5. MITEN SAADA NUORET PAIKALLE?

Nuorten saaminen paikalle tapaamiseen tai tapahtumaan tuntuu joskus ydinfysiikalta, siksi olen koonnut tähän
ajatuksia, miten ne nuoret voisi mahdollisesti saada mukaan!
1. Mitä ja missä: Nuorille vaikuttaa paljon se, että mitä tehdään ja missä tapaaminen tapahtuu, joten nämä asiat
kannattaa miettiä tarkkaan, ja nuorten näkökulmasta. Vinkki ykkösessä käytiin läpi mitä nuorten kanssa kannattaa tehdä, joten sieltä voi haalia ideoita tai keksiä omia! Jos on mahdollista keskustella nuorten kanssa mitä
he haluaisivat tehdä, niin tehkää se! Kun mieleinen tekeminen löytyy, sille tehdään aikaan! Vielä haluaisin
muistuttaa matalankynnyksen toiminnan tärkeyttä eli tapaamisten olisi hyvä olla sellaisia mihin on helppo
päästä mukaan ja toiminta on turvallista, niin henkisesti kuin fyysisestikin.
Tapaamispaikka olisi hyvä olla sellaisella paikalla minne on helppo saapua, esimerkiksi julkisten kulkuneuvojen
kanssa. Aina emme pysty vaikuttamaan tapaamispaikkaan, koska tilojen paikat ja vuokrat eivät ole päätettävissämme. Tällöin on erityisen tärkeää kirjoittaa osallistujille selkeät ohjeet miten pääsee paikalle. Nuoria voi jännittää jo valmiiksi uuteen paikkaan tuleminen, joten lisästressi paikkaan löytämisestä ei ole hyödyksi.
2. Viestintä ja markkinointi: Markkinointi on a ja o osallistujien saamiseen paikalle. On löydettävä oikea markkinointikeino nuorille. Jos on mahdollista, tässä kannattaa myös keskustella nuorten kanssa ja kysyä heiltä, mikä
on paras tapa tavoittaa heidät. Tarpeeksi aikainen, selkeä ja oikein suunnattu markkinointi auttaa saamaan
nuoria paikalle.
3. Yksi tärkeimmistä keinoista saada nuoret paikalle on oma kiinnostus toimintaa kohtaan: Nuoret huomaavat jos
ohjaaja on kiinnostunut heistä ja toiminnasta. Ohjaaja on esimerkkinä nuorille ja hänen yksi tehtävänsä on innoittaa nuoret mukaan toimintaan. Ole läsnä ja kuuntele, anna heille omaa aikaa jos he sitä haluavat. Ole oma
itsesi!

Ydinfysiikkaa nuorten saaminen paikalle ei ole, mutta hieman töitä se voi teettää aluksi. On myös hyvä muistaa, että nuoret tuovat uusia nuoria paikalle. Puskaradio toimii!
Jos jokin jäi sinua mietityttämään tai sinulla on hyviä vinkkejä nuorten saamiseen tapaamisiin tai tapahtumiin,
niin älä epäile ottaa yhteyttä!
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