Ungdomstjänsternas
spelverksamhet
SideQuest
Ungdomstjänsternas spellokal
finns i Monttu i ungdomslokalen Zentra, på Mannerheimgatan 20. Aktuella meddelanden
och nyheter finns på vårt Instagram-konto SideQuest.

Tidtabell:
Ons: 14-17 (åk 5 )
17-20 (åk 7 )
To: 14-16 (åk 3 - 4)
16-17 (åk 5 )
Fre: 14-17 (åk 5 )
17-20 (åk 5 )
Lö: 17-20 (åk 7 )

Mer information:

Ungdomsarbetare Ahti Herttua
ahti.herttua@porvoo.fi
040 860 1510

Discord:

Ungdomsarbetare Ahti#4384
Nuorisopalveluiden pelitoiminta SideQuest

Principer för verksamheten:

Ungdomstjänsternas spelverksamhet är
till för alla ungdomar, oavsett kön eller
spelfärdigheter. Hos oss får alla spela
precis de spel de själva vill och som de
med tanke på sin ålder får spela. I lokalen
är det även möjligt att spela till exempel
brädspel och samlarkortspel.
Vårt mål är att stödja och fostra barn och
unga i ”smart” spelande. Vi diskuterar aktivt med ungdomarna om spelande som
en del av en balanserad vardag. Vi påminner om och diskuterar bland annat betydelsen av kost, sömn och arbete/skola. Vi
ser även till att de som spelar tar pauser
och inte spelar många timmar i sträck.
I ungdomslokalen finns många andra
aktiviteter och saker att göra vid sidan av
spelen.
Vi ingriper i allt osakligt beteende i spellokalen. Vi har nolltolerans mot alla former av mobbning, diskriminering och
allt annat som kan ge andra ångest eller
få andra att må dåligt. Vi pratar först med
den person som beter sig osakligt, och
om det inte sker några förändringar i beteendet kan hen ställas utanför spelverksamheten tills beteendet förbättras. Vårt
mål med detta är att det ska vara roligt
och tryggt för alla att spela i lokalen.

Ungdomarnas delaktighet:

Vill du vara med och komma med idéer
och genomföra verksamheten? Det är
fullt möjligt och till och med väldigt
enkelt! Det enklaste sättet är att kontakta
ungdomsarbetarna och berätta för dem
om dina önskemål när det gäller spelverksamheten. Förutom att komma med
idéer är det även möjligt för ungdomarna
att delta i verksamheten som till exempel
hjälpledare, klubbledare eller hjälpredor
när vi ordnar LAN-partyn. Ryck någon av
ungdomsarbetarna i ärmen och berätta
på vilket sätt just du vill vara med!

Åldersgränser:

Vi följer spelens åldersgränser, men med
tre års flexibilitet i de fall när personalen
i spellokalen deltar aktivt i spelen och
verksamheten. I praktiken innebär detta
att till exempel spel med 16 års åldersgräns får spelas av ungdomar som fyllt 13
år. Åldersgränsen för spelen som spelas
fastställs dock enligt den yngsta besökarens ålder, det vill säga om det är möjligt
att det finns personer under 13 år i lokalen får man inte spela spel med 16 års
åldersgräns där. När det gäller innehåll för
vuxna och spel med 18 års åldersgräns
kompromissar vi inte.
Ansvaret för att en ungdom deltar i vår
verksamhet och för vad hen spelar ligger i
sista hand hos vårdnadshavaren. Vi uppmuntrar er att diskutera hemma vilka spel
man får spela och när ett visst spel får
spelas. Genom att delta i vår verksamhet
godkänner du att vi tillämpar en flexibilitet på tre år.

Utrustning:

I spellokalen finns tio hopplockade speldatorer med den kringutrustning som
behövs. I lokalen finns dessutom en Nintendo Switch-konsol, Playstation 4 och en
videokanon. Utrustning och spel införskaffas framöver efter behov och efterfrågan. Du kan berätta för ungdomsarbetarna om dina idéer och önskemål.
Datorernas specifikationer: GeForce GTX
1060 OC Expedition, Intel Coffee Lake i58400, 32GB Ram
Hörlurar: Hyper-X Cloud2
Skärm: BenQ 24” ZOWIE XL2411P, 144Hz
e-Sports
Tangentbord: Cooler Master MasterKeys
Lite L RGB
Mus: Logitech G402 Hyperion Fury FPS
Gaming.

Spelgrupper och e-sportverksamhet för ungdomar:

Har ni ett eget CS-, OW- eller LoL-lag?
Det är möjligt att boka spellokalen som
träningslokal för regelbunden träning
för ungdomarnas egna lag. I lokalen får
ni använda ungdomstjänsternas datorer och utrustning. Dessutom kan ungdomsarbetaren vara med och stödja
dynamiken i gruppen och ta lagspelet till
en ny nivå. Genom att boka lokalen förbinder sig ungdomarna att följa reglerna i
lokalen och ta väl hand om utrustningen.
Gruppen behöver dessutom åtminstone
en myndig ansvarig person, som kan vara
till exempel någon av lagmedlemmarnas
vårdnadshavare. Kontakta oss för att fråga mer om e-sportverksamheten.

Samarbete med ungdomstjänsterna och spelverksamheten:

Har ni till exempel en skolklass, hobbygrupp eller grupp inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och skulle vilja
komma för att spela med hela gruppen?
Det är möjligt att boka spellokalen för
grupper, och våra ungdomsarbetare
kommer gärna och leder olika övningar
för gruppen. Vid sidan av spelandet kan
ni träna på bland annat grupparbete och
kommunikationsfärdigheter.
Vi strävar efter att ordna gruppverksamhet dagtid på tisdagar, men även kvällstider kan i vissa fall vara möjliga. Kontakta
den ansvariga personen för spelverksamheten för att fråga om tider för just ert
gäng!

