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• Rakennettu 2017

• Uusi aulue, jonne monitoimitalo tuli ensin ja sitten vasta 

asuinrakennukset. Asuntoja tulossa noin 20 000 asukkaalle

• Pääkäyttäjät: päiväkoti, koulu, nuorisotalo ja kirjasto

• Toimii myös muita kaupungin palveluita, kuten Ouluopisto, 

liikuntapalvelut ja kulttuuritalo Valve

• Koulu kasvaa alueen kehittyessä ja oppilaiden vanhetessa niin, 

että vasta syksyllä 2021 tulee yläkoulu

• Koulussa ei ole luokkia vaan koulu rakentuu 140 – 220 oppilaan 

kotipesistä

• Virastomestari talossa paikalla klo 8 – 22

Esittely video:

https://www.ouka.
fi/oulu/hiukkavaar
atalo/etusivu

Hiukkavaaratalo

https://www.ouka.fi/oulu/hiukkavaaratalo/etusivu


• Avoinna 

ma- pe 1.lk – 6.lk 12 -17, ti – pe 7.lk – 17v. 16 – 20 

• 5 työntekijää

• Päivittäin lapsia noin 90, iltaisin nuoria noin 10

• Lisäksi monitoimitalon muissatiloissa nuorisopalveluiden 
järjestämä iltapäivätoimintaa 1. luokkalaisille (n.80 lasta), 
jossa 2 nuorisotyöntekijää, 1 seurakunnantyöntekijä ja 
koulunkäynninohjaajia

Esittely viedeo:
https://www.youtube.com

/watch?v=1qwcOJFa6cM

Hiukkavaaran nuorisotalo

https://www.youtube.com/watch?v=1qwcOJFa6cM


• Pääajatuksena koko talo kasvattaa (lapset tuttuja jo päiväkodista)

• Koulussa aloitetut teemat jatkuvat nuorisotalolla

• Kouluntapahtumiin ja koulupäiviin on nuorisotyöntekijän helppo 
osallistua

- Hyvis- tunnit, kummitunnit, välituntitoiminta sisällä ja 
ulkona, 6. luokkalaisten haastattelut, ryhmäytykset, 
Juteltaisko-tunnit, Yhdessä yläkouluun illat, vanhempainillat, 
luokkaretket nuokkarille, osallisuustoiminta, 

• Lasten on helppo tulla nuorisotalolle/ip

Käytännön kokemuksia



• Voidaan käyttää talon tiloja omassa toiminnassa hyödyksi 

mm. liikuntasali, kotitalousluokka, käsityöluokka

• Kaikki koulun välineet on vapaasti lainattavissa

• Tilat käytössä myös loma-aikoina

• Yhteistyöpalaverit: Hike, Jory, Ohr, osallistuminen helppoa

• Yhteyden pito kouluun helppoa 



• Kirjaston ja nuorisotalon rajat hämärät (biljardi- ja 
pingispöytä kirjaston tiloissa) 

• Monitoimitalo on avointila, joten hankala ”vahdittava”

• Alueen kasvaessa tilat käyvät pieneksi

• Yhteistyö tulevan yläkoulun kanssa (nuorisotyöntekijä 
”mentorina”)

• Jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa olisi hyvä olla mukana 
→ mahdollisuus vaikuttaa esim. tilojen toimivuuteen

Kehitettävää



Ajatuksia Hiukkavaaratalosta 

lapsen näkökulmasta

” Jos ei oo

vanhemmat kotona 

voi mennä heti 

koulun jälkeen” 

Lapsi 10v.

”Helppo ku on 

lyhyt matka kun 

on samassa 

talossa” 

Lapsi 10v.

”Nuorisotyöntekijä

t tulee tutuksi kun 

niitä näkee 

pitkinpäivää” 

Lapsi 10v.

”On helppo 

siirtyä ja tosi 

hyvä” 

Lapsi 10v. 



Ajatuksia Hiukkavaaratalosta 

työntekijöiden näkökulmasta 

”Mieluummin 

työskentelisi erillään 

olevassa nuorisotilassa, 

vaikka yhteistyö onkin 

helpompaa”

Nuorisotyöntekijä

”Muuten ok, mutta 

nuokkarin ja 

Hiukkavaaratalon 

tulisi mennä kiinni 

samaan aikaan, koska 

on ollut 

häiriökäyttäytymistä” 

Virastomestari

”Onko hyvä, että kaikki 

toiminta tapahtuu 

saman katon alla 

tutussa ympäristössä?”

Nuorisotyöntekijä 

Valtava hyöty. Lapsille hyvä, 

kun saman katon alla. 

Yhteistyö helppoa. Koulu saa 

nopeasti "apua" tarpeisiin. 

Pystyy osallistumaan 

toimintaan, tapahtumiin, 

hyvis-tunteihin. Koulun 

pedagoginen toiminta jatkuu 

sitten nuokkarilla.

Monitoimitalon johtaja, 

rehtori.

Yhteydenpito ja yhteistyö 

helppoa. Voi vain tarttua 

hihasta ja kohdata ihmisiä. 

Melutaso on negatiivinen 

asia, mutta muuten on 

mukava, kun saa tavata eri 

ikäisiä lapsia ja nuoria.

Kirjastovirkailija
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