
Nuorisotyö ammatillisen koulutuksen sisällä: Yhteisöllinen työ 

 

Ammatillisessa oppilaitoksessa yhteisöllisyys toteutuu monella eri tasolla, henkilökunnan kesken, 

henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä, opiskelijoiden yhdessä tekemisenä ja myös lähiympäristön 

toimijoiden kesken. Verkostoituminen ja yhdessä tekeminen lisäävät yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys 

on yksinkertaisimmillaan sitä, että kohdatessa tervehditään ja ollaan kiinnostuneita toistemme 

hyvinvoinnista. Yhteisöllisyys on siten vuorovaikutusta, mutta myös yhdessä tekemistä yhteisen 

päämäärän saavuttamiseksi. Kun opiskelija tuntee viihtyvänsä oppilaitoksessa, hän myös sitoutuu 

opintoihinsa paremmin. 

 

Nuorisotyön asiantuntijuus näyttäytyy parhaimmillaan nuorten kohtaamisessa ja yhteisön 

innostamisessa. Yhteisöllisellä työllä innostetaan nuoria olemaan aktiivisia osallistujia ja vaikuttajia 

omassa opiskeluympäristössään. Yhdessä opiskelijoiden kanssa on mahdollista kehittää erilaisia 

yhdessä tekemisen paikkoja opiskelun lomaan. Tällaisia ovat erilaiset teemapäivät ja tapahtumat, 

joita nuorisotyöntekijä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhdessä nuorten ja 

henkilökunnan kanssa. Osallisuutta voidaan edistää tekemällä osallistuminen yhteiseen toimintaan 

helpoksi, kysymällä aktiivisesti mielipiteitä sekä osoittamalla, että annetuilla mielipiteillä on oikeasti 

merkitystä ja niitä kuunnellaan. Nuorille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heihin 

liittyviin asioihin.  

 

OIVA -hankkeen nuorisotyöntekijät järjestävät tapahtumia ja teemapäiviä toimipisteissä myös 

ilman opiskelijoiden osallisuutta. Tapahtumilla ja teemapäivillä on usein jokin kasvatuksellinen 

lähtökohta, mutta asia pyritään tuomaan esille nuoriin vetoavalla tavalla. Esimerkiksi 

päihdekasvatuksen välineenä ovat olleet kännilasit, jotka simuloivat humalatilaa ja 

liikennekasvatuksen välineenä kolarin voiman näyttävä törmäyspenkki. 

 

 

 Ryhmäytykset 

 

Jokaisessa toimipisteessä ryhmäytykset toteutetaan omalla tavallaan, mutta perusperiaatteet ovat 

samat. Kun OIVA -hankkeen työntekijä järjestää ryhmäytyksen, ryhmänohjaajan halutaan olevan 

tilanteessa mukana ja osallistuvan toimintaan. Monissa ryhmäytyksissä ryhmä luo itselleen 

säännöt, joita jokainen sitoutuu noudattamaan. Ryhmäytyksissä on usein mukana myös joku muu 

toimija, kuten opiskelijapalveluiden työntekijä, seurakunnan työntekijä tai kunnan 

nuorisotyöntekijä.  Erilaisia tapoja ryhmäyttää ovat joko yhdelle ryhmälle kerrallaan vedetyt 

parituntiset tai jopa koko koulun ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetty useamman tunnin 

tapahtuma. 

 

Se, että hanke on ryhmänohjaajan tukena ryhmäytyksissä, antaa ryhmänohjaajille mallin, miten 

ryhmän kanssa voisi aloittaa ja mitä tehdä ryhmän tiiviyttä lisätäkseen. Lisäksi hankkeen 

työntekijät tulevat opiskelijoille tutuksi, mikä helpottaa myöhempien yhteydenottojen ja yhteistyön 

tekemistä. Opiskelija tietää, että koulussa on helposti lähestyttävä henkilö, jos ongelmia ilmaantuu 

kouluun tai muuhun elämään liittyen. Näin opiskelijan henkilökohtaisiinkin ongelmiin pystytään 

tarttumaan ajoissa, eivätkä ne ehdi vaikuttaa opiskeluun niin paljon, että opinnot keskeytyisivät. 

 



Ryhmässä tehtävä työ 

 

OIVA -hankkeen nuorisotyöntekijät toimivat toisinaan myös ryhmissä. Kyse ei ole 

opetussuunnitelman mukaisesta opetustilanteesta, vaan käsiteltäviä tai työstettäviä asioita ovat 

muun muassa elämänhallintaan tai itsenäistymiseen liittyvät asiat. Näitä tai vastaavia asioita 

voidaan käydä ryhmässä läpi yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Ryhmissä useimmiten kierretään 

opiskeluiden alkuvaiheessa. Näin voidaan samalla tiedottaa opiskelijoille nuorisotyön tarjoamista 

palveluista. 

 

Tarvittaessa ryhmän kanssa voidaan työstää asioita pitemmänkin aikavälillä. OIVA -hankkeen 

aikana on myös kokeiltu ryhmänohjaajan kanssa toimintatapaa, jossa on lähdetty pois koulun 

alueelta ja ryhmän kanssa on oleiltu esimerkiksi päivä metsässä. Nämä kokeilut vaativat 

heittäytymistä myös ryhmänohjaajan puolelta, mutta onnistuessaan tarjoavat uudenlaisen 

kohtauspaikan opiskelijan, opettajan ja nuorisotyöntekijän välille. Yhdessä ryhmänohjaajan kanssa 

työtä tehtäessä erilaiset ja uudenlaiset mallit ryhmän kanssa työskentelyyn saadaan siirrettyä 

ryhmänohjaajalle. 

 

Tapahtumat 

 

Erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä järjestetään jokaisessa OIVA -hankkeen toimipisteessä. 

Joihinkin tapahtumiin käytetään samaa tapahtumarunkoa, mutta osa tapahtumista on räätälöity 

vain tiettyyn toimipisteeseen tai tietylle alalle. Tapahtumien ja teemapäivien järjestämiseen 

vaikuttaa suuresti toimipisteiden pohjaratkaisut, sillä toiset toimipisteet ovat otollisempia kaikille 

opiskelijoille yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Pohjaratkaisujen lisäksi myös toimipisteiden 

opiskelijamäärät vaikuttavat. OIVA -hankkeen toimipisteiden opiskelijamäärät vaihtelevat noin 300 

ja 1200 opiskelijan välillä. Pienempi opiskelijamäärä on helpompi tavoittaa ja helpompi hallita.  

 


