
Hiekkiksen hyvinvointityö 

Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hanke 

2015-2016 



Hiekanpään kampus 

Esedu 

400 opiskelijaa 

Muuttaa 
Hiekkikseen 2019 

10 alaa: 

Luonnonvara- ja ympäristö 
Auto 
Kone- ja metalliala 
Sähkö- ja automaatiotekniikka 
Rakennusala 
Hotelli-, ravintola- ja catering  
Kauneudenhoito 
Hiusala 
Liiketalous 
Tieto- ja viestintätekniikka  
 

Lukio 

230 opiskelijaa 

Diak 

400 opiskelijaa 

Monimuoto: 
kontaktiopetus 1 

vko/kk 

Seurakuntaopisto 

450 opiskelijaa 

Aarrekampus 

Bovallius 

140 opiskelijaa  

Bovallius-keskus ja 
Nikkarila 

Nuorten työpaja / 
Ohjaamo 
Pientare 

Käynnistyy 
Hiekkiksessä 2017 

vuoden alusta 

n. 40 nuorta  

(arvio) 



Opiskelu

-huolto 

Ruusu 

Nuoriso-

toimi, 

Ohjaa-

mo 

Pientare 

Opiskelu

-huolto 

Diak 

Lukio 

Seura-

kunta- 

opisto 

Bovallius 

Esedu 

Hiekanpään kampus 
 

II-asteen oppilaitokset: 
Bovallius, Esedu, Lukio ja 
Seurakuntaopisto 
 
Diakonia-

ammattikorkeakoulu 
 
Lastenkoti Ruusu 
 
Koivurannan 
palvelukeskus 

 
Hiekanpään päivä- ja 
palvelukoti 

Oppilaitosten välinen yhteistyö, yhteinen opiskeluhuolto, Ohjaamo Pientare 

Asuntola 

Rubiini 

Koivu-

ranta 

Hiekan-

pään 

päivä- 

ja 

palvelu-

koti Puisto-

kartano, 

Lukkarila 

Liikunta-

palvelut 



Yhteistyöprosessin eteneminen 

Yhdessä innovointi 
yhteistyökumppaneiden 

kanssa part I 

25.2.2015 

Hyvinvointipalveluiden 
kartoitus, 43 kpl 

Kehittämistyö jatkuu part II 
Hiekanpään yhteinen 
opiskeluhuoltoryhmä 

21.5.2015 

Ennaltaehkäisevä perhetyö 
opiskeluhuollon rinnalle 

Parastaminen ja 
jatkojalostaminen 

yhteistyökumppaneiden 
kera part III 22.9.2015 

Poikkihallinnollisen 
yhteistyön tehostaminen, 

tuen varhaistaminen 

Opiskeluhuollon 
ohjausryhmä 25.4.2016 ja 

13.9.2016 

Yläkoululaiset ja II aste 
opiskelijapalaute 2016 

Kehittämistyö jatkuu 

DIAK opiskelijapalaute ja 
yhteistyökumppanien 

palaute 12/2015 

Innovointi, 
toteuttaminen ja vastuut 

part IV  

Yhteisöllisestä 
opiskeluhuollosta  

Hiekkiksen 
hyvinvointiryhmä 

29.8.2016 ja  
10.10.2016 



AVOIMEN OPPIMISEN 
JEES-TUKIPISTE 

•Esedu opiskelu-
valmentaja 19h/vko 

•Jatkuu 
ostopalveluna 
kevään 2017 ajan 

•Srk-opisto 
Opintoklubi 

HIEKKIS-KAMU 

•Vapaaehtoistoimintaa 
yli oppilaitos rajojen 

•Koulutus ja toiminnan 
koordinointi nuorisotyö 

•Kaveriksi harrastuksiin, 
kirjastoon, 
harjoittelupaikkaan 
tutustumiseen tms. 

PSYKOLOGI 

•1-2 pv / viikko 

•II aste 

•oppimistutkimukset 

LIIKUNTAPALVELUT 

•Hiekanpään 
liikuntapuisto 

•Harrastukset 

•Voisiko olla ryhmiä 
kampusalueella? / 
kouluaikaan? 

NUORTEN TYÖPAJA 

•Ohjaamo Pientare / 
nuorisotoimi 

•Jalkautuva 

•Aluksi 2 työpajaa: 
Hoiva- ja 
kiinteistöpajat 

•Liikkuminen seinätön 
eri yksiköiden välillä  

OPINTO-OHJAAJA 

•Lukio 1 

•Esedu 1 / ? 

•Srk-opisto 0,6 

•Diak 1 ½ 

•Bovallius 

OPPILASKUNTA 

•Opiskelijatoiminta 

•Yläkoulu 

•Lukio 

KURAATTORI 

•2 kuraattoria II-aste 

•Ajanvaraukseton 
vastaanotto 

•Asiakastyö 

•Päivystys Ohjaamo 
Pientare 

NUORISOTYÖ 

•Nuorisotoimi, 
Seurakunta, järjestöt,   
Nuva-opiskelijat 

•Nuorisotila 

•Tukihenkilö 

•Hiekkis kamu toiminnan 
organisointi? 

SOSIAALIOHJAUS 

•Sosiaalinen / 

ammatillinen 

kuntoutus 
•Kuukauden 2 
ensimmäistä KE 

OPISKELUN TUKI 
RYHMÄN OHJAAJA 

•Oman ryhmän 
koordinointi 

•Poissaolot, opintojen 
eteneminen 

•Yhteys / ohjaus 
opiskeluhuoltoon 

OPINTO-TOIMISTO 

•Seurakuntaopisto 

•Diak 

•Lukio 

•Esedu 

•Bovallius 

 

•Tulevaisuudessa 
yhteinen? 

OPISKELUHUOLTO 
TERVEYDENHOITAJA 

•3 terkkaria II-aste, joista 2 
Hiekanpäässä/2 paikkaa 

•Terveystarkastukset 

•Nuorten asiat keskitetysti 
hoidossa 

•Tulevaisuudessa: Yksi 
paikka / 
ajanvaraukseton 
vastaanotto 

NUORTEN 
SAIRAANHOITAJA 

•Ohjaamo Pientare  

•Päivystys – 
ajanvaraukseton 

•Asiakastyö  

OHJAAMO PIENTARE 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ 

•Yhteistyö ennen 
opintojen 
keskeytymistä 

•Jalkautuva työote 

•Avoinna ti-to klo 13-
17 

ERITYISOPETTAJA 

•Bovallius  

•Esedu 

•Lukio 

•Seurakuntaopisto 

TUTOR-TOIMINTA 

•Opiskelijoiden 
vertaisohjaus 
opiskeluun liittyvissä 
kysymyksissä 

•Diak, Lukio  

LÄÄKÄRI 

•Terveystarkastukset 

•Sairaanhoito 1 pv / 
vko. 

ASUNTOLAN 
OHJAAJA 

•Elämä asuntolassa 

•Kampus vapaa-
ajalla 

TE-PALVELUT / KELA 

•TE-PALVELUT 

•Uraohjaus 

•Psykologipäivystys 
2 x kk Pientare 

•KELA Pientare 
päivystys toiveena  



Yhteisöllisen opiskeluhuollon peruspilarit 

HIEKKIS 

YHTEISTYÖ 

HYVINVOINTI, 
TURVALLISUUS 

OSALLISUUS 

OIKEUDEN-
MUKAISUUS, 

TASAVERTAISUUS 

PALVELUJEN 
SAATAVUUS 

ESTEETTÖMYYS  



•JEES-tukipiste II aste, 1-2 
opiskeluvalmentajaa 

•Hiekkis opo 

•Yhteinen opintotarjotin (yrittäjyys, 
projektiosaaminen, 3 D-mallinnus,          
avoin AMK, YTO-aineet)  

•Opettajat, erityisopetus, luokanohjaajat, 
ryhmänohjaajat, koulunkäynninohjaajat, 
erityisopetus, työvalmentajat, Oton tupa  

•Nuorten työpaja Hiekkikseen 2017 

•Hackathon, Pop up duunipäivä, Päivä 
johtajana 

 

• Opiskelijoiden välinen             vertaistuki 

• Vertaissovittelu 

• Tutor-toiminta ja mentorointi 

• Hiekkis-kamu opiskelu- ja vapaa-aikaan 
(opiskelijat, järjestöt, seurakunta) 

• Yksinäisyys, kiusaaminen 
 

 

•Yhteiset teemapäivät: hyvinvointipäivä, 
arjen taidot ym. 

•Yhteiset liikunta-aktiviteetit ja alueen 
upean tarjonnan hyödyntäminen 

•Ennaltaehkäisevä perhetyö; nuoren ja 
vanhempien tukeminen 

•Arjen- ja elämänhallinnan taidot, 
opiskelijoiden jaksaminen  

•Yhteinen oppilaitospastori ja 
aamuhartaus, seurakunnan 
nuorisotyön päivystys 

•Ennaltaehkäisevän 
päihdetyön viikko (Viisari) 

•Ajanvarauksettomat palvelut: 
Opiskeluhuolto, Ohjaamo 
Pientare ja nuorisotoimi 

 

 

•Yhteiset tapahtumat: Pieksämäki Going 
Strong (Pieksämäki tutuksi uusille 
opiskelijoille), Rekry In 

•Oppilaskuntatoiminta 

•Yhteiset asuntolatilat ja ohjaajat 

•Hyvinvointipalvelut 

•Opintomatka / retket 

•Savuton kampusalue 
•Yhteinen turvasuunnitelma, 
kriisitilanneviestintä 
pelastusharjoitukset,  
•Ensiaputaidot ja koulutukset 

 
 

Vuorovaikutus ja 
osallisuus sekä 

opiskeluympäristön 
terveellisyys, 
turvallisuus ja 
esteettömyys  

Hyvinvointi ja 
terveys 

Oppiminen 
Sosiaalinen 

vastuullisuus 


