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Hiukkavaaratalo

• Hiukkavaaran koulu 

• Päiväkoti Taikapolku

• Nuorisotalo Hiukkis

• Kirjasto



Kirjasto

• Avoinna arkisin 8:00-21:45

lauantaisin 09:30-15:15

• Omatoimikirjasto

• Henkilökunta paikalla 

arkisin klo 12:00-15:00



Nuokkari



AUKIOLOAJAT
1lk-6lk maanantaista perjantaihin 
klo 12:00-17:00

7lk-17- vuotiaille tiistaista torstaihin
klo 16:00-20:00 sekä joka kuukauden 
ensimmäinen perjantai



Resurssit

• 5 Nuoriso-ohjaajaa (nuokkari)

• 1 Erityisohjaaja (iltapäivätoiminta)

• 2 seurakunnan työntekijä (iltapäivätoiminta sekä 

nuokkari)



Mitä muuta.....

Välituntipäivystys Oulujoen koulu: Hiukkavaaran nuorisotalolta käy 
kaksi nuoriso-ohjaajaa maanantaisin välitunnilla klo 9.45-10.15.  
Tavoitteina on lasten kohtaaminen ja heidän tarpeisiin vastaaminen, 
yhteydenpito koulun henkilökuntaan, vapaa-ajan palveluista 
tiedottaminen sekä kouluviihtyvyyden edistäminen. 

Kummitoiminta Oulujoen koulu: Kummitoimintaa järjestetään 2 kertaa 
kuussa(1,5h) vitosluokalle. Kummiluokkatoiminta lähti käyntiin, kun 
opettajat havaitsivat luokasta nousseen tarpeen sosiaalisten taitojen 
hiomiseen, ryhmäyttämiseen sekä turvalliseen aikuiseen. Nuoriso-
ohjaajien tullessa tutuksi myös kynnys nuorisotalolle tulemiseen 
pienenee. Kummituntien tavoitteena on pyrkiä vahvistamaan lasten 
itsetuntoa, löytämään omia vahvuuksia sekä parantamaan ryhmähenkeä 
erilaisten tehtävien ja leikkien avulla. Toimintaa on tarkoitus jatkaa 
luokan kanssa, kunnes oppilaat siirtyvät yläkouluun.



Juteltaisko?- oppitunnit Oulujoen – ja Sanginsuun koulut: Juteltaisko?-

koulutuksen käyneet nuoriso-ohjaajat järjestävät 5.-6.- luokkalaisille 

oppilaille juteltaisko-oppitunnit, joiden tarkoituksena on keskustella 

tilanteista, joissa lapset saattavat nähdä päihteidenkäyttöä. Aihetta 

käsitellään kirjoittamalla tarinoita ja viestejä ryhmissä, jotka esitellään 

myös lasten vanhemmille vanhempainillassa. Oppitunnit ovat osa 

päihdekasvatusta. 

Yhdessä yläkouluun illat: Nuoriso-ohjaajat järjestävät 6.- luokkalaisille 

oppilaille yhdessä yläkouluun illat, jotka tukevat nivelvaihetta 

alakoulusta- yläkouluun siirryttäessä. Illan aikana oppilaiden kanssa 

keskustellaan luokkakohtaisesti ajankohtaisista aiheista. Keskustelut 

puretaan lopuksi yhdessä muiden luokkien, sekä oppilaiden 

vanhempien kanssa. Oppilaiden työstäessä omaa ryhmätyötään, 

vanhemmille esitellään juteltaisko- oppituntien materiaalit. 



Sanginsuun iltanuokkari: Kerran kuussa Hiukkavaaran nuorisotalolta sekä 

Myllyojan nuorisotalolta jalkaudutaan Sanginsuun koululle pitämään 

iltanuokkaria. Sanginsuun alueella ei ole omaa lähinuokkaria, ja tarve 

tällaiselle toiminnalle on tullut oppilailta itseltään sekä heidän 

vanhemmiltaan. Iltanuokkarin toimintaa ohjaa toimintaan osallistuvien 

lasten- ja nuorten toiveet. Sanginsuussa lasten ja nuorten kanssa ollaan 

esimerkiksi leivottu, pelailtu sekä pidetty elokuvailtaa. Iltanuokkari on 5.-lk. 

– 17- vuotiaille.

Välituntinuokkari Laanilan koulu: Välituntinuokkari toteutetaan 

yhdessä Myllyojan nuoristalon kanssa. Koululle jalkautuu kaksi nuoriso-

ohjaajaa joka keskiviikko, jolloin he kohtaavat nuoria välituntikahvilan 

merkeissä. Lisäksi ohjaajat toteuttavat 8. -luokkalaisille 

hyvinvointihaastatteluja. Näiden tarkoituksena on nuorten 

kohtaaminen, tuoda tutuksi oman alueen nuoriso-ohjaajia sekä 

nuorisopalvelujen tarjoamaa toimintaa. Nuoriso-ohjaajat osallistuvat 

myös koulun tapahtumapäiviin esim. liikuntapäiviin.



Latu(Laanilan Tulevaisuuden Toivot): Latu on nuorisopalveluiden 
ja Laanilan yläasteen yhteistyönä järjestämä valinnaisaineen 
kurssi, jonka päätavoitteena on opiskelumotivaation ja 
tulevaisuuden suunnittelun taitojen lisääminen. Tavoitteena on 
lisätä motivaatiota koulunkäyntiin, vähentää poissaoloja, ohjata 
harrastustoimintaan ja mielekkään vapaa-ajan pariin sekä tukea 
jatko-opintojen järjestymiseen. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 
nuorisotalolla 1,5 t- aamuisin. Ryhmää vetää 2 nuoriso-ohjaajaa.

Vanhempainillat: Nuoriso-ohjaajat osallistuvat koulujen ja 
eskareiden järjestämiin vanhempainiltoihin. Tavoitteena on 
lasten/ nuorten ilmiöiden esilletuominen, nuorisotalosta ja 
nuorisotyöstä tiedottaminen sekä tehdä nuorisotalon työntekijät 
tutuksi vanhemmille. 



Ryhmäytykset Laanilan koulu (ja tarv. muut lähikoulut): Syksyisin 7.-
luokkalaisille järjestetään ryhmäytyspäivä yhteistyössä Myllyojan 
nuorisotalon ja seurakunnan kanssa. Tarkoituksensa on tarjota luokalle 
yhteisiä positiivisia kokemuksia ja elämyksiä, joiden jakaminen parantaa 
yhteishenkeä. Tavoitteena on antaa hyvä alkusysäys turvallisen 
luokkaympäristön muodostumiseen. Samalla opettajalla on 
mahdollisuus havainnoida ja seurata luokkansa toimintaa ja olla osana 
sitä. Keväällä on myös uudelleenryhmäytyksiä, sillä osassa luokista on 
tapahtunut paljon oppilasvaihdoksia, jonka vuoksi luokanvalvojat ovat 
toivoneet lisäryhmäytystä luokilleen.  

Perheillat Hiukkavaaran nuorisotalo: Perheiltoja järjestetään joka kuun 
viimeisenä keskiviikkona klo 17.00-20.00. Perheiltojen tarkoituksena on 
tarjota lähialueen perheille kokoontumispaikka, jossa viettää yhdessä 
aikaa, samalla tutustuen lähialueen muihin asukkaisiin sekä uuteen 
Hiukkavaarataloon ja sen toimintaan. Toiminta on perheille maksutonta, 
eikä vaadi erillistä ilmoittautumista. 



Tapahtumat Hiukkavaaran nuorisotalo järjestää joka kuukausi 
tapahtumalauantain yhdessä esim. Valveen, kirjaston tai 
vanhempaintoimikunnan kanssa. Jokaisessa tapahtumassa on eri teema.

Nuorisotalo on mukana myös koulun ja päiväkodin järjestämissä 
tapahtumissa (esim.liikuntapäivät)

Ryhmäytykset Nuorisotalon henkilökunta on ryhmäyttänyt
Hiukkavaaran koulun oppilaat 1-4 luokat, yhdessä koulun opettajien, 
koulunkäynnin ohjaajien ja koulukuraattorin kanssa.

Hyvinvointipolku (Hyvis) Hiukkavaaran koulun oppilaille ja eskareille 
pidetään kerran kuukaudessa Hyvis-tunti, jonka teemoina on mm. 
tunteiden käsittely, ystävyyssuhteet, vastuullisuus, arjen 
selviytymistaidot ja ristiriitatilanteet. Aiheita käsitellään pienryhmissä ja 
vetäjinä toimii opettajat, nuoriso-ohjaaja, koulukuraattori, psykologi ja 
eskarin työntekijät.



Tauko- toiminta Hiukkavaaran koulu: Hiukkavaaran koulussa lapsilla on 

mahdollisuus osallistua monipuoliseen, hyvinvointia tukevaan T.A.U.K.O 

toimintaan. Toiminnassa halutaan rohkaista oppilaita osallistumaan 

yhteisiin aktiviteetteihin, yli luokkarajojen. Toiminta määräytyy oppilaan 

oman mielenkiinnon mukaan, sillä oppilas saa itse valita mihin 

toimintaan ilmoittautuu. Toimintaa koordinoi Hiukkavaaran 

nuorisotalon henkilökunta. Se järjestetään yhdessä seurakunnan, 

koulun henkilökunnan sekä järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.





Mikä on T.A.U.K.O

• Hiukkavaaran koulussa lapsilla on mahdollisuus osallistua 

monipuoliseen, hyvinvointia tukevaan T.A.U.K.O toimintaan. 

• Tauon tarkoitus on toimia vastapainona muulle koulutyölle. 

Koulupäivän rakenne on laadittu siten, että perusopetuksen lisäksi 

pystytään tarjoamaan työpäivään myös muita kasvatuksellisia 

sisältöjä.

• Toiminnassa halutaan rohkaista oppilaita osallistumaan yhteisiin 

aktiviteetteihin, yli luokkarajojen. 



Ketkä järjestää?

• Nuorisotalo Hiukkiksen henkilökunta koordinoi Tauko-

toimintaa. Toiminta toteutetaan nuoriso-ohjaajien,  

koulunkäynninohjaajien sekä muiden harrastustoimintaa 

tarjoavien tahojen kanssa mm. vapaaehtoiset, Valve



TOIMINNALLISTA TEKEMISTÄ

AKTIVITEETTEJA, ASKARTELUA

ULKOILUA, URHEILUA

KAVEREITA, KIVAA

OSALLISTAVAA, OHJATTUA

T

A

U

K

O



Tauko käytännössä

● Toiminta aloitettu elokuussa 2017

● Lapset ovat itse saaneet esittää taukotoiveita

● Lapset saavat itse valita, mihin taukotoimintaan he 

osallistuvat



Liikunta/liikuntaleikit

• jalkapallo

• sähly

• majanrakennus

• liikuntaleikit

• koripallo

• katuliidut



Nuokkari

• askartelu

• lautapelit

• leikit

• biljardi

• pingis

• piirtäminen

• pöytäteatteri



muut toiminnat:

• englanti

• ohjelmointi

• animaatio 

• maastopyöräily

• X-on liikuntakerho 

• kädentaidot

• Kuoro/laulu

• voimistelu (lasten vetämä)

• tanssi (lasten vetämä)

• Futiskerho 1-luokkalaisille

(vanhemman vetämä)

• Lisäksi lapsella on

mahdollisuus osallistua omaan 

harrastetoimintaan tauon aikana

(esim. pianotunti)



MAANATAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

SISÄLLÄ

- lautapelit

- leikit

- askartelu

- piirtäminen

- lukeminen

- rakentelu

SISÄLLÄ

- lautapelit

- leikit

- askartelu

- piirtäminen

- lukeminen

- rakentelu

SISÄLLÄ

- lautapelit

- leikit

- askartelu

- piirtäminen

- lukeminen

- rakentelu

SISÄLLÄ

- lautapelit

- leikit

- askartelu

- piirtäminen

- lukeminen

- rakentelu

SISÄLLÄ

- lautapelit

- leikit

- askartelu

- piirtäminen

- lukeminen

- rakentelu

Action kerho (Kärpät46 Ry)

- 1-2 luokkalaisille

- 5 kertaa

- 3.9-1.10.2018

- iso sali

Action kerho (Kärpät46 Ry)

- 3-6 luokkalaisille

- 5 kertaa

- 8.10-12.11.2018

- iso sali

Kädentaito (Taito Pohjois-pohjanmaa 

Ry)

- 1-2 luokkalaisille

- 3-6 luokkalaisille

- 16 krt

- 21.8-18.12.2018

- kuvaamataidon luokka

Jalkapallokerho

- 1 luokkalaisille

- 5.9-5.12.2018 

- iso kenttä

Animaatiokerho 

- 3-6 luokkalaisille

- 5 krt

- 12 osallistujaa

- kuvaamataidon luokka

( alkaa 20.9.2018)
Sähly

- Kaikille

- iso sali

Satutuokio

- kaikille

- kirjasto

ULKONA

- jalkapallo

- liikuntaleikit

- majaleikit

- vapaata leikkiä 

ULKONA

- jalkapallo

- majaleikit

- vapaata leikkiä

ULKONA

- jalkapallo

- liikuntaleikit

- majaleikit

- vapaata leikkiä 

ULKONA

- jalkapallo

- vapaata leikkiä

- majaleikit

ULKONA

- jalkapallo

- liikuntaleikit

- majaleikit

- liikuntaleikit



KIITOS

Timo Pulkkinen

Nuoriso-ohjaaja

timo.pulkkinen@ouka.fi

mailto:timo.pulkkinen@ouka.fi

