO:n kansalaistoriteltta, jos mahdollista.

Pienemmällä intensiteetillä, ehkä lähempämä OAJ:tä

Pieni esittelypiste. Mennäänkö jonnekin muualle. Selkeä tavoite ja tiedotus jäsenille.

En vastannut kumpaakaan koska kokonaishyöty en osaa arvioida

Oma teltta ja muutenkin samalla lailla kuin nyt. Kun alkuun päästiin niin miksei jatkettaisi!

Teltta ok. Osallistuminen eri keskutelutilanteisiin framilla ja vaikuttajatapaamisina.

Huomattavasti penemmällä panoksella. Paremmin yhteistössä OAJ:n kanssa (esim. lähellä / vieressä). Onnenpyörä, hyvää materiaalia ammatillisesta koulutuksesta,..


