Asukasilta Betanian
muutoksesta
7.4.2021 klo 18.00 – 19.30
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö
Leena Jonkari, toiminnanjohtaja

Muutoksen taustaa
• Keskustassa liikkuu paljon nuoria eri puolilta kaupunkia ja nuoret ovat jo
pitkään toivoneet omaa tilaa keskustan alueelle
• Nuorisopalvelujen yksi toimintaperiaatteista on
• Teemme enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän
• Keskustakirjasto Oodiin saadaan muutoksen myötä enemmän
toimintamahdollisuuksia nuorille. Nuorten oman tilan lisäksi Oodin muita
tiloja, kuten studio ja opetuskeittiö tullaan hyödyntämään nuorisotyössä.
• Uuden tilan avaaminen Oodiin ei lisää nuorisopalvelujen
henkilöstöresursseja. Nuorisotyö ei ole lakisääteinen peruspalvelu,
joten resurssit on hankittava sisäisin järjestelyin eteläisen
nuorisotyöyksikön sisältä ja osittain muiden nuorisotyöyksiköiden avulla
(Etsivä nuorisotyö, ruotsinkielinen nuorisotyö)

Tilastoja Betanian toiminnasta vuodelta 2020
• Toimintaa järjestetty
• Maanantaisin ryhmämuotoista toimintaa klo 16.00 – 20.00
• Ke, to ja pe avointa toimintaa klo 14.00 – 21.00
• Kerran kuukaudessa lauantai klo 14.00 – 21.00
• Taulukossa on kuvattu toiminta Betaniassa ennen ensimmäistä Koronasulkua ja kesän 2020 jälkeen
ennen loppuvuoden sulkua
Ajankohta

Avoin
toiminta yht.

Keskiarvo per
toimintapäivä

Ryhmämuotoinen
toiminta

Keskiarvo per
toimintapäivä

1.1.-16.3.2020

1086

28 (9-43)*

31 (Snellun
koululla)

31

13.8.-29.11.2020

1300

21 (6-40)

15 (maanantain
toiminta)

7,5

* luvussa mukana kaikki ikäryhmät, suluissa ko. ajanjakson pienin ja suurin osallistujamäärä per päivä

• Lisäksi Betanissa työskentelevät nuoriso-ohjaajat ovat järjestäneet loppukesästä ulkona
jalkapallotoimintaa ja ryhmäyttäneet Norssin 7-luokan oppilaat yhteistyössä koulun tukioppilaiden kanssa
(yht. 201 osallistujaa)
• Betanian toiminnasta on vastannut kaksi päätoimista nuoriso-ohjaajaa

Esimerkki: yksittäisen päivän kirjaus, ke 12.2.20202

Varhaisnuorten (9-12 v.) palvelut
Punavuoressa
• Harrastamisen Suomen mallin mukainen kerhotoiminta kouluilla, kts.
seuraava dia
• Seurakunnan toiminta: kerhoja 3-4 per viikko, olkkaritoimintaa,
kesätoimintaa, yhteistyötä partion kanssa
• Leikkipuisto Seppä
• Eiran musiikkikoulu (taiteen perusopetusta)
• Urheiluseurat ja järjestöt
• mm. PPJ

Harrastamisen Suomen mallin kerhot
• Lasten ja nuorten toiveet on kartoitettu valtakunnallisella koululaiskyselyllä ja tämän perusteella
Snellmannin ala-asteen toivotuimmat harrastukset ovat seuraavat:
Snellmannin ala-aste

Tehtaankadun ala-aste

Liikunta
Muut
Kulttuuri
• kiipeily
• elokuva ja animaatio
• pelisuunnittelu
• tanssi
• soittimen soittaminen
ja koodaus
• Parkour
• valokuvaus
• metsästys
Muut
Liikunta
• ruuan
valmistaminen
• pelisuunnittelu ja
• parkour
koodaus
• kiipeily
• eläinkerho
• lumilautailu/laskettelu
• ruuan valmistaminen
• Kerhojen aloittamista valmistellaan ja harrastukset alkavat elo-syyskuun vaihteessa ja toiminnasta
viestitään vanhemmille Wilman kautta. Tavoitteena on järjestää kolme harrastusta / koulu. Yksi harrastus
per kori (kulttuuri, liikunta, muut)
• Lisätietoa ja tarkennuksia voi tiedustella alueen koordinaattori Linnea Lindgård, linnea.lindgard@hel.fi tai
040-835 8200
Kulttuuri
• elokuva ja
animaatio
• kuvataide
• katutaide

21.4.2021

6

Nuorisoikäisten ( 13 v. +) palvelut
Eteläisen nuorisotyöyksikön alueella
• Oodin nuorten tila (Punavuoresta n. 2 km)
• Ruoholahden nuorisotalo (Punavuoresta n. 1,5 km)
• Lauttasaaren nuorisotalo
• Narrin näyttämö Sörnäisissä
• Kouluyhteistyö
• Jalkautuva nuorisotyö
• Annantalon ryhmät
• Srk: nuorten illat ke klo 17-19 ja to klo 17-20
• Urheiluseurat ja järjestöt

Oodin tilan suunnittelu
• Tilan suunnittelu tehdään yhdessä nuorten kanssa
• Eteläisen nuorisotyöyksikön Ruutibudjettiin (nuorten oman osallistava
budjetointi prosessi) liittyvässä kyselyssä
• kysytään toiveita Oodin toiminnasta
• pyydetään Oodin toiminnan suunnitteluun osallistumisesta kiinnostuneita
nuoria ilmoittautumaan suunnitteluryhmään mukaan
• Nuoret mukana suunnittelemassa sekä sisustusta että toiminnan sisältöjä
• Ensimmäinen tapaaminen ke 19.5.2021 klo 16.30-18.30
• Markkinointia koulujen kautta ja sosiaalisen median kanavilla
• Markkinointi alkaa viikolla 15

Kysymyksiä ja keskustelua
• Nuorille järjestettiin mahdollisuus valmistella kysymyksiä asukasiltaan. Tilaisuus järjestettiin
verkossa ke 31.3. Nuoria ei tullut paikalle.
• Nuorilla oli mahdollisuus lähettää kysymyksiä ja kommentteja ennakkoon webropol-kyselyn
kautta. Kysely luotiin 31.3. Linkkiä lähdettiin jakamaan 1.4. ja kysely sulkeutui ke 7.4. klo
12.00

