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SELVITYS POLTTOLINJA 29:N JA POLTTOLINJA 37:N TOIMINNASTA JA TOIMITILOISTA

Toiminta

Noin puolet Kuokkalan alueseurakunnan Lapsi- ja perhetyön toiminnasta
tapahtuu kirkolla ja puolet Polttolinja 29:n kerhotilassa. Kaikki
päiväkerhotoiminta on sijoitettu Polttolinja 29:n, sillä kirkon tiloja ei ole
suunniteltu päiväkerhokäyttöön. Lisäksi samoissa tiloissa toimii lapsiparkki.
Kirkon lastensalissa toiminta keskittyy pääasiassa perhetyön kerhoihin.
Toiminta ajoittuu päivisin molemmissa tiloissa klo 8-16 välille. Lisäksi kirkolla
toimii joka toisena keskiviikkoiltana Iskän kaa- ryhmä. Polttolinja 29:ssä on
kokoontunut iltaisin varhaisnuorten kokkikerho ja soiton opetusryhmä.
Toimistotiloja on kaikkiaan lastenohjaajien käytössä Polttolinja 29:n
varastotilojen yhteydessä oleva yksi yhteinen toimisto.
Polttolinja 37: tilassa kokoontuu nuorten- ja varhaisnuorten ryhmät. Pääosin
tila on käytössä iltaisin kaikkina iltoina viikolla. Lisäksi tilaa käytetään
muutamana päivänä aamu- ja iltapäivänä ulkopuolisten ryhmien sekä
satunnaisesti erilaisten suunnittelutyöryhmien käytössä. Kahtena iltapäivänä
tilassa toimii varhaisnuorten ryhmä. Polttolinja 37:n tiloissa on kolme
toimistotilaa, joissa työskentelee yhteensä neljä työntekijää.

Toimitilat

Kuokkalan alueseurakunnan Lapsi- ja perhetyö on luopunut syksyllä 2011
Polttolinja 37:n iltapäiväkerhotilasta ja Jenkkakuja 1 päiväkerhotilasta syksyllä
2012. Tällä hetkellä Lapsi- ja perhetyön tiloista on jäljellä Polttolinja 29 ja
kirkon lastensali.
Nuorisotyön toimitilana on Polttolinja 37.
Toimitiloista on tehty keväällä 2014 työterveyden työpaikkaselvitys (liite).
Selvityksen antajana ovat Mehiläisen työterveyshuollon edustajat. Raportista
tulee ilmi hyvin Polttolinja 29:n ja Polttolinja 37:n tämänhetkinen todellinen
kunto. Työntekijöiden näkökulmasta katsottuna tilojen kunto on huono ja ei
vastaa nykypäivän tarpeita käytännön työssä. Tilat eivät myöskään ole kaikilta
osin enää turvalliset.

Toiminnan jatkuvuus
Lapsi- ja perhetyön sekä nuorisotyön toiminta on tärkeä saada pidettyä
laadukkaana jatkossakin. Laadukkaaseen toimintaan kuuluvat suurena osana
myöskin turvalliset, hygieeniset ja toimivat työtilat. Tällä hetkellä ilmanvaihto
on riittämätön lapsiryhmien kokoon nähden ja työntekijäresurssien takia
ryhmiä ei voida lisätä.
Hankesuunnitelmassa on ehdotettu Polttolinja 37:n ja Polttolinja 29:n tilojen
toiminnan yhdistämistä niin, että Polttolinja 29:n tilasta luovuttaisiin.

Nuorisotyössä työskentelee Polttolinja 37:n tiloissa tällä hetkellä kolme
nuorisotyönohjaajaa ja nuorisopappi. Lapsityön työntekijöistä Polttolinja 29:n
tilassa työskentelee tällä hetkellä neljä lastenohjaajaa.
Olemme sitä mieltä, että kaikki tällä hetkellä Polttolinja 29:n ja 37:n tiloissa
työskentelevät työntekijät eivät mahdu tekemään työtä yhtä aikaa Polttolinja
37:n tilassa. Molemmat työalat vaativat huolellista suunnittelua. Pienissä ja
riittämättömissä tiloissa tämä ei onnistu. Lisäksi nuorisotyön ja lapsityön
toimintojen yhdistäminen samaan tilaan nähdään mahdottomana tilan
toimivuuden ja monien käytännön asioidenkin kannalta. Tilan kalustaminen on
erittäin vaikeaa, jotta se palvelee sekä pieniä päiväkerholaisia, että melkein
aikuisen kokoisia nuoria.
Lapsityö sekä nuorisotyö tarvitsevat toimintaansa riittävät toimistotilat,
varastotilat sekä toimintatilat. Lapsityöllä on toimintaansa varten oltava
päiväkerhokäyttöön suunnitellut tilat ja nuorisotyöllä nuortentoimintaan
soveltuvat tilat. Toisesta tilasta luopuminen tarkoittaisi automaattisesti näiden
työmuotojen toiminnan supistumista, sillä iltapäivisin molemmissa tiloissa on
tällä hetkellä viikkotoimintaa yhtä aikaa.
Lisäksi toimitilan käyttöasteen noustessa tilan siisteydestä tarvitsisi
vastaamaan yhden ihmisen. Edellisessä kartoituksessa on tultu siihen
tulokseen, ettei näihin tiloihin molempien työmuotojen yhdistäminen ole
mahdollista. Työntekijöiden näkökulmasta tilanne ei ole muuttunut
edelliskerran tarkastelun jälkeen.
Tämän syksyn päiväkerho-ilmoittautumiset ovat osoittaneet sen, että
päiväkerhopaikoille on kysyntää. Syksyn ilmoittautumisessa kerhopaikat
tulivat täyteen ja varasijoille jäi vielä lapsia odottamaankin kerhopaikkojaan.
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