Hirvikosken nuorisotilojen käyttöastetta kuvaava seloste
päivitetty 17.2.2020

Palvelun luonne, tilat, ohjaajaresurssit
Hirvikosken nuorisotalo sijaitsee entisen Loimaan kunnan keskustassa. Harrastustarjonta alueella on
pääsääntöisesti liikuntapainotteinen. Tila toimii monelle myös ”odotustilana”, josta lähdetään harjoituksiin
tai sinne tullaan harjoitusten jälkeen odottamaan esimerkiksi kyytiä kotiin. Alueellisesti pyritään
seuraamaan harrastustoimintaa siten, että nuorille tarjottuja palveluja ei olisi ajallisesti päällekkäin. Tilalla
käyvillä nuorilla on pääsääntöisesti myös muita harrastuksia kuin nuorisotalon avoimeen toimintaan
osallistuminen.
Talo on auki kahtena päivänä viikossa klo 14:30-20:30 siten, että alakouluikäiset lähtevät klo 17:30.
Aukioloihin vaikuttaa perinteet ja resurssit. Käytännössä talo hiljenee klo 18:00 aikoihin.
Avoimessa illassa on aina vähintään yksi ohjaaja. Kahta ohjaajaa käytetään erityisesti silloin, kun on
suunniteltua toiminnallista sisältöä. Kahden ohjaajan käytöllä halutaan taata nuoriso-ohjaajalle aikaa
kohdata nuoria yksilöllisesti yleistä turvallisuutta vaarantamatta. Ohjaajille kuuluu myös ulkoalueen
valvonta. Tämä mahdollistuu kahden ohjaajan iltoina. Yksin ollessa valvonta jää ikkunoista vilkuilun tasolle.
Nuorisopalveluilla myös toive kahdesta työntekijästä laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Taloudellinen
tilanne tosin on tällä hetkellä haastava, joten ohjaajamäärän tuplaaminen tuntuu epärealistiselta.
Seurakunnan nuorisotyön henkilöstön toimistotilat ovat siirtymässä Hirvikosken alueelle, joten yhteistyötä
voisi tiivistää jatkossa.
Normaalina avoimen toiminnan iltana kävijöitä on n. 20, joista selkeä enemmistö on tällä hetkellä
seitsemäsluokkalaisia. Neliömääräisesti tilat ovat riittävät tälle kävijämäärälle ja toimintaa riittää kaikille.
Sohvia ja oleskelutiloja on vain kaksi, joten niitä tulisi olla enemmän. Kävijämäärätavoitetta ei ole asetettu,
mutta asukaslukuun verrattuna luku olisi alhaisempi. Tilannetta on kuitenkin suhteutettu nuorisotilan
fyysisiin resursseihin. Lisäksi paikalliset yhdistykset tavoittavat erittäin hyvin nuoria. Virallisesti tiloihin saa
ottaa 60 ihmistä.
Talolla on biljardi, pingis, ps3, ps4, tietokone, kortti- ja lautapelejä. Keittiötilat ovat kohtalaiset
pienimuotoiseen kokkailuun. Tila kaipaa lisää pehmeitä elementtejä, kuten sohvia ja mattoja. Samalla myös
tilan akustiikka paranisi. Naulakkotilaa ei ole riittävästi. Samoin äänentoistolaitteet kaipaavat
nykyaikaistamista.
Ulkotilat kaipaavat myös päivitystä. Muutamalla puistonpenkillä ja kunnollisella polkupyöräparkilla
saataisiin lisää viihtyvyyttä.
Nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnitellaan seuraavan/seuraavien
iltojen tapahtumia esim. turnauspäiviä, leivontapäiviä, muu ohjelmallinen toiminta. Erityisesti joulun,
vapun, ystävänpäivän jne. ympärille rakennetaan aiheeseen liittyviä toimintoja. Suunnittelu tapahtuu
pääsääntöisesti tilan aukioloaikoina.
Nuorten tukeminen palvelun saavuttamisessa
Nuorisopalvelut järjestävät syksyisin yläkouluissa 7-luokkalaisille ryhmäytykset, joissa yhtenä teemana on
avoimen toiminnan esittely. Alakoululaisille toimintaa esitellään pienimuotoisesti 6 luokkalaisille ja heidän
vanhemmilleen järjestettävissä Selviytymispeli-illoissa. Eri tapahtumissa ja retkillä pyritään myös tuomaan

avointa toimintaa esille. Kävijöille ja työntekijöille on perustettu oma
WhatsApp-ryhmä, jossa toiminnasta ilmoitetaan. Muita kuin talolla jo kävijöitä
palvelee omat Facebook-sivut. Perustiedot tilasta ja sen aukioloajoista löytyvät myös kaupungin omilta
nettisivuilta.
Palvelun saavutettavuuden kehittämiskohdat:
•
•
•
•

Sisä- ja ulkotilojen fasiliteetit tulee laittaa kuntoon.
Lisää nuorten omaehtoista toimintaa, jotta nuoret kokisivat paikan enemmän omakseen.
Loimaa on alueena laaja. Vaikka koko kunnan alueessa on 4 nuorisotilaa, kaikilla nuorilla ei
kuitenkaan ole mahdollisuutta tulla tiloille pitkien etäisyyksien takia. Eikä paikallisliikenne palvele.
Nuorisotalo ei ole esteetön esim. pyörätuolilla liikuttaessa. Tila sijaitsee yläkerrassa, jonne ei ole
hissiä. Myös wc tilat ovat ahtaat. Muutoin tilan esteettömyyttä on pyritty lisäämään. Esimerkiksi wc
tilat muutettiin sukupuolineutraaleiksi. Kaupungissa on yksi esteetön nuorisotila.

Työntekijän kompetenssi?
Päätoimisilta työntekijöiltä vaaditaan vähintään toisen asteen tutkintoa, joko omalta tai lähialalta.
Satunnaisia tuntityöntekijöiltä ammattipätevyyttä ei vaadita. Tuntityöntekijät perehdytetään tilan
toimintaan vakinaisen henkilökunnan toimesta.

Työyhteisön arvio
Loimaan kaupungin nuorisotyöntekijöiden arvio Hirvikosken nuorisotilasta asteikolla 0-20 on 13. Luku
kostuu eriosa-alueiden arviointien keskiarvosta suhteessa kävijöihin.
Työntekijäresurssit on arvioitu ohjaajasuosituksen mukaan (1 ohjaaja/10 nuorta) arvosanalla 12. Yhden
illan aikana tilalla käy n. 20 nuorta, jolloin resurssit ovat täydelliset. Tilaan saa ottaa yhteensä 60 nuorta,
joten tilan suomin resurssein myötä työtekijöitä voisi olla enemmän ja siksi laskimme arvosanaa.
Fyysisesti tilat ovat hyvät ja saivat arvosanan 18. Neliömäärällisesti tilat vastaavat hyvin tämänhetkisen
kävijäkunnan määrään ja tarpeeseen.
Tilojen esteettömyys on iso haaste, joten annoimme arvosanan 5. Tila sijaitsee toisessa kerroksessa, eikä
talossa ole hissiä. Myös WC tilat eivät palvele pyörätuolilla liikkuvaa asiakasta. Henkinen esteettömyys
nostaisi pisteitä huomattavasti. Kävijäkunta on hyvin yhteisöllinen ja mielenkiinnolla ottaa vastaan uudet
tulijat. WC tilojen suhteen esteettömyyttä on laskettu muuttamalla ne sukupuolisensitiivisiksi.
Toimintaan osallistuvien määrä saa alakoululaisten osalta arvosanan 10. Kahden ohjaajan iltoina ihanne
määrä ohjausresursseihin suhteutettuna olisi 20 nuorta. Tällä hetkellä alakoululaisia osallistuu vajaa 10
nuorta/ilta. Yläkoululaisten osalta osallistujia on päälle 10/ilta. Toisaalta huomioimme arvosanassa
talokorttilaisten määrän. Eli tavoitamme eri nuoria eri iltoina, jolloin yksittäiset tavoitettujen nuorten
määrä on korkeampi, kuin yksittäisen illan osallistujamäärä.
Toiminnan sisältöä arvioimme arvosanalla 18. Alakoululaisten osalta toiminta on hyvin itseohjautuvaa ja
tilan tarjoamat mahdollisuudet palvelevat heitä hyvin. Yläkoululaisten kanssa toiminnan sisältö on
enemmän yhteisöllistä kohtaamista. Nuoret osallistuvat innolla toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Valitettavasti esimerkiksi keittiö on pieni, jolloin kokkaukseen ei voi kovin monta osallistua yhtä aikaa.
Toisaalta nuorten kanssa on pystytty toimimaan yhteisöllisesti ja ratkomaan myös talotoiminnan
ulkopuolella tapahtuneita asioita.

