
METKA3 -hanke 23.6.2015 
Työpajayhteistyön kehittäminen Oulun seudulla 
 
Kokonaisuuden suunnitteluun ovat osallistuneet Oulun kaupungin työpajatoiminta, Oulun seudun 
ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Oulun Palvelualan opisto ja Oulun Diakoniaopisto 

 

       

Opiskelu- ja työhyvinvointi 

 

Tavoitteet  

Opiskelu- ja työhyvinvointi -opintokokonaisuus suoritetaan työpajajaksolla. Se sisältää liikuntaa, terveystietoa, 

itsenäisen asumisen ja omasta elinympäristöstä huolehtimisen taitoja sekä työelämätietoutta. Kokonaisuudessa 

huomioidaan myös sosiaaliset taidot ja ryhmässä toimimisen valmiudet. Tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja 

elämänhallintaa tukevaa osaamista sekä oman ammattialan tuntemusta.  

 

Kokonaisuuden suorittaja: 

– osaa tarkastella omia elämäntapojaan terveyden näkökulmasta 

– osaa edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.  

– ymmärtää savuttomuuden merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille 

– sisäistää yleisesti asumiseen liittyvät yhteiset pelisäännöt  

– osaa suunnitella talouttaan ja ymmärtää rahankäyttönsä vaikutukset elämäänsä pitkällä tähtäimellä 

– tuntee oman asuinpaikkakuntansa palveluja, mm. sosiaali-, terveys-, virasto- ja asiointipalvelut sekä 

vapaa-ajanviettomahdollisuudet 

– tuntee työelämän pelisäännöt ja on osallistunut oppilaitos- ja yritysvierailuille 

 

Opiskelu- ja työhyvinvointi -kokonaisuuden toteutus  

– Työtä pajalla, työelämään tutustumista 

– Viikoittaista ohjattua ja itsenäisesti suoritettua liikuntaa ja erilaisiin liikuntalajeihin tutustumista 

– Toiminnalliset teemapäivät 

– Tolokkua elämää -kurssit (mielenterveys/lepo/virkistys, päihde/tupakka, seksuaaliterveys, ravinto) 

– Arjentaidot - siivous- ja ruoanlaitto 

– Oppisopimusinfot ja kansainvälisyysinfot  

– Asumis- ja talousinfot 

– Tutustuminen alueen kulttuuritarjontaan 

 

Toteutus sisältää yhteistä, ohjattua toimintaa ja itsenäistä harrastamista. Suoritusta arvioidaan työpajarekisterin 

oppimispäiväkirjalla, jota nuori päivittää työpaikalla ja itsenäisesti suoritetusta liikunnasta sekä mm. erilaisiin 

kulttuuritapahtumiin ja -palveluihin osallistumisesta. Työpaja antaa suoritusmerkinnän.  

 

 



METKA3 -hanke 23.6.2015 
Työpajayhteistyön kehittäminen Oulun seudulla 
 
Kokonaisuuden suunnitteluun ovat osallistuneet Oulun kaupungin työpajatoiminta, Oulun seudun 
ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Oulun Palvelualan opisto ja Oulun Diakoniaopisto 

 

       

Opiskelu- ja työhyvinvointi -kokonaisuuden tarkennetut sisällöt 

- Työtä pajalla, työelämään tutustuminen: Pajalla tehdään työkokeilua ja työtä 6-6,5h/ pvä. Nuorelle 

opetetaan työelämän pelisääntöjä ja edellytetään niiden noudattamista. Työtä tehdään pajan 

ammattialaan liittyvissä työtehtävissä, jolloin ammatinvalinta selkiintyy. Pajatyössä keskeistä on 

yhteisöllisyys, työryhmätyöskentely ja parityöskentely omalla pajalla (vs. pienluokkatoiminta) sekä 

mahdollinen yhteinen tekeminen muiden pajojen nuorten kanssa.  

- Viikoittainen ohjattu liikunta: Pajalla tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin. 

- Itsenäisesti suoritettu liikunta/ lajeihin tutustuminen: Nuorella on mahdollisuus liikkua pajajakson 

aikana vaadittua aktiivisemmin, mikä dokumentoidaan esim. Osaamistodistuksessa tai nuori voi laatia 

liikuntapäiväkirjan, jossa on eriteltynä arkiliikunta, lihaskunto ja aerobinen liikunta. 

- Toiminnalliset teemapäivät: Teemapäiviä voivat olla mm. teemoitetut avoimet ovet (Pajakeskuksessa), 

pajaolympialaiset, sählyturnaus, myyjäiset tai muut vaihtuvasisältöiset yhteisöpäivät. 

- Arjentaidot – siivous – ruoanlaitto: Nuori oppii omien asioiden hoitoa (esim. tukien hakeminen, oma 

taloudenhoito, itsenäinen asuminen), siivoamista mm. pajakeskuksen taukotila ja pajojen työtilat sekä 

ruoanlaittoa oman pajan kanssa. 

- Oppisopimus- ja kansainvälisyysinfot: Oppisopimuskoulutuksenjärjestäjä pitää koulutusmuodon 

esittelyn. Lisäksi nuorella on mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta oppisopimuskoulutukseen 

liittyen.  

- Asumis- ja talousinfot: Oulun seudun Nuorisoasuntoyhdistys pitää nuorille asumiseen liittyviä 

infotilaisuuksia. Tarvittaessa nuorelle voidaan hankkia syvennettyä valmennusta. Talousinfoja pitävät 

Kela, ulosottoviranomainen ja pankki. Lisäksi pajat ovat mukana Taloustaito -kampanjassa, jossa 

pankkien koulutetut henkilöt pitävät pajojen nuorille pienryhmissä oman talouden hoitoon liittyvää 

koulutusta/ valmennusta. 

- Tutustuminen alueen kulttuuritarjontaan: Pajat käyvät tutustumassa Pohjois-Pohjanmaan museoon, 

Oulun taidemuseoon, Tietomaahan ja pääkirjastoon. Pajalaiset käyvät myös teatterissa. Teatteriin ja 

Kalevan toimitaloon järjestetään myös yhteistutustumisia. Osa pajoista tutustuu kulttuuritarjontaan 

laajemmin kuin toiset pajat. 

- Tolokkua elämää -kurssit: Kurssit toteutetaan yhteistyössä alueen järjestöjen kanssa. Alan järjestö 

pitää nuorten pienryhmälle noin 1,5-3 h toiminta- ja/ tai keskustelutapaamisen, jossa käsitellään ko. 

aihetta nuoren näkökulmasta. Tällä hetkellä mukana olevat järjestöt ovat Oulun seudun Martat, 

Kynnys ry, Kriisikeskus ja Ehyt ry. 


