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Vertaisarvioinnin perusteella korjattu versio 3.6.2019 
Rauma, Kuovin nuorisotilan avoin toiminta 7lk-17-vuotiaat, käyttöasteen seloste palvelun luonteesta 
HUOM! Seloste tehty kuvaamaan ajanjaksoa 1.1.-30.3.2018 
 
Palvelun luonne, tilat, ohjaajaresurssit 

Avointa toimintaa 7lk-17-vuotiaille on kolmena päivänä viikossa. Avoimen ”7lk –17-vuotiaat” toiminnan alaikära-
jalla halutaan kohdentaa toiminta yläkoululaisille, siksi alaraja on mainittu luokkana. Yläikä on 17-vuotta, jotta 
toiminta rajoittuu selkeästi alaikäisiin ja ikäraja on kuvattu ikänä, jotta se ei sulkisi ulkopuolelle heitä, jotka eivät 
ole missään oppilaitoksessa. Kuovilla on erikseen vuorot 5-6-luokkalaisille sekä yli 17-vuotiaille.  Avointa toimintaa 
on ma, ke klo 16-20 sekä pe klo 16-23. Kävijöitä avoimessa on ma ja ke noin 40-50 ja perjantaisin 40-80. Resurssia 
on satsattu perjantai iltoihin, jolloin avointa toimintaa on klo 23 asti. Raumalla on yhteensä viisi nuoriso-ohjaajaa, 
jotka kaikki tekevät kaikkea ennakoivassa nuorisotyössä eli talotyön lisäksi retket, leirit, nuorisovaltuusto, lasten-
parlamentti, tapahtumat, jalkautuminen, yhteistyö koulujen kanssa, skeittihalli, tapahtumien markkinointi sekä 
Lapin nuorten avoimet illat. Kuovin avoimen toiminnan aukiolon määrä on määrittynyt suhteessa käytettävissä 
oleviin työntekijäresursseihin. Ennakoivan nuorisotyön tehtävien ja raumalaisten nuorten määrään (13-17-vuoti-
aita 1956), asukaslukuun (39 360 asukasta) maapinta-alaan (495 km2) laajuuteen suhteutettuna on syytä pohtia, 
onko nuoriso-ohjaajia ja tiloja riittävästi.  

Nuorisotalolla on aina vähintään kaksi ohjaaja avoimessa illassa. Tällä halutaan taata nuoriso-ohjaajalle aikaa koh-
data nuoria yksilöllisesti ja että illat ovat turvallisia kaikille. Kaksi ohjaajaa varmistaa myös sitä, että talolla voidaan 
järjestää muutakin tekemistä nuorille ja nuorten kanssa, kuin talossa olevia valmiita toimintoja.  Illan nuoriso-oh-
jaajille kuuluu myös ulkoalueen valvonta ja toisinaan lähialueelle jalkautuminen. Ulkovalvontaan riittää yksi nuo-
riso-ohjaaja, mutta lähialueelle jalkautumiseen tarvitaan turvallisuuden vuoksi aina kaksi. Mikäli kaksi nuoriso-
ohjaajaa jalkautuvat lähialueelle ja tilaan jää vain yksi nuoriso-ohjaaja, tällöin paikalla on yleensä vähän nuoria (n. 
10-15) ja ilta on rauhallinen. Jalkautuvat nuoriso-ohjaajat ovat myös nopeasti tavoitettavissa ja tarpeen mukaan 
palaavat nuorisotalolle. Perjantaisin talolla on yhteensä kolme ohjaajaa (1-2 nuoriso- ohjaajaa ja 1-2 tuntiohjaa-
jaa), mikäli määrät ovat 50 ja yli. Ma ja ke lisätään ohjaajia, jos määrät ovat 50 ja yli. Kolmesta ohjaajasta vähin-
tään yksi on nuoriso-ohjaaja ja muut voivat olla tuntiohjaajia. Perjantai iltaisin nuoret ovat täynnä energiaa ja 
tämä näkyy lisääntyvässä ohjauksen tarpeessa.  

Vastaako määrät tavoitteita 

Kävijämäärä tavoitetta ei ole asetettu. Perjantaisin on lähes poikkeuksetta eniten nuoria n. 40-80. Tilassa olevat 
oleskelupaikat täyttyvät, kun nuoria alkaa olla 50 ja yli. Avoimen toiminnan tilan pinta ala on 340m2. Kiinteitä toi-
mintoja tilassa on 9 joihin mahtuu yhteensä nuoria 18-20 (2xpelikoneet,2x biljardipöytä, snooker, pingispöytä, 
kiipeilyseinä, ilmakiekko). Lisäksi tilassa on kiipeilyseinän patjat, sohvaryhmiä, tuoleja, pöytiä ja keittiö, joihin 
mahtuu noin 40 nuorta.  Yhteensä oleskelu/pelipaikka löytyy noin 60:lle nuorelle. Nuorten määrä voisi olla ma ja 
ke suurempi, jolloin ohjaajaresurssia lisättäisiin kolmanteen ohjaajaan takaamaan yksilöllisen kohtaamisen. 

Nuorten tukeminen palvelun saavuttamisessa 

Nuorisopalvelut järjestävät syksyisin sisäänheittäjäisiä 7-luokkalaisille eli luokkia kutsutaan opettajineen tutustu-
maan Kuovin nuorisotilaan koulupäivän aikana. Nuorisotilaa mainostetaan myös syksyisin järjestettävillä seiska-
päivillä. 

Jalkautuvassa nuorisotyössä tuetaan nuoria tulemaan nuorisotalolle. 
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Nuorisotalo on esteetön esim. pyörätuolilla saavutettavissa. 

Kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Nuorisotyöntekijöiden työhön kuuluu edistää yhdenvertaisuutta sekä vähen-
tää ennakkoluuloja.  

Avointoiminta on kaikille maksutonta.  

Jotta nuoret kokisivat tilan omaksi paikakseen nuorille varattu ”oma tiili” sisääntulon viereisestä seinästä, johon 
kävijät saavat piirtää tai kirjoittaa viestin ja oman nimensä, tusseilla joita ei saa pyyhittyä pois.  

Omaehtoisen toiminnan lisäämiseksi on kokeiltu; talotoimikuntaa, kysymyksiä suoraan kävijöille mitä he haluavat 
tehdä, nuorten kannustaminen ja tukeminen, kun nuori haluaa tehdä jotain illan aikana esim. kokata toisille nuo-
rille. Kannustetaan nuoria järjestämään illan aikana erilaisia kisoja esim. kiipeily, biljardi ja koripallo. 

Palvelun saavuttamisen kehittämishaasteita 

 Avoimeen toimintaan tarvitaan lisää nuorten omaehtoista toimintaa, jotta nuoret kokisivat paikan vielä-
kin enemmän omakseen. Kehittämisideoita nuorten omaehtoiselle toiminnalle on nuorten itsensä järjes-
tämät tapahtumat ja tekeminen, avoimen illan aikana järjestetyt ohjelmat sekä saada talotoimikunta toi-
mimaan.   

 Rauma on alueena laaja ja kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta tulla Kuovin nuorisotalolle, koska välimat-
kaa saattaa tulla yli 20 km. Avointa toimintaa 7lk-17-vuotiaille järjestää Raumalla seurakunta, vapaaseura-
kunta ja sosiaalitoimi. Seurakunnan ja vapaaseurakunnan toiminta on 2 km säteellä Kuovin nuorisota-
losta. Sosiaalitoimen avoin toiminta (asukastupa jossa nuorille ilta) on 3,2 km päässä. Rauman keskustasta 
etäällä asuvilla, joilla ei ole mahdollisuutta kulkea julkisilla tai vanhemmat eivät voi kuljettaa, on vaikea 
tulla nuorisotalolle. Nuorten toiveiden kuulemiseksi, avoimen työn arvioimiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi 
järjestetään kaikille Raumalla avointa toimintaa järjestäville tahoille yhteinen keskustelupäivä. Keskustelu-
päivään kutsutaan nuoria jokaisesta avoimesta toiminnasta sekä nuoria jotka eivät käy missään avoimessa 
toiminnassa sekä toimijoita ja avoimesta toiminnasta päättäviä toimijoita.   

 Nuorisotalon toiminta on maksutonta mutta mikäli nuori asuu kaukana keskustasta voi olla haastavaa 
saada kyytiä (20-30km) tai maksaa paikallisbussimaksuja. 

 Kuovin nuorisotalolla on melko vakiintunut kävijäporukka, joka vaihtuu, kun tietyn ikäluokan kävijät lopet-
tavat nuorisotalolla käymisen. Jotkut nuoret kokevat, etteivät voi tulla talolle, kun siellä käy "tietty" po-
rukka ja ei koe itse kuuluvansa siihen porukkaan.  

Kävijäprofiili 

Nuorisotalolla käy nuoria, joilla on useampi harrastus sekä nuoria, joille nuorisotalo on ainut harrastus. Avoimessa 
toiminnassa nuoret ottavat aktiivisesti kontaktia nuoriso-ohjaajiin ja heillä on tarve keskustella nuoriso-ohjaajien 
kanssa. Tämä on käynyt ilmi nuoriso-ohjaajien havainnoissa sekä nuoriso-ohjaajien ja nuorten välisissä keskuste-
luissa.   

Työntekijän kompetenssi 

Kuovin nuorisotalon avoimissa illoissa työskentelee nuoriso-ohjaajien lisäksi tuntiohjaajia. Nuoriso-ohjaajalta vaa-
ditaan vähintään toisen asteen tutkinto, kokemusta nuorten parissa työskentelystä sekä yksilö- ja ryhmäohjaustai-
toja. Nuoriso-ohjaajien tulee osoittaa puhdas rikosrekisteriote. Tuntiohjaajilta edellytetään kokemusta tai koulu-
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tusta nuorten parissa työskentelystä sekä kokemusta nuorisotalotoiminnasta. Tuntiohjaajat palkataan iltoihin tar-
peen mukaan. Työsopimus tehdään kullekin illalle erikseen. Tuntiohjaajilta ei voida edellyttää rikosrekisteriotteen 
näyttämistä, koska siihen vaaditaan vähintään 3 kk täysipäiväinen työsuhde, mutta tuntiohjaajiksi palkataan vain 
sellaisia, joiden taustat ovat tiedossa.  Nuoriso-ohjaajalta vaaditaan yhteistyötaitoja esim. huoltajien kanssa. Per-
jantai iltaisin nuoret ovat levottomampia ja heitä on liikkeellä enemmän ja tämä näkyy lisääntyvässä ohjauksen 
tarpeessa. Iltaisin voidaan joutua soittamaan vanhemmille ja tekemään lastensuojeluilmoituksia esim. päihty-
neenä talolle tulevista nuorista. Lastensuojeluilmoitukset ja vanhemmille soittamiset hoitaa vakituinen nuoriso-
ohjaaja.  

Oman työyhteisön arviot palvelun käyttöasteesta: 

Oletukseni on, että monellakin nuorella on harrastuksia maanantaisin ja keskiviikkoisin. Perjantaisin 
osalla on kotiintuloaika klo 23. Uskon, että jos näkyisimme kouluissa taloillakin voisi kävijäluvut nousta. 
Optimaalinen kävijämäärä olisi 60-70 nuorta illassa. Arvosana 12 

Kävijämäärät ovat hiukan alakanttiin. Arvosana 19 

Kävijämäärät vaihtelevat kelin ja nuorten omien tapahtumien mukaan. Syksy on selkeästi vilkkaampi 

kuin kevät. 50 nuorta olisi mielestäni optimaalisin määrä, joten tavoite ei täyttynyt. Kevään käyttömuo-

toa tarvitsisi miettiä. Kävijämäärät huomattavasti pienemmät, kuin tavoite luvut. Kävijämäärät eivät 

kohtaa resursseja ja tiloja, potentiaalia olisi enempään. Arvosana 10 

Verrattuna viime kevään lukuihin vs. tilojen antamiin mahdollisuuksiin käyttöä voisi olla tuplatenkin (lu-
kuunottamatta perjantai-iltoja). Tilat antavat myöden suhteellisen isolle porukalle, mutta samalla tilat 
ovat myös valvonnan kannalta melko haasteelliset. Perjantait näyttävät olleen kävijämäärältään ihan 
mukavalla tolalla. Muiden iltojen kohdalla väkeä olisi voinut olla enemmänkin. Ohjaajaresurssit muis-
taen taidettiin olla kuitenkin ”tasoissa”. Arvosana 11 

Yhteensä palvelun käyttöaste oman työyhteisön arvioimana 13 

 


