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NUORISOTOIMEN  ARVIOT  2.  VAIHEEN  EHDOTUKSISTA  
  
  
Yleisesti:  Miten  saada  nuoret  tulemaan  Sammontaloon?  
  
Sammontalon  nuorisotilan  tulee  olla  sellainen  paikka,  johon  alueen  nuoret  tulevat  mielellään  viettämään  
vapaa-‐aikaansa.  Sen  pitää  olla  mukavampi  paikka  kuin  mikään  muu  Sammonlahdessa  oleva  tila  tai  
ympäristö.  
Erityinen  haaste  tulee  olemana  sellaiset  nuoret,  jotka  eivät  lähtökohtaisesti  ”pidä  koulusta”  (esim.  sen  takia  
että  he  eivät  menesty  koulussa  tai  jostain  musta  syystä)  sekä  he,  jotka  ovat  jossain  muualla  koulussa  kuin  
Sammontalossa  ja  talo  itsessään  ei  ole  heille  tuttu  paikka.    
    
Mikäli  Sammonlahteen  muodostuu  porukka,  joka  ei  halua  Sammontaloon  tulla,  vaan  jää  mieluummin  
hengailemaan  esim.  kauppojen  tuulikaappeihin,  tulee  helposti  kuntalaisilta  ja  alueen  yrittäjiltä  painetta  
kaupungille  järjestää  heille  joku  toinen  tila.  
    
Sammontalosta  pitäisi  tulla  paikka,  johon  alueen  nuorisopalveluja  eniten  tarvitsevat  nuoret  haluavat  
vapaaehtoisesti  tulla.  Se  mitä  asian  eteen  voidaan  yrittää  tehdä,  on  että  Sammontalossa  tulisi  olla  alue,  jota  
voitaisiin  sisustaa  (maalata,  kalustaa,  muokata)  kulloisenkin  ikäluokan  halujen  mukaan,  jotta  he  voisivat  
kokea  paikan  olevan  heidän  omansa.  
    
eSport  
  
Syksystä  2018  on  työstetty  Lappeenrannassa  eSportiin  liittyvää  tapahtuma-‐  ja  kerhotoiminta  -‐
strategiahanketta  ja  nyt  on  saatu  päätös,  että  sellaista  ryhdytään  toteuttamaan.  Sammontorin  nuorisotilan  
nykyiseen  pelihuoneeseen  rakennetaan  Lappeenrannan  eSport  –kerhotoiminnan  keskus.  Kun  toiminta  
siirtyy  Sammontaloon,  on  eSport-‐kerhotoiminnalle  pitää  etsiä  joko  Sammontalosta  tai  muualta  
Lappeenrannasta.  
    
eSport-‐pelitilan  tarvetta  ei  ollut  aiemmin.  Olisi  tietenkin  erittäin  hyvä,  jos  toiminta  voisi  jatkua  
Sammontalossa  siihen  soveltuvissa  tiloissa.  
    
eSports  on  erinomainen  esimerkki  siitä,  että  nuorisoalan  toimintaympäristössä  tapahtuu  koko  ajan  
merkittäviä  muutoksia,  joihin  pitää  pystyä  reagoimaan.  Sammontalon  ratkaisut  tulee  olla  sellaisia  että  ne  
mahdollistavat  uusien  toimintojen  mukaan  ottamisen.    eSportin  nousemista  vakavasti  otettavaksi  
harrastusmuodoksi  ei  ollut  näköpiirissä  kaksi  vuotta  sitten,  mutta  nyt  on.  Aivan  samalla  tavalla  viiden  
vuoden,  kymmenen  ja  kahdenkymmenen  vuoden  päästä  on  olemassa  toimintaa  josta  me  emme  tällä  
hetkellä  tiedä  vielä  mitään.  
    
Kommentit  vaihtoehdoista:  
    
Sammontalot  
Sijainti  toisessa  kerroksessa  ei  tee  nuorisotilasta  helposti  lähestyttävää.  Lähialueesta  ei  oikein  saa  kuvaa  
minkä  tyyppisiä  tiloja  siinä  tulee  olemaan  lähistöllä,  saati  onko  niitä  miten  hyödynnettävissä  nuorisotyön  
käyttöön.  Yhteyttä  kirjaston  tiloihin  ei  tule  olemaan,  joten  yhteiskäyttö  kirjaston  kanssa  ei  tule  olemaan  
mahdollinen.  Yhteyttä  1.  kerroksen  aulatiloihin,  koulun  sydämeen,  ei  ole.  
    
Nuorisotyö  ei  ole  ongelmalähtöistä,  se  ei  ole  sosiaalityötä.  Siten  sen  kytkeminen  vahvasti  Jopo-‐toimintaan  
ja  ”eristäminen  reuna-‐alueille”  ei  ole  nuorisotyön  kannalta  mielekästä.  Nuorisotyö  on  tarkoitettu  kaikille  
nuorille,  ei  vain  heille,  joilla  on  vaikeuksia.  Tilan  sijainti  tulisi  viestiä  myös  sitä.  Nuorisotyö  ja  nuorisotila  on  
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kiva  asia,  kaikkien  saatavilla  välitunneilla,  koulua  ennen,  koulun  jälkeen.  Nuorisotyön  kannalta  huonoin  
vaihtoehto.  
    
Valkoinen  piha  
Kokonaisuus,  johon  nuorisotyö  sijoittuu,  taito-‐  ja  taideaineiden  ja  kirjaston  kanssa  on  hyvä.  Tämä  
mahdollistaa  tilojen  suhteellisen  monipuolisen  käytön.  Katutaso  ja  oma  ovi  ovat  hyviä  ratkaisuja.  Ongelma  
on  että  helppo  yhteys  keskusaulaan  puuttuu  (kirjasto  on  välissä),  joten  ajatus  jossa  nuorisotila  voi  laajeta  
”yleisille  alueille”  ei  toteudu.  Nuoret  kulkevat  koulun  sisällä  tiloihin  ja  tiloista  pois  kirjaston  läpi.  Tuleeko  
tästä  ongelma?  
    
Katras  
Sijainti  kirjaston  läheisyydessä  katutasossa  on  hyvä.  Vaikuttaisi  olevan  mahdollisuuksia  tilojen  
yhteiskäyttöön.  Sammontalot  –mallia  keskeisempi  sijainti  plussaa,  mutta  kuten  edellisessä,  jotta  nuoret  
voivat  siirtyä  tilasta  aulatiloihin  tai  sieltä  nuorisotiloihin,  he  menevät  kirjaston  läpi.  Tästä  voi  tulla  (ei  saisi  
tulla)  ongelma  silloin  kun  nuorisotila  on  auki,  mutta  kirjasto  ei.  Nuorisotilatoiminnassa  ei  voida  hyödyntää  
keskusaulaa.  Neuvolan  oven  läheisyys  mietityttää,  mutta  toimimme  eri  vuorokaudenaikoina.  
    
Orbit  
Nuorisotilan  sijainti  on  hyvä.  On  mahdollista  ottaa  toiminta-‐alueeksi  myös  aulan  muita  tiloja.  Oma  
sisäänkäynti  on  plussaa.  Nuorisotilasta  suora  yhteys  koulun  avaraan  aulaan  ja  stagelle  on  erittäin  hyvä  asia  
ja  mahdollistaa  monipuolisen  toiminnan,  esim.  konserttien  järjestämisen  siten  että  nuorisotila  on  osa  
konserttialuetta  (ja  ilman  että  kirjaston  hyllyt  ovat  välissä).  Nuoria  voi  hengailla  myös  aulatiloissa,  jolloin  
iltakäytössä  oleva  pinta-‐ala  on  erittäin  suuri.  Näin  nuorille  mahdollistuu  hakeutuminen  pieniin  porukoihin  ja  
silti  tilaa  riittää.  Arvoitukseksi  jää,  mikä  huoneista  on  mahdollista  jättää  nuorison  ”omaksi  alueeksi”,  eli  
tilaksi  jota  voidaan  muuttaa  (sisustaa/maalata  ym.)  kulloisenkin  nuorisoporukan  mieltymysten  mukaisesti.  
Tästä  huolimatta  nuorisotyön  kannalta  paras  vaihtoehto.  
    

  

