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1. Yhteistyön haasteet ja onnistumiset:

 Miten eri toimijoiden välinen yhteistyö saadaan sujumaan? Kuka sitä johtaa ja millä tavalla? 

Miten monitoimitalon työntekijöiden työskentely (arvot, työtavat ja tavoitteet) saadaan 

yhteneväiseksi? 

 Miten ja kenen kanssa on tehty suunnitelmat, onko mietitty yhdessä rehtorin ja muun koulun 

henkilökunnan kanssa? Miten on järkevä tehdä ohjaajien roolitus? Miten sujuvasti tiloja on 

saatu käyttöön, miten toimii varaukset ym., ja mitä jos on iltakäyttöä (ulkopuoliset kävijät esim.)?

Aiheet joista toivotaan keskustelua
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 Vahtimestaripalvelujen puuttuminen voi työllistää nuorisotyöntekijöitä arvaamattoman 

paljon, Sähkölukitusjärjestelmä voi aiheuttaa päänvaivaa silloin, kun työntekijät on 

sairaana. Sähkölukkojen uudelleen ajastaminen on haastavaa, eikä ovet voi olla auki 

silloin, kun ketään ei ole töissä.

 Monitoimitilan tilavarausjärjestelmä: kuka saa varata tiloja kenenkin kustannuksella? Onko 

nuorisotyö tilavarausten suhteen samanlaisessa asemassa kuin koulu?

 Monitoimitilassa kohtaa monenlaiset työkulttuurit, joku on tottunut kohtaamaan asiakkaita, 

toinen on tottunut siihen, että asiakas tulee luokse.

 Toimintaan tarvitaan riittävät resurssit, jotta se palvelee nuoria.

 Jos talossa ei ole yhteisiä pelisääntöjä ja yhteisiä arvoja, homma ei toimi. 

 Yhteisten tavoitteiden / linjausten / päätösten puuttuminen, jos (talon) johto ei sitoudu 

yhteiseen tekemiseen. 

Keskusteluissa esiin nousseita haasteita:
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Hiukkavaaran koulun seinältä löytyy yhteiset arvot:
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 Nuorisotyön kannattaa olla suunnittelussa ja keskusteluissa mukana heti alusta saakka. 

 Nuorisotyö voi joutua pitämään puoliaan, kun suunnitellaan esimerkiksi tilojen 

yhteiskäyttöä isompien toimijoiden kanssa.

 Yhteistyön pelisäännöt ja roolit on hyvä sopia heti monitoimitilaa suunnitellessa, hyviä 

esimerkkejä: yhteinen monitoimitilan vuosikello ja selkeä "johtamisen" rakenne.

 Ennakkoon kannattaa sopia ja keskustella myös siitä, miten ja kenen rahoista yleiset 

hankinnat tehdään? ”kuka maksaa vessa paperin?”

 Talossa toiminut palveluohjaaja vuoden 2018, joka koordinoinut aluetyötä sekä 

monitoimitalon keskitettyä ulkopuolista toimintaa.

 Olemme suunnitelleet vuosittaista toimintaa yhdessä johon kaikki yksiköt osallistuvat, 

esimerkiksi vuosijuhlan vietto, teemapäivät (suomalaisen kulttuurin päivä) ja 

Aluetapahtumat.

 Yhteiset kokouskäytänteet ovat meillä toimivia, koululla on perustettu suunnitteluryhmä 

johon kuuluu myös nuorisopalveluiden edustaja.

Poimintoja ennakkokyselystä, 

vinkkejä 
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 Koulunuorisotyö helpottuu. Nuorisotyössä tavoittaa enemmän asiakkaita, sellaisia jotka 

eivät välttämättä pääse käymään ilta-aikaan. (Varsinkin syrjäkylän monitoimitalolla, missä 

välimatkat ovat pitkät.)

 Kaikki toimijat saman katon alla, yhteistyö esim. koulun kanssa on jouhevampaa. Myös 

nuoret löytävät kaikki "palvelut" saman katon alta, nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi 

tulee huomioitua entistä paremmin. Monitoimitalo on tilana monipuolinen ja avaa uusia 

ulottuvuuksia.

 Laajempi ymmärrys nuorisotyöstä ja nuorista.

 Monipuolinen yhteistyö, yhdessä tekeminen, tilojen hyötykäyttö.

Poimintoja ennakkokyselystä, yhteistyön hyödyt
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 Verkostolle on perustettu ryhmä FB:n: Kanuuna-Monitoimitilaverkosto. Suljetun fb-ryhmän 

jäsenet voivat lisätä asiasta kiinnostuneita uusia jäseniä ryhmään ja jakaa ajatuksiaan 

epävirallisessa keskusteluryhmässä.

 Verkoston seuraava tapaaminen 

järjestetään tammikuussa 2020, 

viikolla 4. Vantaalla.

Verkoston seuraavat stepit
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Hiukkavaaran Monitoimitalo
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Ritaharjun Monitoimitalo


