
TEHTY SYKSYLLÄ 2018 sen hetken tilanteen mukaisesti  

 

 

Uusikaupunki/ nuorisotila Vantin käyttöastetta kuvaava seloste   

 

Vantti on avoinna (syksy2018): 

maanantaisin 7.lk-> klo 16-20 (4h), kävijöitä 35-50 

keskiviikkoisin 5.-6.lk klo 14-16 (2h) kävijöitä 30-40 

torstaisin 6.-7.lk klo 15-17.30 (2,5h) kävijöitä 20-35  

torstaisin 8.lk-> klo 17.30-20 (2,5h) kävijöitä 35-50 

perjantaisin 5.-6.lk lautapelikerho klo 14-15.30 (1,5h) niinä perjantaina, kun ei olla illalla auki, kävijöitä 

10-20 

sekä viitenä perjantain syksyn aikaan 8.lk-> klo 17-22 (5h) kävijöitä 35-50 

 

Maanantaista torstaihin nuorisotilalla työskentelee yksi nuoriso-ohjaaja, sekä maanantaisin ja torstaisin 

yksi vapaaehtoinen. Perjantain lautapelikerhossa työskentelee yksi ohjaaja, perjantai-illoissa 

työskentelee yksi nuoriso-ohjaaja, sekä toinen työntekijä nuorisopalveluilta, seurakunnasta tai 

koulukuraattori.  

Vuoden 2019 aikana resurssointia tullaan muuttamaan niin, että nuorisotilalla työskentelee aina kaksi 

ohjaajaa. Vuoden 2019 talousarviossa esitetään uuden nuoriso-ohjaajan palkkausta. Jos tämä saadaan, 

on Vantti avoinna suurinpiirtein kuten nytkin, jollei saada supistetaan nykyisiä aukioloja reilusti. Työparia 

haetaan turvallisuuden lisäämiseksi, ja nuorten laadukkaampaa kohtaamista varten. Kävijöitä riittää 

jokaiselle illalle, eikä yksin ole mahdollisesti laadukkaasti työtä tehdä. Yksin työskentely ei salli juurikaan 
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nuorten omaa ideoimaa toimintaa, jossa ohjaaja olisi esim. apuna / tukena. Aika menee pääasiassa 

valvontaan. Laadukkaaseen kohtaamiseen nuorisotilalla kuuluu riittävä aika istua alas nuorten kanssa, 

jutella, tehdä, pelata ym. Laadukkaassa nuorisotyössä, jokainen nuokkarille tulija kohdataan, annetaan 

aikaa ja vaihdetaan vähintään kuulumisia. Nuori odottaa saavansa nuokkarilla positiivista ja myönteistä 

tukea, ja tarvittaessa myös ns. neuvontaa.  

Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu lisäksi nuorisopalveluiden retket, leirit, markkinointi ja kouluyhteistyö 

sekä tarvittaessa yhdenpito kotiin. Lastensuojeluilmoitukset tekee esimies, yhteistyössä nuoriso-

ohjaajan kanssa.   

 

Tavoiteluvut ja markkinointi  

Tavoitteet vuositasolla on asetettu koko nuorisopalveluille seuraavasti: 

- nuorisotalojen (3kpl) käyttötunnit 1600h 

- palveluissa kohdatut nuoret 13 000 (pitää sisällään kaikki palvelut: retket, leirit, nuorisovaltuusto, 

etsivä ym.) 

Erikseen ei ole eroteltu Vantin tavoitteita. Yksin työskentelyyn nykyiset kävijämäärät ovat yli sen mitä 

voitaisiin oikeasti ottaa. Tilat itsessään antavat myöden ja neliöt riittävät. Myös tekemistä ja 

hengailupaikkoja tuntuu löytyvän jokaiselle. Vaikka työtä aletaan tekemään parityönä, merkittävää 

kasvua käyttötunneissa ja asiakasmäärissä ei voida Vantissa odottaa tai suunnitella. Tavoitamme 

kävijäkunnan jo nyt hyvin, tilojen fyysiset puitteet eivät anna kasvulle myöskään mahdollisuutta. 

Työntekijät tekevät pareittain, joka ei siis lisää automaattisesti iltojen määrää. Iltojen määrää 

kasvattamalla vähennetään muuhun työhön osallistumista (kuten tapahtumat, kouluyhteistyö), jota ei 

haluta tapahtuvan. Aukiolojen suhteen pyritään löytämään sopiva tasapaino muuhun työhön verraten.  

Nuorisopalveluiden toimintoja markkinoidaan somen ja koulujen kautta. Suusta suuhun tieto kulkee 

ikäryhmästä toiseen, ja nuoret löytävät palvelut kohtuullisen hyvin, tätä ei kuitenkaan ole tutkittu tai 

mitattu millään lailla. Tutustumiskertoja eri luokka-asteille voidaan järjestää, mutta tutustuminen ei ole 

systemaattista millekään ikäryhmälle. Nämä tehdään yhteistyössä koulukuraattorin kanssa, joka osaa 

myös koululla arvioida nuokkarin markkinoinnin tarvetta.  

 

Sijainti ja asiakkaat  

Nuorisotalo Vantti sijaitsee keskustassa, hyvien yhteyksien päässä keskustan yläkoululta sekä keskustan 

palveluista. Tila ei ole esteetön, vaan muutaman rappusen päässä, lisäksi on kapea eteisaula. Pääasiassa 

nuoret 7.lk-> ovat sellaisia, jotka eivät harrasta muuta, nuokkarilla käydään viikoittain. 5.-6.lk nuokkarilla 

kävijät harrastavat myös paljon muutakin. Harrastustarjontaa Uudessakaupungissa on kohtuullisen 

paljon, urheiluseuroja sekä yhdistyksiä. Selkeä puutos harrastustoiminnassa on ns. höntsäsarjojen 

pelaamisen puute, johon nuorisopalvelut eivät kykene vastaamaan nykyisten henkilöstöresurssien 

puitteissa.  
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Uudessakaupungissa on suunnitteilla uusi sivistys- ja hyvinvointikeskus, jonka osaksi aikanaan Vantti 

tulee siirtymään. Rakennussuunnittelussa voidaan huomioida useita sellaisia puutteita, joita nyt Vantin 

fyysisissä puitteissa on, siksi en niitä erikseen ota kehittämistarpeisiin, esim. esteettömyys, 

Vähemmistöryhmien tarpeisiin ei juurikaan pystytä tällä hetkellä vastaamaan, ainoastaan satunnaisesti. 

Tämä on ehdottomasti kehittämisen kohta toiminnalle tulevaisuudessa.  

 

Työntekijöiden osaaminen 

Vantissa työskentelee tällä hetkellä noin 10 vuotta nuoriso-ohjaajana toiminut ohjaaja. Hänellä on 

perushyvät taidot toimia nuorten kanssa, sekä suunnitella nuorisotalon toimintaan niin että se uusiutuu 

ja kehittyy ajan mukana. Täydennyskoulutustarpeet liittyvät eniten uusiin työmuotoihin, kuten 

koulunuorisotyö sekä siihen miten valjastaa nuoria omaehtoiseen tekemiseen (muuhun kuin 

pelaamiseen ja hengailuun nuokkarilla).   

 

Kehittämistarpeet 

- Lisää nuorten omaehtoisesti järjestämään toimintaan, hengailun ohelle  

- Palveluiden tavoitettavuuden mittaaminen, nuoria ei voida ottaa kovin paljon lisää, mutta mikä osuus 

ko ikäryhmän nuorista tällä hetkellä Vantissa käy.  

- Ikäryhmien kohdentaminen, 8.luokan "valta" saa vanhemmat ikäryhmät jäämään pois  

- Erilaisten vähemmistöryhmien parempi huomiointi  

Työyhteisön arvio 

Arviointikohde Vantti on ollut pitkää aliresurssoitu, ja tiloiltaan haastava yhden henkilön hoitaa. Tämä 

vaikuttaa suuresti kävijöihin, nuoria voisi olla enemmän, jos aikuisia olisi suhteessa nuorten määrää 

enemmän. Tähän nähden palvelu ei ole sillä tasolla kuin sen pitäisi olla. 2019 asia tulee muuttumaan, 

uuden rekrytoinnin myötä, mutta tämä ei vielä lisää nuorisotalon aukioloja vaan vasta vahvistaa nykyisiä 

iltoja. Suhteessa Ugin kokoiseen kaupunkiin nuoriso-ohjaajia on vähän. Toimintaa ei juurikaan voida 

tästä syystä markkinoida, mutta nuoret löytyvät palvelut hyvin. Nuoret tuovat kavereitaan talolle, 

viikoittain on uusia kasvoja mukana. Vantissa kävijöitä on runsaasti.  Numero: 13/20 

 

 

 

 


