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Kysymyksiä yhteensä

6

Vastauksia yhteensä

22

Vastaukset
1. Miten tilastoitte toimintaa monitoimitalossa?
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä
Vastaukset

Kommentti
21
#ID

Vastaus

138152

testi

138256

-

138466

Kävijöitä tilastoidaan nuokkarilla, sekä palveluissa kohdattuja
nuoria. Monitoimitaloa ei vielä ole. Logbook otettu 2019 alusta
käyttöön.

138491

En voi tähän vastata, kun monitoimitalo on vielä paperilla.

138514

Ei vielä monitoimitaloa, mutta sitten kun työskentelemme siellä
niin käytössä varmastikin Logbook.

138631

Tukkimiehen kirjanpidolla, joka kirjataan kuun lopussa
digitaalisiin tilastoihin. Tilastoimme vain nuorisotilan omat
asiakkaat.

138700

Meillä on kävijälaskurit, mutta merkkaamme tällä hetkellä käsin
nuoret kävijät. Tarjoitus on että myöhemmin mahdollisesti
siirrytään sähköiseen merkkaukseen, jolloin nuori itse kuittaa
itsensä sisälle.

138727

Nuorisotalon kävijät tilastoidaan normaalisti omiin toimintoihin.

#ID
138919

Sekä kaikki kerhot ja eri toiminnot myös omina toimintoina.
Vastaus
Alueellani ei vielä ole monitoimitilaa. Vasta 2021 tulossa.

139099

Automaattinen laskuri ulko-ovessa

139100

Toimintaa tilastoidaan Logbookin avulla.

139540

tilassa kävijät

139664

Logbook

140189

Logbook on käytössä

140254

Monitoimitalo vasta suunnitteilla. Nyt nuokkarilla käytössä
käyttöpäiväkirja, johon kirjataan tunnit, kävijät, toiminta ja
vetäjä. Lisäksi vuoden alusta alkaen tiedot viedään myös
Logbookiin.

140821

Ei (vielä) ole monitoimitaloa, laskemme kävijät

140822

Tilastoimme omaa toimintaamme Logbookiin. Omaa nuorten
kohtaamistyötä sekä oman nimetyn tilan käyttöastetta.

140857

Emme toimi vielä monitoimitalossa.

141085

Aiomme tilastoida Logbookkiin niin, että siihen tulee
koulunuorisotyö ja alueen nuorisotyö samaan.

142142

Tila ei vielä toiminnassa

150273

Tällä hetkellä emme ole vielä varsinaisessa monitoimitilassa,
mutta nuorisotalolla on paljon järjestökäyttäjiä. Kaikki käyttäjät
merkitsevät kävijämäärät päiväkirjakansioihin jokaisen vuoron
päätyttyä. Nuorisotalolla tilastoimme avoimen toiminnan kävijät
lukumäärällisesti ja laitamme kaikki kävijät exceliin. Logbook
tulee käyttöön tämän vuoden aikana.

2. Millainen materiaali, tieto ja / tai koulutus hyödyttäisi monitoimitaloilla työskenteleviä?
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä
Vastaukset

Kommentti
21
#ID

Vastaus

138152

testi

138256

Tutustumiskäynnit, käytännön kokemukset (onnistumiset ja
epäonnistumiset), lukea kirjoituksia arjen toiminnasta (esim mitä
on tehnyt viikon aikana), talon sääntöjen, tavoitteiden ja
työtapojen jakaminen muille

138466

Kuulla kokemuksia muualta. Tutustumiskäynnit kohteisiin.
Vankka verkostoituminen.

138491

Hyvien ja toimivien käytäntöjen jakaminen muille. Koen, että
kun meillä monitoimitila on vasta suunnitteilla, niin

#ID

verkostotapaamisesta sai vinkkejä muilta mitä kannattaa ottaa
Vastaus
jo tässä vaiheessa huomioon, kun talo on vasta paperilla. Oli
myös mukava nähdä muutama monitoimitila, ja nähdä
käytännössä kuinka tilat toimivat. Uskon, että jatkossakin
tämmöinen verkostotapaaminen hyödyttäisi monitoimitiloissa
työskenteleviä, juurikin ajatusten ja työtapajoen vaihtamiseen.
Ja jatkoehdotuksena on, että entä jos mukana verkostoissa olisi
myös muitakin kuin nuorisotyöntekijät? Tulisi vähän toisenlaista
näkökulmaa monitoimitilatyöskentelyyn. Nyt oli hienoa, että yksi
kirjastonedustaja oli paikalla.

138514

Tutustumiskäynnit mahdollisimman monessa monitoimitalossa
parhaita.

138631

Monialainen koulutus, joissa keskityttäisiin antamaan tietämystä
ja osaamista kaikista talon alueista, jotta jokainen pystyisi
tarvittaessa toimimaan koko talossa laajemmin.

138700

Erilaiset kokeilut ja kokemukset. Toimintavat, toimintamallit,
joita käytetään nuorten kanssa työskennellessä, ja miten
monitahoinen työyhteisö toimii (erilaisia esimerkkejä tai tappoja
miten kehittää toimintaa esim. haastavissa olosuhteissa).

138727

Sellaisesta materiaalista, missä näkyisi mitä tehty ennen
rakennuksen valmistumista suunnitelmat jne. sekä sitten tiedot
mitkä on ollut sudenkuoppia ja mitkä toiminut.

138919

Enimmäkseen ajattelen, että kollegojen kokemukset eri puolilta
maata ovat arvokkaita. Myös taustaorganisaation
hahmottaminen auttaa samaistumaan tai ei samaistumaan.

139099

Käytännön sovelluksia: tilojen kalenteritoimintojen käyttö. Eri
sidosryhmien välinen työnjako: esim. paljonko opettajat voivat
hyödyntää nuorisotyöntekijöitä tai kirjastolaisia, mitä on
kohtuullista odottaa toisilta ammattikunnilta, mitä itse voi tarjota
muille.

139100

Mielestäni arvokkainta materiaalia monitoimitaloilla
työskenteleville ovat muiden työntekijöiden kokemukset.

139540

Tutustumiset ja verkostotapaamiset. Parasta olisi jos
mahdollisimman usealta sektorilta osallistuttaisiin

139664

Koulutuksista onnistumisten ja haasteiden käsittelyyn ja
jakamiseen liittyvät koulutukset sekä tapaamiset

140189

Avoin kokemusten jako verkostoitumistapaamisissa on erittäin
tärkeää ja hyödyllistä.

140254

Ainakin tämä tapaaminen Oulussa oli hyvä, koska kuuli kunkin
nuorisotyöntekijän esittelyistä, mitä muualla tapahtuu ja
näki/kuuli myös käytännössä Hiukkavaaran ja Ritaharjun
monitoimitalon toiminnan ja pystyi vertailemaan vuoden vanhan
ja jo muutaman vuoden käytössä olleen monitoimitalon
käytännön toimintaa. Eli käytännön esimerkit kertoivat paljon.

140821

Koulutusta muiden toimijoiden työnkuvasta auttaisi
ymmärtämään paremmin muiden toimijoiden toimintaa, tarpeita
ja yhteistyömahdollisuuksia. Mahdollisten yhteistyömuotojen
malleja voisi jakaa taloilta toisille ja jakaa hyviä käytäntöjä
eteenpäin

#ID
140822

Vastaus
verkostoituminen työntekijöiden kesken, jotka mahdollisesti ovat
samassa tilanteessa. Itse olisin suunnitteluvaiheessa kaivannut
vinkkejä vastaavissa tilanteissa olleilta, mitä kannattaa
huomioida suunnittelussa. Suunnitteluprosessin
aukikirjoittaminenkin ja prosessinkuvaus ja aikataulutus
helpottaisi työskentelyä ja sen suunnittelua.

140857

Erilaiset kokemukset, erilaisilta alueilta kiinnostaa etenkin näin
tulevia monitoimitalolaisia, jotta voidaan välttää yleisimmät
kompastuskivet ja panostaa hyvin toimiviin asioihin.

141085

Olisi kiva kuulla koulun henkilökunnan (rehtori) näkemyksen
siitä miten nuorisotyö näkyy koulun arjessa ja mikä
suhtautuminen henkilökunnalla on toimintaan. Miten on päästy
koulun rakenteisiin aidosti vai onko päästy? Itse toiminta ei
sinänsä kiinnosta mutta miten yhteistyö ja toimintakulttuuria
luodaan (vai luodaanko), että se olisi win-win-situation (että
nuorisopalvelut ei ole vain antava osapuoli). Olisi kiinnostavaa
kuulla mitä odotuksia henkilökunnalla on. Olisi myös
kiinnostavaa vaihtaa kokemuksia ja yhdessä miettiä
opettajakunnan ja nuorisopuolen kanssa yhteistyötä
nuorisotyön näkökulmasta.

142142

Vaikea sanoa... Ylipäätään kokemusten jakaminen olisi tärkeää
ja että kuulisi myös haasteista, joita eteen on tullut ja miten
niistä on päästy yli.

150273

Yhteisiä tapaamisia, jossa mahdollisuus vertaisuuteen ja hyvien
ja huonojen kokemusten jakamiseen. Yhteistoiminnan
aloittamiseen eri toimijoiden kanssa olisi kiva saada vielä
käytännön vinkkejä.

3. Mitä haluaisit kertoa työskentelystä monitoimitalossa muille?
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä
Vastaukset

Kommentti
21
#ID

Vastaus

138152

testikkeli

138256

-

138466

Yhteistyöstä toimijoiden kesken talon sisällä.

138491

Meillä monitoimitaloa ei vielä ole, mutta tämän perusteella
odotan kyllä kovasti sellaisessa työskentelyä. Se
parhaimmillaan voi antaa monelaisia yhteistyökuvioita.

138514

Ei ole vielä kokemusta

138631

Hylätkää se miten olette tehneet töitä ennen, älkää olko
sidoksissa organisaation vanhaan kaavaan.

138700

Miten monitoimitalo toiminta toimii meillä ja miten muualla. ei

#ID

ole varmasti yhtä oikeaa tapaa tehdä tätä. Työyhteisön
Vastaus
hoksautus ja avoin suhtautuminen sekä yhteisten sääntöjen
tärkeys.

138727

Omia kokemuksia käytänteitä.

138919

Ei ole varsinaista kokemusta, mutta kolmen eri toimijan
(liikuntapalvelut, päiväkeskustoiminta vanhuksille sekä
nuorisotalo) talossa tällä hetkellä työskennellessäni voin sanoa,
että työntekijöiden asenne omaa ja toisten työtä kohtaan on
tärkein.

139099

Oivalla, ettet ole oman ammattikuntasi edustaja pelkästään
vaan nimenomaan MONITOIMITALON työntekijä, ajattele koko
työyhteisö uusiksi.

139100

Työskentely on monipuolista ja yleensä pääsee
työskentelemään uusissa ympäristöissä.

139540

Monitoimitalon kaikki työntekijät ovat talon työntekijöitä eivät
pelkästään oman palkanmaksajansa työntekijöitä

139664

Jokaisen toimijan perustehtävä tulee olla selkeästi määritelty ja
yhteistyön raamit selvillä, jotta ei tule ns. muiden vietäväksi ja
jokaisen (myös pienten toimijoiden) ääni kuuluu, yhteistyön
pelisäännöt ja rakenne yhteistyöhön tulee olla selvillä heti
toimintaa suunnitellessa, toimivat tilan käyttöön liittyvät palvelut
hyvin tärkeät

140189

Aina ei elämä monitoimitalossa ole helppoa, mutta haasteet
kasvattavat.

140254

Monitoimitalo vasta suunnitteilla, joten työskentely
monitoimitalossa vasta edessä päin.

140821

En vielä toimi monitoimitalossa

140822

Työ on monipuolista ja vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja
verkostotaitoja. Jos on tilanne, jossa voi vaikuttaa jo
rekryttävään henkilöstöön, kannattaa hakukriteereissäkin
miettiä, millaista osaamista ja henkilöä monitoimitilaan
kaivataan. On kuitenkin muistettava oman työn painopiste,
helposti omatkin tehtävät saattavat levitä useammallakin
sektorille, jos ei muista pitää huolta työn fokuksesta. Mutta
monitoimitalossa työskentely antaa hurjasti mahdollisuuksia
erilaisen yhteistyön kehittämiselle ja eri ammattilaisten
osaamisen hyödyntämiselle! Kannattaa ehdottomasti myös
panostaa ja varata aikaa yhteistyön rakentamiselle ja
yhteisöllisyyden kehittymiselle, yhteisen toimintakulttuurin
luomiseksi.

140857

"Ruohonjuuritason"-työntekijät mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa mukaan monitoimitilojen suunnitteluun mukaan (jo
rakennuksen suunnittelusta alkaen), jotta voidaan välttää mm.
tilaratkaisujen ongelmat etukäteen (esim.yhteisten kulkuväylien
sujuva toimiminen, vastuu-kysymykset tilojen valvonnasta ja
huolloista yms.). Mahdollisimman läpinäkyvää ja kaikki
osapuolet kattavaa viestintää/ dialogia koko monitoimitilan
kehittämisen aikana. Yhteinen vuosisuunnitelma kuulostaa
hyvältä, jotta kaikki toimijat voisivat oppia muiden työnkuvasta
ja suunnitella myös yhteisiä tapahtumia yms. Työntekijöille on
tärkeää olla avoin uudenlaiselle työskentelytavalle, jotta

#ID

monitoimitalon
mahdollisuudet saadaan kattavasti käyttöön.
Vastaus

141085

Emme vielä työskentele, mutta se avaa ihan uusia
mahdollisuuksia nuorisotyöllisestä näkökulmasta (esim. nuorten
tavoittamisessa). Meillä on hyvä paikka tehdä
moniammatillisesti nuorisotyötä monitoimitalossa. Pystymme
yhdessä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti nuoren hyvinvointiin
(esim. vapaa-aika ja koulu).

142142

Ei ole kokemusta vielä

150273

Emme vielä työskentele monitoimitalossa, mutta järjestöjen
kanssa työskennellessä olisi hyvä kiinnittää huomiota
resursseihin ja sitä kautta työn priorisointiin eli mikä mahdollista
ja mitkä asiat kenenkin vastuulla.

4. Kuinka monella tähdellä suosittelisit vastaavaa verkostotapaamista työkaverillesi?
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä

Tähdet
22

Minimi

1

Maksimi

5

Keskiarvo
Yhteensä

4.18
92

5. Mitä olisimme voineet tehdä toisin?
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä
Vastaukset

Kommentti
22
#ID

Vastaus

137678

kaiken, ähäkutti

138152

...

138256

-

138466

Pidempi aika, nyt tuli kiire kun asiaa oli paljon ja se oli
mielenkiintoista. olisi voinut olla kaksi kokonaista päivää, ja
yöjunat/lennot sitten sen mukaan. Hiukkiksessa loppui aika, olisi
ollut kiva nähdä talo kokonaan.

138491

Olisin ehkä kaivannut tilaa keskustelulle pienemmissä
ryhmissä, kuten Kotkassa koulunuorisotyönverkostossa oli.

138514

Onnistuitte hyvin ja verkostoitumiselle oli riittävästi aikaa

#ID
138631

Vastaus
Enemmän keskustelevaa kohtaamista ja työpajoja. Yksi päivä
lisää, jotta aikataulussa on myös väljyyttä.

138700

ehkä kolmas pvä hyvä sekä eräänlaisia ryhmäkeskusteluja tai
työåajoja. Ei pitkiä, mutta sellaisia ns. tutustumisjuttuja ja ehkä
esim. ongelmien/haasteiden ratkomista eli työvälineitä arkeen
tyyppisiä.

138727

kumpa aikaa olisi ollut enemmän.

138919

Mielestäni tämä oli hyvä aloitus ja jatkostakin sovimme:)

139099

Olisi ehkä pitänyt saada mukaan enemmän muitakin kuin
nuorisotyöntekijöitä, esim. opettajia, jotta yhteistyötä saataisiin
entistä paremmaksi.

139100

Tapaaminen olisi voinut periaatteessa olla myös pitempi, nyt
taisteltiin hieman aikaa vastaan koko ajan.

139540

Voisikohan päivät olla 3 vrk?

139664

Tutustua monitoimitiloihin, missä tehtäisiin vahvemmin
nuorisotyötä, nyt tuntui, että tutustuimme koulujen toimintaan,
missä nuorisotyö teki koulun töitä ja kutsui sitä nuorisotyöksi;
haasteita ja onnistumisia ei käsitelty/keskustelu, näiden
käsittelyyn olisi ollut kiva varata kunnolla aikaa ja jättää vaikka
vierailut kokonaan välistä, olisi ollut myös kiva käydä
keskustelua muiden toiminnasta kun nyt vain keskustelut
pysäytettiin aikataulun vuoksi

140189
140254

Hiukkavaaran monitoimitaloon olisi voinut tutustua
enemmänkin, mutta aikahan siinä kesken loppui.

140821

Tulevien ja nykyisten monitoimitalotyöntekijöiden välinen
ideanvaihto pienryhmissä olisi voinut auttaa jakamaan
kokemuksia vieläkin enemmän

140822

Tällainen olisi voinut olla jo aiemmin :)

140857

Varata enemmän aikaa asioiden käsittelyyn.

141085

Olisimme ehkä enemmän halunneet kuulla monitoimitalojen
johtajia ja heidän ajatuksiaan. Keskiössä oli aika paljon toiminta
taloissa, mutta se miten on päästy rakenteisiin yms. olisi ollut
meille hyödyllisempää tietoa.

142142

Tällaisten tapaamisten järjestäminen on varmasti haastavaa,
kun ihmiset tulevat paikalle joka puolelta Suomea ja kotiin on
tietenkin aina kaikilla kiire. Silti minun mielestäni virallista
ohjelmaa oli liian vähän/siihen oli liian vähän aikaa varattuna.
Siinäpä sitten onkin pähkinä purtavaksi, että miten saataisiin
ihmiset tulemaan ajoissa/olemaan tapaamisen loppuun asti
paikalla jos esim. toista päivää vähän venytettäisiin. Sitäkin
pohdin, että olisiko tapaaminen voinut alkaa heti aamusta, niin
että olisi ollut ainakin yksi kokonainen päivä käytettävissä,
toinen päivä olisi sitten voinut loppua puoliltapäivin. Toki herää
kysymys, suostuvatko kunnat kustantamaan kahden yön
yöpymiset hotellissa, koska varmaan suurin osa osallistujista
tulisi sitten tapaamispaikkakunnalle jo edellisenä päivänä.

#ID
150273

Vastaus
Lisää aikaa verkostoitua ja vapaata jutustelua. Nyt oli todella
tiivis ohjelma ja aikataulu.

6. Vapaa palaute, risuja ja ruusuja. Kiitos!
Kysymyksen tyyppi
Vastauksia yhteensä
Vastaukset

Kommentti
22
#ID

Vastaus

137678
138152
138256

Hyvä koulutus jossa asia sisältöä todella paljon.

138466

Todella hyvä ja hyödyllinen. Niin hyvä porukka.

138491

Todella antoisat päivät, ja kaikki sujui teidän osalta
moitteettomasti. Ehdottomasti tulen uudestaan mukaan ! :)

138514
138631

Hyvä tapaaminen, enemmän väljyyttä olisi kaivattu.

138700

Mukavaa yhdessä oloa ja ammatillisuuden kehittämistä muiden
kanssa.

138727

Kiitos kaikille

138919

Kiitos toimivista järjestelyistä!

139099

Todella kivat kaksi päivää. Hyvä henki ja oikein sopiva/kattava
ohjelma. Vierailut eri monitoimitaloissa olivat hyvät ja
keskittyivät olennaiseen. Ehkä olisi pitänyt varata enemmän
aikaa eri kaupunkien omille esittelyille.

139100

Edellämainittu.

139540

Hyvät järjestelyt, makoisat ruoat, hyvä porukka

139664
140189

Kiitos tapaamisen järjestämisestä. Jos esimies siunauksen
antaa, niin olen myös Vantaalla mukana.

140254

Käytännön esimerkit ja muiden kertoma -> tosi hyvä juttu!!!

140821
140822

Tackar!

140857

Järjestelyt (kuljetukset, hotelli, ruokailut yms,) oli oikein hyviä.
Valtakunnallinen verkostoituminen on tärkeää, jotta saadaan
jaettua tietoa Monitoimitalojen mahdollisuuksista ja haasteista,
sekä yhteistyö-menetelmistä.

141085
#ID

Oli kiva päästä tutustumaan monitoimitaloihin ja
Vastaus
verkostoitumaan. Kaikki järjestelyt ja muut toimivat kaikin puolin
hyvin, kiitos siis! T. Tiia ja Toni :)

142142

Varmaankin olisi vielä syytä tarkentaa, mitä monitoimitalolla
tarkoitetaan? Mietin myös sitä, että aika läheltä liippaa
koulunuorisotyötä tämä aihe, jos/kun monitoimitaloilla kuitenkin
tarkoitetaan rakennuksia, joissa toimii, koulu, nuorisotoimi ja
joku/jotkin muut toimijat? En ehkä näitä verkostoja suoraan
yhteen löisi, mutta jotakin synergiaetua voisi niistä löytyä....

150273

Kiitos todella paljon järjestäjille! Vaikka ohjelma oli todella tiukka
oli todella mielenkiintoista nähdä eri monitoimitiloja ja kuulla
muiden toiminnasta. Ensi kerralla ajallisesti voisi olla kaksi tai
kolmipäiväinen, niin että olisi enemmän väljyyttä ohjelmassa ja
aikaa kunnolla verkostoitua eikä olisi lopuksi niin puhki.

