KOULUTUS- JA
NUORISOTILAT
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HJ. NORTAMON
PERUSKOULU

HJ. NORTAMON TARPEET JA
OPPILAIDEN TOIVEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pihalla turvallinen, valvottava ja rajattu välituntialue
Sisävälituntipiha, oma paikkansa välitunneille. Käytävät hyötykäytössä
Värikkäämpi koulu, tunnelmaa, sohvia aulaan
Luentosali, auditorio, tanssi/bailutila, pienryhmätilat
Läksyjen tekemiseen rauhallinen tila, läksyparkki
Eväiden syöntiin ja rauhoittumiseen oma soppi
Kioski, minikauppa
Koulumajoitusmahdollisuus seuroille ja leirikouluille, makuutilakapseleita
Luokkiin säkkituoleja ja sähköpöydät, ettei tarvitse istua koko ajan
Kunnon äänieristys, erilainen kellohälytin
Sähköpistokkeita, kännyköiden latauspisteitä, ATK-luokka
Kaapit jokaiselle, naulakoille oma tila
Tytöille ja pojille omat WCt ja pukuhuoneet
Sisävälituntitila
Välituntipihalle koriskenttä, jalkapallomaali, ministadion
Liukumäki yläkerrasta alakertaan
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OPPIMON TARPEITA
Oppimo on Hj. Nortamon, kansalaisopiston ja musiikkiopiston oppimisen ja
opetuksen kokonaisuus, joka tarjoaa erilaisia oppimistiloja erilaisille oppijoille
ja opetusmetodeille.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opettamo: ryhmätyötila
Virittämö: tiedon etsimisen ja tuottamisen tila (sis. tietokoneita, kirjoja, tulostin)
Heijastamo: teoriaopetuksen tila (seisoma- ja muunneltavat istumapaikat)
Höyrystämö ja lataamo: aktiivisen toiminnan tila
Näyttämö: eläytyvän oppimisen tila
Hiljentymö: hiljaisen itsenäisen työskentelyn tila
Tilan muunneltavuus
Aineryhmille (kielet, reaaliaineet, matematiikka, taide- ja taitoaineet jne.)
ominaiset luokkatyypit omissa sektoreissaan
Oppimo ei ole välituntikäytössä
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HJ. NORTAMO
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Musiikki- ja kansalaisopiston päiväopetuksen käytössä omat
luokkatilat – yhteiskäyttö Hj. Nortamon kanssa?

”Muutamiin
luokkiin tai muihin
tiloihin
majoitusmahdollis
uuden. Edullinen
seuroille ja
leirikouluille.”

• Yhteiset opetustilat: luentosali, auditorio, tanssi/bailutila,
pienryhmätilat. Oppimon kapasiteetti ja yhteiskäyttö?

• Läksyjen tekemiseen rauhallinen tila, läksyparkki –> kampuksen olohuone,
sisävälituntitila, aula, nuorisotila?

• Eväiden syöntiin ja rauhoittumiseen oma soppi -> kampuksen olohuone
ja/tai kahvio?

• Kioski, minikauppa, koululaisten tarvikemyynti
• Kaapit jokaiselle sekä naulakoille oma tila – koululaisten välineitä ei
kampuksen aulan säilytykseen koulupäivän aikana.

• Sisävälituntipiha – erillinen vai kampuksen yhteistä tilaa?
• Koulumajoitusmahdollisuus seuroille ja leirikouluille, makuutilakapseleita
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MUSIIKKIOPISTO
JA KAMPUS-SALI

MUSIIKKIOPISTON JA
KAMPUS-SALIN TOIMINNOT
Musiikkiopisto ja Kampus-sali mahdollistavat monipuoliset kulttuuri- ja koulutustapahtumat. Tilat sekä kampuksen toimijoiden että ulkopuolisten käytettävissä.

• Musiikin/soiton opetus ja opettelu
• Kulttuuritapahtumat: 200 henkilön yleisötapahtumat sisältäen konsertit (erit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

akustinen musiikki, orkesterit, kuorot, bändit), tanssi- ja teatteriesitykset
Soiton ja laulun harjoittelu ohjattuna ja omaehtoisesti
Bänditreenaus
Yleisöluennot, seminaarit, vanhempainillat, etäkoulutus ja striimaus
Kesätapahtumat (pitsiviikko) ja kesäjuhlat
Koulujen ja seurojen juhlat tai gaalat
Soittimien ja muun välineistön säilytys. Vanhemmat voivat tuoda lastensa
soittimet päivän ajaksi säilöön. Soittokunnan soitinvarastointi.
Esiintyjien vaatteiden vaihto ja valmistautuminen
Läksyjen lukeminen ja eväiden syönti
Odottaminen: vanhemmat, saattajat, harrastajat
Salitekniikka ja vahtimestaripalvelut.
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MUSIIKKIOPISTON JA
KAMPUS-SALIN TARPEITA
Sali:
• Nykyaikainen (minimissään 400 henkilölle mitoitettu) konserttisali, jossa
muunneltava näyttämö/lava. Orkesterimonttuvaraus.
• Äänieristys, hyvä akustiikka.
• Muunneltavuus, monikäyttöisyys, esteetön
• Kasattava katsomo – saadaan vapaata lattiatilaa esim. tanssitapahtumiin
• Valkokangas
• Salitekniikka: valaistus, AV, digiyhteydet ja näytöt, äänitys/tallennus, striimaus
• Tekninen tuki (salitekniikka, AV, vahtimestari)
• Väljä kulku aulasta (massatapahtumat) sekä saliin isot pariovet
• Lämpiö välittömässä läheisyydessä (väliajat) – etäisyys kampuksen aulaan ja
olohuoneeseen?
• Selkeä ja riittävän väljä kulku backstagelle, soitinvarastoihin, lastauslaiturille ja
esiintyjien pukuhuoneisiin
©ideascout 2018

MUSIIKKIOPISTON JA
KAMPUS-SALIN TARPEITA
Yleisölle:
• Lipunmyynti
• Yleisöaula, jossa narikka
• Lämpiö (väliajat)
• Väliaikatarjoilut
• Väljä kulku aulasta (massatapahtumat) sekä saliin isot pariovet
Esiintyjille:
• Backstage
• Esiintyjien pukuhuoneet, peilit, maskeerauspöytä, (soittokunnan) puvusto
• Lukollinen tavarasäilytys, myös isoille soittimille
• Soitin- ja välinevarasto. Esim.: soittokunnan varasto soittimille (100m2)
• Soittokunnan toimisto
• Lastauslaituri, josta helppo painavan tavaran (erit. Isot instrumentit) kuljetus
näyttämölle ja/tai orkesterimonttuun
©ideascout 2018

MUSIIKKIOPISTON JA
KAMPUS-SALIN TARPEITA
Opettajille ja oppilaille:
• Akustiikka ja äänieristys sekä luokissa että käytävillä
• Tilat itsenäiseen soiton ja laulun harjoitteluun: varattavat luokkatilat,
pienryhmähuoneet tms
• Hj. Nortamon musiikin opetuksen tarpeet ja välineistö
• Tilavarauspalvelu ja kulkuoikeuksien hallinta
• Lukollinen tavarasäilytys, myös isoille soittimille
• Oleskelualue (odotus, läksyt, eväät) -> kampuksen olohuoneessa?
• Isot vessat (mahtuu soittimen kanssa)
• Tekninen tuki (AV, vahtimestari)
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MUSIIKKIOPISTO JA KAMPUS-SALI
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Päiväopetuksen käytössä omat luokkatilat – yhteiskäyttö Hj. Nortamon ja
kansalaisopiston kesken?

•
•
•
•

Kampus-sali palvelee kaikkia kampuksen toimijoita isona esitys- tai koulutustilana
Musiikkiopiston koulutustilat ja Kampus-sali hyvin yhteyksissä
Sähköisen musiikin isot tapahtumat liikuntahallissa tai jäähallissa?
Kasattava katsomo – saadaan vapaata lattiatilaa esim. tanssitapahtumiin.
Vaihtoehtoisesti liikuntahallin käyttö?

• Soittimien säilytys musiikkiopiston välittömässä läheisyydessä, muu käyttäjien
tavarasäilytys aulan säilytystiloissa

• Kampuksen aula ja olohuone palvelevat musiikkiopiston asiakkaita ja kampus-

salin ja kävijöitä odotustilana, eväiden syöntipaikkana, väliaikojen lämpiötilana,
narikallisena yleisöaulana?

• Kampuksen keskitetyt tilavarauspalvelut, lipunmyynti, kulkuoikeuksien hallinta
• Väljä ja hyvin opastettu kulku aulasta (huom. massatapahtumat)
• Esiintyjien pukuhuoneet – erilliset kampuksen muista pukutiloista
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KUVATAIDE- JA
KÄSITYÖKOULU

KANSALAISOPISTON, KUVATAIDE- JA
KÄSITYÖKOULUN TOIMINNOT
Kansalaisopisto mahdollistaa monipuolisen taiteen ja käsitöiden harrastamisen ja
opiskelun. Tilat sekä kampuksen toimijoiden että ulkopuolisten käytettävissä.

•
•
•
•
•
•
•

Taiteen ja käsitöiden opetus ja opettelu
Näyttelytoiminta
Kesäleiritoiminta
Materiaalien, aineiden ja välineistön säilytys
Läksyjen lukeminen ja eväiden syönti
Odottaminen: vanhemmat, saattajat, harrastajat
Kuvataide- ja käsityötyöpajojen fasilitointi
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KANSALAISOPISTON, KUVATAIDE- JA
KÄSITYÖKOULUN TARPEITA
• Avoin galleria paikallisille taiteentekijöille. Mahdollistaa myös
monimediallisen nykytaiteen esittämisen

• Pitsikeskus
• Näyttelytilat: osaaminen (käsityöt, taiteet, musiikki ja liikunta)
esillä ja kaikkien koettavissa

• Oppimiseen innostavat tilat
• Kokeilutila
• Valoisat kuvataideluokat

”Galleria, joka olisi avoin
paikallisille taiteentekijöille.
Varustelultaan sen tulisi olla
sellainen, että se mahdollistaisi
monimediallisen nykytaiteen
esittämisen. Ei siitä nyt mitään
Amos Rexiä tarvitse tehdä, mutta
tällä hetkellä Raumalla ei ole
tilaa, mihin taiteilijat saisivat
töitään esille.”

Synergia:

• Päiväopetuksen käytössä omat luokkatilat –

yhteiskäyttö Hj. Nortamon ja musiikkiopiston kesken?

• Paikka eväiden syöntiin ja läksyjen tekoon -> kampuksen olohuone ja aula?
• Vanhempien ja saattajien odotustila -> kampuksen olohuone ja aula?
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NUORISOTILAT

NUORTEN HARTAIMMAT TOIVOMUKSET
KAMPUKSELLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelihalli
Kauppa
Kahvikone
Sauna/suihkutilat
Nukkumisnurkka
Ovi (oma rauha)
Paikka, jossa voi tavata nuoriso-ohjaajaa
Nuorisotilassa erilaisia paikkoja (rauhoittumistila, melutila, pehmeä tila, autotalli)
Trampoliini ja kiipeilyseinä
Keittiö ja grilli
Biljardipöytä ja snookkeri
Lanit
Nuorisopassin hyödyntäminen
Paljon sohvia
Kerhoja (”bändi, fortnite, peli, ralli, fantasia,
scifi, kauhu, nalle puh”)
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• Omat kaappitilat
• Paikka, johon voi mennä vaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hengailemaan
Kauneudenhoitohuone
Graffitiseinä
Hieroglyfipaja
Junasetti
Nyrkkeilysäkki
Lasersota
Varaosahalli
Bändikerho ja huone
Minigolf
Maalauspaja
Hesburger/McDonalds
Yökerho
Squash

LISÄÄ NUORTEN TOIVOMUKSIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuulasota
Koripallokoreja ja pallo
Sähly
Jalkapallo
Nukketalo
Nuorisotilaan sirkusvälineitä (mm. ilmajooga)
Tietokonehuone (koneet valmiina + voi tuoda
halutessaan oman)
Punttisalin käyttömahdollisuus
Nyrkkeilykerho
Escape room
Opiskelukämpät
Puffetti
Legosetti
Graffitityöpaja
Hullutiedemies-kerho
Huvipuisto
Lukunurkka
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• Tasapainonauha, vaahtomuovi•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

juustomeri (johon voi hyppiä),
ilmavolttirata (airtrack), hieronta
Vuoristorata
Tanssitanko
Discohuone
Smoothie baari
Vierailijoita ulkomailta
Riehumishuone
Juoksupyörä
Sisäministadion
Sumopaini
Uutisnurkka
Koti
Superpark
Sulkapallo
Keilahalli
Elokuvateatteri, pelimuseo
Glitterihuone

NUORISOTILAN TOIMINNOT
Nuorten tila itsessään on palvelu – nuorten oma ja nuorten muokattavissa. Paikka
rakentaa nuorten yhteisöllisyyttä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohjattua ja ohjaamatonta toimintaa, tapahtumia ja teemoja
Nuorten kokoontuminen omassa rauhassa
Nuorisotyöntekijä tms nuorien tukihenkilö saatavilla
Koulun jälkeinen ajanvietto, odotus ennen harrastuksia
Pelaaminen (digi ja lautapelit), pelitapahtumat, lanit
Kannettavien laitteiden lataaminen
Musiikin kuuntelu, juhliminen, diskoilu
Luova toiminta (askartelu, käsityöt, piirtely)
Oppilaiden treenikämppä. Paikka, jossa saa meluta
Rentoutuminen, oleskelu, hengailu – ei tarvitse suorittaa
Läksyjen lukeminen, koululaisten ryhmätyöt
Välipalojen ja virvokkeiden nauttiminen
Liikunnalliset aktiviteetit, tanssi
Mopojen korjaaminen
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NUORISOTILAN TARPEITA
• Oma rauha, ei kampuksen olohuoneessa
• Turvallinen, kaikille nuorille avoin oma tila. helposti saavutettavissa, ”ei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kampuksen viimeisimmässä nurkassa”
Erilaisia vyöhykkeitä: peli- ja touhutila, rauhallinen tila (nukkuminen),
löhöilynurkka, kokkaus ja ruokailu, askartelu, korjauspaja
Keittiönurkkaus: kahvikone, mikroaaltouuni, vesipiste, välipala/virvoke automaatit
Muokattavissa, kalusteet liikuteltavia, sohvia, säkkituoleja, mattoja, viherkasveja
Ulko-ovi: pääsy pihalle (pihalla esim. skeittipaikka, ”vetely” paikka, parkour rata)
Äänentoisto
Sähköpistokkeet
Pelikeskus: esim. pelikonsoli, TV/näyttö, pelisimulaattori, tanssipeli, VR-pelit,
ilmakiekko, biljardipöytä, pingispöytä, lautapelit
Askartelu ja piirustusvälineistö (vapaa luova toiminta)
Lukolliset säilytyskalusteet, kaapistot välineistölle
Mopojen korjaushalli, välineet
WCt ja suihku
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