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Nuorten kannanotto seurakuntakeskuksen tilamuutoksiin

Kirkkoherra tapasi nuorisotyönohjaajia 18.2.2021 aiheena Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen (Koulukatu 6) tilojen mahdollinen vuokraus. Neuvosto päättää seurakuntakeskuksen nuorten
tilojen (nuorten huone, biljardi aula, rippikoululuokka, kerhotila/ pingishuone, keittiö, nuorisotoimisto) mahdollisesta vuokraamisesta koulun väistötiloiksi. Jos vuokraukseen päädytään, siirtyy
nuorisotyö ja nuoret väistötiloihin noin kolmeksi vuodeksi. Uudet mahdolliset niin sanotut väistötilat olisivat mahdollisesti seurakuntakeskuksen taloustoimistossa.
Nuorten hallituksella ei ole päätösvaltaa, mutta sen voi tuoda nuorten näkökulmia esiin neuvoston
päätöksenteon tueksi. Tähän vastineeseen on sisällytetty niin nuorten hallituksen, että muiden
toiminnasta mukana olleiden nuorten ajatuksia tilamuutoksiin liittyen. Myös Uudenkaupungin
seurakunnan nuorten hallituksen @uginsrknuha- seuraajilla on ollut mahdollisuus kertoa ajatuksiaan asiasta Instagramin kautta olleessa kyselyssä.
NUORTEN NÄKEMYKSET
> Mitä hyvää tilamuutoksiin liittyen:
•
•

Uutta, vaihtelua, erilaisuus
Uusista tiloista tehtäisiin oman näköiset. Nuoret olisivat mukana suunnittelemassa.

> Mitä huonoa tilamuutoksiin liittyen:
•
•
•

Ei voi tietää, miten tilat toimivat.
Nykyiset, mahdollisesti menetettävät tilat tilavammat, kuin mahdolliset uudet.
Juuri vauvakerholta (perhekerho) vapautunut nuorille lisää tilaa pingistilaksi. Pingis ei mahdu
nuorten omaan tilaan.

> Ehdotuksia tilamuutoksiin liittyen:
•
•
•
•
•
•

Voisiko koululle vuokrattavat tilat sisällyttää Julius varausjärjestelmään, jota kautta nuoret voisivat myös itsenäisesti varata tiloja, kuten seurakuntasalia?
Voisiko pienempiä kokoontumisia, joihin saadaan yhteiskyyditys pitää Kalannin seurakuntakodin tiloissa?
Voisiko rippikoululuokkaa edelleen käyttää jatkossa rippikoululuokkana, olisiko se meidän
käytössämme, vaikka olisi luokka?
Seinien poistaminen taloustoimistosta, jotta tulisi avarampi tila, näkisi muut ja olisi mahdollista
pelata biljardia.
Uuteen tilaan tv-seinälle sohvan eteen (kuten Kalannissa)
Nuorisotilaan tulisi keittiö, jota nuoret saisivat käyttää vapaasti välipalan laittamiseen
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Mahdolliset uudet tilat ovat hyvin erilaiset kuin nykyiset, mutta niistä on mahdollisuus saada hyvät. Suhtautuminen on myönteistä ja ratkaisukeskeistä. Kirjasto lisätilana koetaan tärkeänä. Käytännöllisyys ja uudistuksen kautta tuleva ilme mietityttivät. Myös se, että mitkä huonekalut jäävät
ja lähtevät, säilyykö birjardi tai voidaanko uuden tilan myötä saada uusia pelejä kuten pöytäfutis
tai pleikkari? Vaikka tiloista saisi kuinka kivat, muuttuvat ne kuitenkin pienemmiksi.
Siis kylhän toi on ihan kiva tila, mut siis niinku ku ottaa huomioon ne tilat mitä meil
on ennen ollu ni kyl siin niinku muutost tulee. Voi olla, että tulee huonoja puolia,
ongelmallisia juttui jos tilaa on ennen ollu niin paljon enemmän, niin miten niinku
asiat toimii tääl nois uusis tilois. (Tonja Viitasaari)
Kuinka paljon yhteiskäytössä olevia tiloja, kuten nykyistä rippikoululuokkaa, alakerran salia ja kirjastoa voidaan käyttää? Tilojen pienuuden äärellä ratkaisuja voisi syntyä kirjastotilan käytön ja
taloustoimiston seinien kaatamisen kautta. Taloustoimiston seinien purkaminen ja pienempien
toimistojen yhdistämisen joko toinen toisiinsa tai osaksi isompaa tilaa mahdollistavat nuorten toiminnan, birjardin peluun ja sohvan mahtumisen.
Biljardi mahtuu tähän huoneeseen (talouspäällikön vanha huone). Mahtuu just pelaamaan, mutta sitten tilaan ei mahdu kuin noin neljä ihmistä, mut jos ton seinän kaataa
(viereinen pieni toimisto) voi porukka seurata peliä tuolta. Tästä voisi tehdä vaikka
L-muotoisen tilan ja sitten tohon seinän taakse sohva, siihen eteen telkkari. (Bobo)
Jos nuorten tilat vuokrataan koululle ja nuorten uudet mahdolliset niin sanotut väistötilat olisivat
seurakuntakeskuksen taloustoimistossa, tarvitsevat ne muutoksia ennen kuin soveltuvat nuorten
käyttöön. Vaikka tiloista saisi kuinka kivat, muuttuvat ne kuitenkin pienemmiksi. Seinien poistaminen ja kirjastotilan sekä sen keittiön käyttäminen tulee selvittää.

Nämä näkökulmat on koottu nuorten hallituksen maanantaina 19.4.2021 pidetyn kokouksen yhteydessä. Näkökulmia täydennettiin nuorten oloiltojen kävijöiden Bohumil Kotlarin ja Mauno
Palolan tutustuttua tiloihin ja asiaan tiistaina 20.4.2021.

Uudenkaupungin seurakunnan nuorten puolesta:
Oona Koskivaara, Cecilia Paldanius, Veeti Kantola ja Tonja Viitasaari
Tekstin koonnut ja kirkkoherralle lähettänyt nuorten hallituksen koutsi Rose Virolainen

