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ALKUSANAT

Pitelet käsissäsi ”#NUORISOTYÖKOULUSSA – Yhdessä ja yhteistuumin! Nuoriso-
työn ja koulun yhteistyötä OSAVA-hankkeen pilottikouluilla” -opasta, joka on tehty 
OSAVA-hankkeessa lukuvuoden 2017–2018 aikana, pääasiassa keväällä 2018. Opas on 
tehty ennen kaikkea kartoittamaan kullakin hankkeen pilottipaikkakunnalla tehtävää 
koulun ja nuorisotyön yhteistyötä sekä antamaan suuntaviivoja ja ideoita tulevaisuu-
dessa tehtävälle työlle.

Opas on tehty avuksi, tueksi ja innoitukseksi erityisesti hankkeen pilottikouluille ja 
-kunnille: Ylivieskan Jokirannan koululle, Haapajärven yläasteelle, Alavieskan yhte-
näiskoululle sekä näiden kuntien nuorisotyöntekijöille (nuorisotoimi/-palvelut, seura-
kunnan nuorisotyö, yhdistykset ja järjestöt, etsivä nuorisotyö). Oppaassa kerrotaan, 
mitä nuorisotyö koulussa on ja mitä se voi olla, esitellään pilottikoulujen Nuorisotyö 
koulussa -vuosikelloja ja suunnitelmia sekä annetaan ideoita ja vinkkejä koulun ja nuo-
risotyön välisen yhteistyön kehittämiseen.

Lukemisen helpottamiseksi tässä oppaassa nuorisotyöllä tarkoitetaan kaikkia nuor-
ten parissa työtä tekeviä tahoja: kunnan/kaupungin nuorisotyö, seurakunnan nuoriso-
työ, etsivä nuorisotyö, yhdistysten ja järjestöjen nuorten parissa tekemä työ ja niin 
edelleen.

Vaikka opas onkin suunnattu erityisesti edellä mainituille toimijoille, myös muut kou-
lut ja toimijat ympäri Suomea voivat poimia ajatuksia, ideoita sekä toimintamalleja ja 
-muotoja näiltä sivuilta!

OSAVA-hanke toivoo oppaan antavan käytännönläheistä tietoa sekä suuntaa yhteis-
työn kehittämiseen tulevaisuudessa!

Huhtikuussa 2018,

Minna Koirikivi, 
OSAVA-hankkeen projektityöntekijä
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#NUORISOTYÖ
KOULUSSA

YHDESSÄ
& YHTEISTUUMIN!

NUORISOTYÖ PIENRYHMÄ-
TOIMINNASSA JA OPPILASHUOLLOSSA
• Kerhotoiminta koulupäivän
   aikana/jälkeen
• Kohdennettua pienryhmätoimintaa,
    esim. niille, joilla vaikeuksia
    koulunkäynnissä
• Oppilashuoltoryhmä/Yhteisöllinen
    oppilashuoltoryhmä
• Kriisiapu

Nuorisotyö Kodin ja
Koulun yhteistyössä
• Vanhempainillat; tiedon
jakaminen, vanhempien
kohtaaminen, nuorisotyön
tekemän työn tunnetuksi
tekeminen

NUORISOTYÖ
välituntitoiminnassa
• Kouluviihtyvyyden parantaminen
• Nuorten kohtaaminen
• Välituntiaikoina järjestettävä
    toiminta; kilpailut, ohjelmat (esim.
    teemapäivien ja -viikkojen
    hyödyntäminen), liikunnan
    lisääminen jne.
• Nuorten osallistaminen mukaan
    välituntitoiminnan suunnitteluun
    ja toteutukseen

Nuorisotyö
osallisuuskasvatuksessa
• Oppilaskunnan hallitus; esim.
    toiminnan ohjaaminen opettajan
    kanssa (työparitoiminta), yhteistyö
    nuorisovaltuuston kanssa, koulutukset
• Tukioppilastoiminta; koulutukset,
    toiminnan ohjaaminen yhdessä
    opettajan kanssa (työparitoiminta)
• Kaikkien koulun nuorten osallisuuden
    ja vaikuttamismahdollisuuksien
    edistäminen

Nuorisotyö koulun
tapahtumissa ja projekteissa
• Toimintapäivät, luokkaretket ja
    muut koulun retket sekä muut
    tapahtumat
• Ryhmäytyspäivät tai -leirit
• Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Nuorisotyö oppitunneilla
• Teematunnit; esim. päihdekasvatus,
    elämänhallinta, mediakasvatus,
    pelikasvatus, yhdenvertaisuus...
• Ryhmäytystunnit
• Yhteistyö valinnaisaineissa
• Yhteistyö monialaisissa
    oppimiskokonaisuuksissa (MOK)
• Opettajan työparina
• Toiminnallisuutta tunteihin

Nuorisotyöntekijän rooli
• Osallisuuden ja kouluviihtyvyyden
    edistäjä
• Nuorten kokonaisvaltainen
    kohtaaminen ja kuunteleminen
• Ryhmäosaaminen;
    ryhmädynamiikka, ryhmänohjaus,
    ryhmäyttäminen
• Ei kuraattori eikä
    koulunkäynninohjaaja
• Tekee yhteistyötä eri toimijoiden
    kanssa (kuraattori, opettajat ym.)

Koulussa tehtävän
nuorisotyön

monet muodot



MITÄ KOULUSSA TEHTÄVÄ NUORISOTYÖ ON?

1) Ennaltaehkäisevää ja nuorilähtöistä kasvatustyötä
Koulussa ja koulupäivän aikana tehtävän nuorisotyön tavoitteina voidaan yleisesti aja-
tella olevan nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden sekä kouluviih-
tyvyyden (esimerkiksi yhteisöllisen ja turvallisen ilmapiirin) edistäminen. Nuorisotyö 
omalla toiminnallaan tukee sekä nuoria, koulun arkea että kasvatus- ja opetustyötä. 
Toiminnassa tärkeää on nuorilähtöisyys; nuorten ajatuksia ja toiveita kuunnellaan, ja 
heitä otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

2) Tarjoaa nuorelle turvallisen aikuisen, jolla on aikaa kuunnella ja kohdata
Nuorisotyöntekijän tullessa koululle paikalle tulee aikuinen, jolla ei ole opettajien ta-
voin arviointivelvollisuutta, opettajan titteliä ja jolle ei tarvitse varata erikseen vas-
taanottoaikaa. Nuorisotyöntekijällä on aikaa kuunnella ja kohdata, ja hän voi näin 
omalla työotteellaan täydentää koulun osaamista. Kiireettömillä yksilö- ja ryhmäkoh-
taamisilla nuorisotyöntekijä voi tukea nuorten kasvua ja kehitystä. (Kiilakoski 2014, 
56–57).

3) Moniammatillista, ammattikunta-rajat hälventävää yhteistyötä
Tänä päivänä koulun ja nuorisotyön yhteistyöhön liittyy vahvasti moniammatillisuus. 
Kouluyhteistyötä ovat tehneet ja voivat tehdä keskenään esimerkiksi nuoriso-ohjaa-
ja, etsivä nuorisotyöntekijä, opettajat, kuraattori, terveydenhoitaja, rehtori, lasten ja 
nuorten parissa toimivat järjestöt ja yhdistykset ja muut toimijat kuten nuorisotyöhön 
liittyvät hankkeet. 

Vaikka toimijat tulevat hyvinkin erilaisista toimintaympäristöistä, voivat he silti tehdä 
yhdessä töitä nuorten kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi – nuoriso-
työllä ja koululla on loppujen lopuksi hyvin samankaltaisia tavoitteita, ja kaikki toi-
mivat samojen nuorten parissa. Sekä koulun että nuorisotyön yhteisenä tavoitteena 
on nuoren kasvun tukeminen – yhteisiä teemoja ovat muun muassa osallisuus, vas-
tuukykyisyys, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys, yhteiskunnan jäsenyys, 
terveys ja hyvinvointi (OSAVA 2017). Kun koulussa toimii useita eri alojen ammatti-
laisia, voidaan siellä paremmin vastata esimerkiksi hyvinvointiin liittyviin haasteisiin 
(Kiilakoski 2014, 9).

Perinteisesti on tehty jaottelua koulun ja nuorisotyön välillä: koulu on nuorille pakol-
lista, ja nuorisotyö toimii nuorten vapaa-ajalla. Lisäksi opettajan ja nuorisotyönteki-
jän roolien eroa on korostettu: opettaja opettaa, ja nuorisotyöntekijä ohjaa. Simon 
Bradfordin ja Siobain Byrben mukaan tällaisesta vahvasta kaksijakoisesta ajattelusta 



on päästettävä irti, sillä hyvin toimivan yhteistyön lähtökohtana on yhteisen asiantun-
tijuuden lujittaminen. Erillään toimimisen sijaan olisi hyvä mennä yhdessä tekemisen 
suuntaan - ei siis niinkään ”sinä teet tämän, minä teen tämän” -puheita ja tekoja, vaan 
”tehdään me yhdessä tämä” -puhetta ja toimintaa. (Kiilakoski 2014, 58).

4) Yhteistyötä, jolla on pitkät juuret
Suomessa nuorisotyö ja koulu ovat tehneet yhteistyötä keskenään jo pitemmän ai-
kaa. Tarkkaa alkamisaikaa ei osata sanoa, mutta ensimmäisiä yhteistyön viritelmiä 
on suunnilleen 90-luvun alusta alkaen. (Kiilakoski 2014, 12). Aikaisemmin ja osittain 
tänäkin päivänä toiminta on painottunut välituntitoimintaan sekä yksittäisten tapah-
tumien ja toimintojen järjestämiseen. Muutokset tuulet ovat alkaneet puhaltamaan, 
ja eri puolilla Suomea on nuorisotyön toimintaa koulussa alettu kehittämään ja syven-
tämään. 

5) Yhteistyötä, joka kehittyy ja saa uusia muotoja
Perinteisesti nuorisotyö on nähty välituntitoiminnan järjestäjänä, mutta noin 2000-lu-
vun alkupuolelta alkaen yhteistyön muodot ovat monipuolistuneet ja syventyneet. 
Esimerkkinä voidaan heittää erilaiset teema- ja projektikokonaisuudet, ryhmäyttämi-
nen leiritoiminnan ja/tai oppituntien muodossa, teema- ja muut oppitunnit sekä pien-
ryhmätoiminta. (Kiilakoski 2014, 12).

Uuden opetussuunnitelman ja nuorisolain väliltä löytyy paljon yhtäläisyyksiä tavoit-
teiden ja teemojen osalta, mikä mahdollistaa yhteistyön syventämisen ja monipuolis-
tamisen (katso kohta 3).

Nuorisotyön vahvuus on menetelmäosaaminen, esimerkiksi ryhmäyttäminen ja ryh-
mäosaaminen sekä toiminnallisuus – nuorisotyön erityisosaamista on hyvä hyödyn-
tää myös kouluympäristössä, esimerkiksi opettajan tai muun koulun toimijan työpa-
rina toimiessa. Nuorisotyö voi myös luoda nonformaaleja oppimisympäristöjä, joita 
voidaan hyödyntää koulun opetuksessa (esimerkiksi nuorisotilojen käyttö).

6) Suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä
Koulun ja nuorisotyön yhteistyön kehittämisen tavoitteena on tila, jossa luodaan koko 
aluetta ja sen kouluympäristöissä toimivia tahoja yhdistäviä tavoitteita ja toiminta-
malleja. Sen sijaan, että työ vaihtelee ohjaajittain, luodaan toimintasuunnitelma, jon-
ka tavoitteet ja mahdollinen vuosikello ohjaavat yhdessä tehtävää työtä. (Kiilakoski 
2014, 14–15). Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus selkeyttävät sekä nuorisotyönte-
kijöille itselleen, koulun henkilökunnalle että nuorten vanhemmille nuorisotyön roolia 
ja toimintaa koulussa. Toimiva, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö vaatii 
ennen kaikkea yhteistä keskustelua sekä sitoutumista tavoitteisiin (Kiilakoski 2014, 
110).
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ESIMERKKEJÄ NUORISOTYÖN JA KOULUN YHTEISTYÖSTÄ – 
OSAVA-HANKKEEN PILOTTIKOULUISSA TEHTÄVÄ NUORISOTYÖ

Lyhyesti suunnitelmien valmistusprosessista
Pääosin keväällä 2018 alettiin kaikilla pilottikouluilla pohtia tarkemmin koulun ja 
nuorisotyön yhteistyön suunnitelmia. Prosessi lähti käyntiin tiedonkeruulla; OSA-
VA-hankkeen projektityöntekijä keräsi tietoa yhteistyökuvioiden nykytilasta yksilö- ja 
pienryhmätapaamisten kautta, keskustelemalla ja kirjaamalla esille nousseita asioita 
muistiin. Kartoitusta nykytilasta tehtiin SWOT-analyysien muodossa, sekä kirjaamalla 
keskeisiä yhteisiä toimintoja suoraan vuosikello-pohjaan.

Tiedonkeruun jälkeen projektityöntekijä kokosi keräämänsä tiedot ja teki vuosikel-
lo-hahmotelmat. Vuosikelloihin sisällytettiin myös muutamia uusia toimintoja, joita 
yksilö- ja pienryhmätapaamisissa nousi esille. Helmi- ja maaliskuun aikana kullakin 
paikkakunnalla pidettiin vuosikellojen tiimoilta kokoukset, joissa käytiin läpi vuosikel-
lojen sisältöä sekä tarkennettiin suunnitelmia.

Yhteistyön tavoitteet ja teemat
Yhtenä yleistavoitteena kaikkien pilottikuntien suunnitelmissa on nuorten kouluviih-
tyvyyden edistäminen ja parantaminen. Lisäksi on muita yleistavoitteita ja teemoja, 
jotka ovat löydettävissä sekä nuorisolaista että uudesta opetussuunnitelmasta:

NUORTEN KASVUN TUKEMINEN:

 
  1) Osallisuus  5) Yhteisöllisyys
  2) Vastuukykyisyys 6) Yhteiskunnan jäsenyys
  3) Yhdenvertaisuus 7) Terveys ja hyvinvointi
  4) Tasa-arvoisuus
  
  
 = NUORTEN KOULUVIIHTYVYYDEN PARANTAMINEN
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Huomioita

Jokaisen pilottikoulun osio (suunnitelma) koostuu neljästä eri osasta:

1) Pilottikoulun esittely
2) Pilottikoulun ja nuorisotyön yhteistyö tiivistetysti
3) Muutamia yhteistyön muotoja (kaksi toimintamuotoa per pilottikoulu)
4) Nuorisotyö koulussa -vuosikello 

Näissä suunnitelmissa nuorisotyöllä tarkoitetaan kaikkia nuorisotyötä tekeviä tahoja 
(nuorisotoimen/-palveluiden lisäksi seurakunnan nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, 4H- ja 
muut yhdistykset ja järjestöt, muut vaihtuvat toimijat kuten nuorisotyöhön liittyvät 
hankkeet). Tämä on tehty lukemisen helpottamiseksi.

Suunnitelmista ja vuosikelloista on pyritty tekemään suuntaa antavia ja väljiä, jolloin 
vuosikelloa ei ole pakko päivittää vuosittain. Tarpeen vaatiessa voi koulun henkilökun-
taa (rehtori/apulaisrehtori, opo, kuraattori, opettajia ynnä muita) ja nuorisotyönteki-
jöitä kokoontua päivittämään vuosikelloa ajan tasalle.

Mahdollinen suunnitelman sekä vuosikellon päivitys voi tulla nopeammin vastaan 
Jokirannan koululla (nykyisistä parakkikouluista kun siirrytään uusiin tiloihin tulevai-
suudessa) ja Haapajärven yläasteella (koulussa tehtävän nuorisotyön kehittämisen 
mahdollinen jatkuminen).
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JOKIRANNAN KOULU YLIVIESKASSA

Esittely
Jokirannan koulu on noin 15 000 asukkaan, Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Ylivies-
kan kaupungin tällä hetkellä ainoa yläkoulu (7.-9.luokat). Lukuvuonna 2017–2018 ylä-
koulussa oli 606 oppilasta, opettajia 63 sekä muuta henkilökuntaa 21 (Jokirannan kou-
lu 2018). Jokirannan koulu on mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa.

Keväällä 2017 ilmeni koulussa laajoja sisäilmaongelmia, jonka myötä elokuussa 2017 
koulunkäynti jatkui B-rakennuksen lisäksi parakkirakennuksissa. Suunnitelmat uuden 
yhtenäiskoulun ja mahdollisen toisen yläkoulun rakentamisesta ovat tämän oppaan 
kirjoittamisen aikaan vielä alussa.

Nuorisotyön ja Jokirannan koulun yhteistyö tiivistetysti
Nuorisotyön näkökulmasta katsottuna yhteistyötä Jokirannan koulun kanssa tekevät 
Ylivieskan nuorisopalvelut, Ylivieskan seurakunta ja seurakunnan nuorisotyö, Jelppi-
verkko (etsivä nuorisotyö), Ylivieskan 4H-yhdistys sekä vaihtuvat toimijat (esimerkiksi 
OSAVA-hanke, Yhdenvertainen Ylivieska -hanke, Ohjaamo).

Yhteistyö ilmenee nykyisin muun muassa koulupäivystys- ja välituntitoimintana, 
PP- eli Päihteetön Porukka -toimintana, ryhmäyttämistoimintana (7-leirit, jatkoryh-
mäytys), tukioppilaskoulutukseen osallistumisena kouluttajan roolissa, erilaisten 
koulutusten järjestämisenä (muun muassa 4H:n Ajokortti työelämään -koulutus), ta-
pahtumien ja toimintojen järjestämisenä sekä koulun tapahtumiin ja toimintapäiviin 
osallistumisena.

Nuorisotyön ja koulun välisiä kokouksia pidetään useamman kerran lukuvuoden aika-
na. Kokouksiin kutsujana toimii koulu, joko apulaisrehtori tai koulun opettajista valittu 
nuorisotyövastaava. Kokouksiin liittyvän viestinnän lisäksi koulu huolehtii myös siitä, 
että tietoa koulun omista toiminnoista ja yhteistyökuvioista kulkeutuu nuorisotyötä 
tekeville tahoille. Nuorisotyöntekijät ovat tarvittaessa yhteydessä kouluun päin.

Muutamia yhteistyön muotoja

Ryhmäytys: 7-leirit ja jatkoryhmäytysmalli
7-leirit ovat Ylivieskan seurakunnan nuorisotyön organisoima 7.luokkalaisten ryh-
mäyttämismuoto, jonka järjestämisessä on mukana Jokirannan koulu (erityisesti opot 
ja 7.luokkien luokanvalvojat), Ylivieskan nuorisopalvelut, Ylivieskan 4H-yhdistys sekä 



Riistanhoitoyhdistys. 7.luokkien leirit järjestetään Törmälässä, seurakunnan leirikes-
kuksessa.

Jokainen 7.luokka viettää leirikeskuksessa yhden yön. Yöpyminen on nuorille vapaa-
ehtoista, mutta päiväohjelmaa osallistuu jokainen 7.luokkalainen. Luokanvalvojat 
voivat halutessaan olla yötä leirikeskuksessa samaan aikaan oman luokkansa kanssa. 
Leiristä peritään nuorilta pieni maksu.

Leirien ohjelma koostuu pääasiassa ryhmäyttävistä toiminnoista: muun muassa ryh-
mäytysradoista, leikeistä ja muusta yhteisestä toiminnasta.

Jatkoryhmäytysmalli on suunnattu erityisesti niille 7.luokille, joilla katsotaan olevan 
erityistä tarvetta jatkaa ryhmäytystä 7-leirien jälkeen. Nuorisopalveluiden ja seura-
kunnan nuorisotyöntekijät sekä luokanvalvojat pitävät edellä mainituille luokille pit-
kin lukuvuotta useampia ryhmäytystunteja, joiden tavoitteena on parantaa luokan 
ilmapiiriä ja yhteishenkeä. OSAVA-hanke on ideoinut toimintamallin käytännön työ-
kentältä tulleen toiveen myötä yhdessä koulun ja nuorisotyöntekijöiden kanssa ke-
väällä 2018. Mallista on tehty Yhteishengestä voimaa! -opas sekä -ideakortit.

Päihdekasvatusta kouluympäristössä: PP-toiminta
PP- eli Päihteetön Porukka-toiminta on Ylivieskan nuorisopalveluiden ehkäisevän 
päihdetyön toimintamalli. Se on nuorisopalveluiden, Jokirannan koulun ja alakoulujen 
(5.-6.luokat) yhteistyön muoto, jossa pyritään tarjoamaan mielekästä, matalan kyn-
nyksen toimintaa kaikille nuorille sekä yksilö- että luokkatasolla. Yhteisöllisyys ja osal-
lisuus ovat toiminnan keskiössä. Kyseisen toiminnan tavoitteena on kannustaa nuoria 
päihteettömään elämäntapaan sekä ehkäistä varhaisia päihdekokeiluja ja -käyttöä. 
(Männistö 2010; Ylivieskan nuorisopalveluiden kotisivut 2018).

PP-toiminta näkyy käytännössä muun muassa välituntitoimintana (erilaiset tapahtu-
mat ja tempaukset), PP-tunteina (päihdekasvatusta eri luokka-asteilla) sekä muina 
tapahtumina ja toimintoina. Nuorilla on mahdollisuus osallistua myös tupakoinnin 
lopettamisen ryhmään, jota ohjaa nuoriso-ohjaaja.
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NUORISOTYÖ JOKIRANNAN KOULULLA

MARRASKUU
• Ensimmäiset jatkoryhmäytykset 

7.luokille
-> Nuorisopalvelut, seurakunnan 

nuorisotyö

LOKAKUU
• 8 lk. tukioppilaskoulutus

-> Alkaa loka-/marraskuussa
-> Nuorisopalvelut, seurakunnan

nuorisotyö, MLL-kouluttaja,
Jokirannan koulu (tukioppilasvastaava)

• Metsäpäivät 8.luokille (vko 39/40)
-> Mukana: Ylivieskan 4H, MHY,

Metsäsäätiö, Jokirannan koulu
-> Metsäala, metsäkasvatus

SYYSKUU
• Koulupäivystys alkaa
• 7-leirit

-> Seurakunnan nuorisotyö,
nuorisopalvelut, Ylivieskan 4H, RHY,
Jokirannan koulu

• Nuorisotyö koulussa -kokous 
syys- tai lokakuussa (7-leirien jälkeen)
-> Koulu kokoukseen kutsuja

(nuorisotyövastaava/apulaisrehtori)
-> Mukana: nuorisopalvelut,

seurakunnan nuorisotyö, Ylivieskan 
4H, Jelppiverkko, muut toimijat, opot,
nuorisotyövastaava/apulaisrehtori, 
7.luokkien luokanvalvojat

-> 7-leirien palaute + marraskuun
jatkoryhmäytysten  ja  tammikuun 
jatkoryhmäytyspalaverin sopiminen

-> Tulevan lukuvuoden suunnitelmien 
läpikäyminen ja tarkentaminen, 
kevään kokouksen ajankohdan 
sopiminen

• Nuorisotyöntekijöiden vierailu opetta-
jien viikko-infossa syys- tai lokakuussa
-> Nuorisotyövastaava /apulaisrehtori 

ilmoittaa nuorisotyöntekijöille
viikko-infon ajankohdan

JOULUKUU
• PP-tunteja

-> Ei vielä koulupäivystystoimintaa kaikilla tahoilla 
(kesälomat)

• Jouluaiheista ohjelmaa välituntiajalla
-> PP-toiminta
-> Esim. tonttujahti

• 8.luokkien tukioppilaskoulutus jatkuu

TAMMIKUU
• 8.luokkien tukioppilaskoulutus
• Jatkoryhmäytyspalaveri

-> Koulu kokoukseen kutsuja (apulaisrehtori/nuorisotyövastaava)
-> Mukana: nuorisopalvelut, seurakunnan nuorisotyö,

nuorisotyövastaava/apulaisrehtori, 7.luokkien luokanvalvojat 
(erityisesti ne, joiden luokille tehty jatkoryhmäytystä)

-> Tilannekatsaus; miten luokilla on mennyt?
-> Sovitaan seuraavat jatkoryhmäytykset huhti-/toukokuulle

ELOKUU
• Lukuvuosi alkaa

-> Ei vielä koulupäivystystoimintaa kaikilla tahoilla (kesälomat)
• Ajokortti työelämään -koulutus 9.luokille (vko 35)

-> Ylivieskan 4H-yhdistys ja vapaaehtoiset, opot
-> Tukea ammatinvalintaan ja tulevaisuuteen

PERUSTOIMINTAA LUKUVUODEN AJAN

• Koulupäivystys- ja välituntitoiminta
-> Nuorisopalvelut, seurakunnan nuorisotyö
-> Juhlapäivien, teemaviikkojen ja -päivien huomioiminen; esim.

Halloween-tempaus (lokakuu), joulu, pääsiäinen
-> Kouluviihtyvyys; nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen, yhteisöllisyys, 

välituntitoiminnan aktivoiminen
• Päivänavaukset

-> Ma: Nuorisopalvelut, To: seurakunnan nuorisotyö
-> Kasvatuksellisuus, nuorten elämään liittyvien aiheiden käsittely

• PP-toiminta
-> Päihdekasvatus
-> Yhteisöllistä matalan kynnyksen toimintaa, tarjotaan kaikille 
-> PP-tunteja, välituntitoimintaa, vaihtuvia tapahtumia, ulkopuolisia 

luennoitsijoita, mahdollisuus tupakoinnin lopettamis -ryhmään
• Toimintapäivät ja tapahtumat

-> Esim. toiminta- ja liikuntapäivä keväällä, Camera Obscura,
Suunapäänä-päivät…
-> Vaihtelee lukuvuosittain

• Ryhmäyttäminen
-> Painottuu 7.luokkiin (7-leirit + jatkoryhmäytys)
-> Tarvittaessa voi kysyä pitämään ryhmäytyksiä 8.- ja 9.luokille

• Vanhempainilta/-illat
-> Vanhempien kohtaaminen, kasvot tutuiksi, nuorisotyön

tekemän työn tietoisuuden lisääminen



NUORISOTYÖ JOKIRANNAN KOULULLA

TAMMIKUU
• 8.luokkien tukioppilaskoulutus
• Jatkoryhmäytyspalaveri

-> Koulu kokoukseen kutsuja (apulaisrehtori/nuorisotyövastaava)
-> Mukana: nuorisopalvelut, seurakunnan nuorisotyö,

nuorisotyövastaava/apulaisrehtori, 7.luokkien luokanvalvojat 
(erityisesti ne, joiden luokille tehty jatkoryhmäytystä)

-> Tilannekatsaus; miten luokilla on mennyt?
-> Sovitaan seuraavat jatkoryhmäytykset huhti-/toukokuulle

HELMIKUU
• Tukioppilasseminaari Törmälässä

-> Yleensä helmi- tai maaliskuussa
-> Seurakunnan nuorisotyö,

nuorisopalvelut, Jokirannan koulu 
(tukioppilasvastaava)

• Ystävänpäivä-aiheista ohjelmaa 
välituntiajalla
-> Esim. sydänjahti

MAALISKUU
• Toiminta- ja liikuntapäivä

-> Yleensä helmi- tai maaliskuussa
-> Nuorisopalvelut, seurakunnan

nuorisotyö, Ylivieskan 4H,
Jelppiverkko ja muut toimijat

-> Erilaisia toimintapisteitä, noin
1-2 h/piste x 2

HUHTIKUU
• 7.luokkien jatkoryhmäytykset 

-> Huhtikuun loppupuolella tai
toukokuussa

TOUKOKUU
• Nuorisotyö koulussa -kokous

-> Koulu kokoukseen kutsuja
(nuorisotyövastaava/apulaisrehtori)

-> Mukana: samat kuin syys-lokakuun 
kokouksessa

-> Seuraavan lukuvuoden suunnittelua; 
eri toimintojen päivämäärien
sopiminen, lukuvuoden läpikäyntiä 
(esim. 7-leirit), uusien toimintojen 
suunnittelu ym.

-> Syksyn kokouksen  ajankohdan 
sopiminen

• PP-tunteja
• Jelppiverkon tuntivierailut 9.luokille

-> Yleensä huhti- tai toukokuussa
• 9-gaala

-> PP-toiminnan stipendit

YLEISTAVOITTEET

• Nuoren kasvun tukeminen 
(nuorisolaki, uusi OPS):
-> Osallisuus
-> Vastuukykyisyys
-> Yhdenvertaisuus
-> Tasa-arvoisuus
-> Yhteisöllisyys
-> Yhteiskunnan jäsenyys
-> Terveys ja hyvinvointi

• Nuorten kouluviihtyvyyden 
parantaminen

TOIMIJOITA

• Ylivieskan nuorisopalvelut
• Ylivieskan seurakunnan nuorisotyö
• Ylivieskan 4H-yhdistys
• Jelppiverkko (etsivä nuorisotyö)
• Muut vaihtuvat toimijat, esim. hankkeet 

(OSAVA, Yhdenvertainen Ylivieska), 
Ohjaamo…

ELOKUU
• Lukuvuosi alkaa

-> Ei vielä koulupäivystystoimintaa kaikilla tahoilla (kesälomat)
• Ajokortti työelämään -koulutus 9.luokille (vko 35)

-> Ylivieskan 4H-yhdistys ja vapaaehtoiset, opot
-> Tukea ammatinvalintaan ja tulevaisuuteen

PERUSTOIMINTAA LUKUVUODEN AJAN

• Koulupäivystys- ja välituntitoiminta
-> Nuorisopalvelut, seurakunnan nuorisotyö
-> Juhlapäivien, teemaviikkojen ja -päivien huomioiminen; esim.

Halloween-tempaus (lokakuu), joulu, pääsiäinen
-> Kouluviihtyvyys; nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen, yhteisöllisyys, 

välituntitoiminnan aktivoiminen
• Päivänavaukset

-> Ma: Nuorisopalvelut, To: seurakunnan nuorisotyö
-> Kasvatuksellisuus, nuorten elämään liittyvien aiheiden käsittely

• PP-toiminta
-> Päihdekasvatus
-> Yhteisöllistä matalan kynnyksen toimintaa, tarjotaan kaikille 
-> PP-tunteja, välituntitoimintaa, vaihtuvia tapahtumia, ulkopuolisia 

luennoitsijoita, mahdollisuus tupakoinnin lopettamis -ryhmään
• Toimintapäivät ja tapahtumat

-> Esim. toiminta- ja liikuntapäivä keväällä, Camera Obscura,
Suunapäänä-päivät…
-> Vaihtelee lukuvuosittain

• Ryhmäyttäminen
-> Painottuu 7.luokkiin (7-leirit + jatkoryhmäytys)
-> Tarvittaessa voi kysyä pitämään ryhmäytyksiä 8.- ja 9.luokille

• Vanhempainilta/-illat
-> Vanhempien kohtaaminen, kasvot tutuiksi, nuorisotyön

tekemän työn tietoisuuden lisääminen
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HAAPAJÄRVEN YLÄASTE

Esittely
Haapajärven yläaste sijaitsee noin 7400 asukkaan kokoisessa Haapajärven kaupun-
gissa Pohjois-Pohjanmaalla (Haapajärvi 2018). Lukuvuonna 2017–2018 yläasteella oli 
noin 330 oppilasta, 40 opettajaa sekä 10 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. Haapajär-
ven yläaste on KiVa-, UNESCO-, Kestävän kehityksen sekä Liikkuva koulu (Haapajär-
ven yläaste 2018).

Nuorisotyön ja Haapajärven yläasteen yhteistyö tiivistettynä
Nuorisotyön näkökulmasta katsottuna yhteistyötä Haapajärven yläasteen kanssa te-
kevät Haapajärven nuorisotoimi, Haapajärven seurakunnan nuorisotyö, Jokilaaksojen 
Nuorten Tuki ry. (etsivä nuorisotyö), Haapajärven 4H-yhdistys sekä vaihtuvat toimijat 
(esimerkiksi OSAVA-hanke, vierailijat).

Yhteistyö ilmenee nykyisin muun muassa koulupäivystystoimintana, ryhmäyttämis-
toimintana (kuutosseikkailu, 7.luokkien ryhmäyttämispäivä), tukioppilaskoulutuk-
seen osallistumisena kouluttajan roolissa, Rippikoulukarusellin, tapahtumien ja toi-
mintojen järjestämisenä sekä koulun tapahtumiin ja toimintapäiviin osallistumisena. 
Nuorisotoimea ja seurakunnan nuorisotyötä voi pyytää tarvittaessa mukaan tai pitä-
mään oppi- tai teematunteja sekä ryhmäytyksiä 7.-9.luokille.

Nuorisotyön ja koulun välisiä kokouksia pidetään useamman kerran lukuvuoden aika-
na. Kokouksiin kutsujana toimii koulu, joko rehtori tai koulun opettajista valittu nuo-
risotyövastaava. Kokouksiin liittyvän viestinnän lisäksi koulu huolehtii myös siitä, että 
tietoa koulun omista toiminnoista ja yhteistyökuvioista kulkeutuu nuorisotyötä teke-
ville tahoille. Nuorisotyöntekijät ovat tarvittaessa yhteydessä kouluun päin.

Muutamia yhteistyön muotoja

Ryhmäytys nivelvaiheessa: kuutosseikkailu, vanhempainilta ja 7.luokkien ryh-
mäyttämispäivä
Kuutosseikkailu on Haapajärven yläasteen yksi ryhmäyttämisen muoto, jonka järjes-
tämisessä ovat mukana nuorisotoimi, seurakunnan nuorisotyö, Haapajärven 4H-yh-
distys, ammattiopisto ja (jos mahdollista) poliisi. Kuutosseikkailu järjestetään kevät-
lukukaudella, yleensä toukokuussa. Kyseisenä päivänä nykyiset kuutosluokkalaiset 
pääsevät etukäteen tutustumaan omaan tulevaan 7.luokkaansa ja luokanvalvojaansa. 
Päivän ohjelma koostuu pääasiassa ryhmäyttävistä toiminnoista: yhteisestä toimin-
nasta, ryhmäytysharjoitteista ja leikeistä.



Kuutosseikkailun yhteydessä järjestetään tulevien 7.luokkalaisten vanhemmille van-
hempainilta. Kyseisen illan järjestämisessä ovat mukana samat toimijat mitä kuu-
tosseikkailussa. Vanhempainillassa vanhemmille kerrotaan perustietoa Haapajärven 
yläasteesta, yläkoulun puolelle siirtymisestä sekä siitä, mitä nuorisotyö tekee sekä 
koulu- että vapaa-ajalla. Samalla nuorisotyön toimijat ovat mainostaneet lähestyvän 
kesän toimintoja ja tapahtumia.

7.luokkalaisten ryhmäyttämispäivä järjestetään syyslukukauden alkupuolella, yleensä 
syyskuussa. Nimensä mukaisesti tuona päivänä järjestetään ryhmäyttävää toimintaa 
uusille 7.luokille. Yleensä ryhmäyttämispäivä on järjestetty Someronmajalla. Toimin-
tapäivää ovat mukana järjestämässä yläasteen lisäksi nuorisotoimi, seurakunnan nuo-
risotyö, Haapajärven 4H-yhdistys, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, vanhempainyhdistys 
sekä tukioppilaat.

Oppiaineyhteistyö: Rippikoulukaruselli
Rippikoulukaruselli on Haapajärven seurakunnan nuorisotyön ja yläasteen uskon-
nonopetuksen yhteistyön muoto, jossa seurakunnan tai koulun tiloissa järjestetään 
8.luokkalaisille toimintaa yhden iltapäivän ajan. Rippikoulukaruselli on osa kirkkohis-
torian jaksoa opetussuunnitelmassa. Tavoitteena on tutustua luterilaisen kirkon toi-
mintaan käytännössä kotiseurakunnan työntekijöiden esittelemänä. Oppilaat tutus-
tuvat rastiradan pisteillä muun muassa papin, kanttorin, suntion ja diakonin työhön. 
Rippikoulukaruselli on myös osa rippikoulua seurakunnan näkökulmasta. Rippikoulu-
karuselliin osallistuvat kaikki 8. luokkalaiset uskonnonopetuksessa olevat riippumatta 
siitä, osallistuvatko he rippikouluun. Toimintailtapäivän järjestämisessä on välillä ollut 
mukana myös nuoria, pääasiassa isosia. (Mäkelä 2018).
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NUORISOTYÖ HAAPAJÄRVEN YLÄASTEELLA

MARRASKUU
• 8.luokkien vanhempainilta
• Mahdollista muuta ohjelmaa, joka 

voi vaihdella lukuvuosittain

JOULUKUU
• Mahdollista muuta ohjelmaa, joka voi vaihdella 

lukuvuosittain

PERUSTOIMINTAA LUKUVUODEN AJAN

• Koulupäivystys- ja välituntitoiminta
-> Keskiviikkoisin (vuoroviikoin): nuorisotoimi,

seurakunnan nuorisotyö
-> Torstaisin: nuorisotoimi
-> Kouluviihtyvyys; nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen,

yhteisöllisyys, välituntitoiminnan aktivoiminen
• Ryhmäyttäminen

-> Painottuu 7.luokkiin
-> Kuutosseikkailu ja 7.luokkien ryhmäyttämispäivä
-> Ryhmäytys; yhteisöllisyys, tukea nivelvaiheeseen

• Toimintapäivät ja tapahtumat
-> Esim. jaksonvaihtopäivät loka-, tammi- ja maaliskuussa,

Rippikoulukaruselli, erilaiset koulutukset (esim. 4H:n Ajokortti
työelämään- ja kestävän kehityksen/jätelajittelun koulutus),
nuorisovaltuuston toiminnallinen esittely joka toinen vuosi
lokakuussa/syksyllä

-> Vaihtelee lukuvuosittain
• Vanhempainilta/-illat

-> Esim. tulevien 7.luokkalaisten vanhempainilta
• Tukioppilaskoulutus

-> Yön yli kestävät koulutusviikonloput
-> Ajankohta vaihtelee lukuvuosittain

• Pyydettäessä: ryhmäytys- ja teematunnit

ELOKUU
• Lukuvuosi alkaa
• Koulupäivystystoiminta lähtee hiljalleen käyntiin

-> Osa toimijoista voi olla vielä lomalla

LOKAKUU 
• Nuorisotyö koulussa -kokous

-> Syys- tai lokakuussa
-> Koulu kokoukseen kutsujana

(rehtori tai  koulun nuorisotyövastaava)
-> Mukana: nuorisotoimi, seurakunnan 

nuorisotyö,  Haapajärven 4H,
Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry,
tukioppilasvastaava, opo, rehtori

-> Lukuvuoden suunnitelmien
läpikäyminen ja tarkentaminen

-> 7.luokkien ryhmäyttämispäivän purku; 
palaute

-> Kevään Nuorisotyö koulussa
-kokouksen ajankohdan sopiminen

SYYSKUU
• Koulupäivystys alkaa
• 7.luokkien ryhmäyttämispäivä

-> Kulttuuri- ja liikuntapalvelut,
nuorisotoimi, seurakunnan nuoriso-
työ, Haapajärven 4H, tukioppilaat,
vanhempainyhdsitys, yläaste

• Metsäpäivä 8.luokille
-> Syyskuussa/syksyllä
-> Haapajärven 4H, metsä- ja luontoalan 

toimijat ja muut yhteistyökumppanit
-> On voitu kytkeä toiminta- ja

liikuntapäivään
-> Erilaisia toimintapisteitä
-> Metsäala, luonto-/ympäristö-/

metsäkasvatus, metsä- ja
luontotuntemuksen edistäminen



NUORISOTYÖ HAAPAJÄRVEN YLÄASTEELLA

TAMMIKUU
• Rippikoulukaruselli 8.luokille

-> Seurakunnan nuorisotyö, yläasteen uskonnonopetus
-> Yleensä tammi-helmikuussa, ajankohta voi vaihdella

• 9.luokkien vanhempainilta

HELMIKUU
• Nuorisotyö koulussa -kokous

-> Koulu kokoukseen kutsujana
-> Mukana: samat kuin syksyn kokouksessa
-> Tulevan lukuvuoden toimintojen

suunnittelua, päivämäärien sopiminen 
(samaan aikaan kun yläasteella aletaan 
suunnitella seuraavaa lukuvuotta)

-> Toukokuun arviointikokouksen
ajankohdan sopiminen

PERUSTOIMINTAA LUKUVUODEN AJAN

• Koulupäivystys- ja välituntitoiminta
-> Keskiviikkoisin (vuoroviikoin): nuorisotoimi,

seurakunnan nuorisotyö
-> Torstaisin: nuorisotoimi
-> Kouluviihtyvyys; nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen,

yhteisöllisyys, välituntitoiminnan aktivoiminen
• Ryhmäyttäminen

-> Painottuu 7.luokkiin
-> Kuutosseikkailu ja 7.luokkien ryhmäyttämispäivä
-> Ryhmäytys; yhteisöllisyys, tukea nivelvaiheeseen

• Toimintapäivät ja tapahtumat
-> Esim. jaksonvaihtopäivät loka-, tammi- ja maaliskuussa,

Rippikoulukaruselli, erilaiset koulutukset (esim. 4H:n Ajokortti
työelämään- ja kestävän kehityksen/jätelajittelun koulutus),
nuorisovaltuuston toiminnallinen esittely joka toinen vuosi
lokakuussa/syksyllä

-> Vaihtelee lukuvuosittain
• Vanhempainilta/-illat

-> Esim. tulevien 7.luokkalaisten vanhempainilta
• Tukioppilaskoulutus

-> Yön yli kestävät koulutusviikonloput
-> Ajankohta vaihtelee lukuvuosittain

• Pyydettäessä: ryhmäytys- ja teematunnit

TOIMIJOITA

• Haapajärven nuorisotoimi
• Haapajärven seurakunnan nuorisotyö
• Haapajärven 4H-yhdistys
• Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry 

(etsivä nuorisotyö)
• Muut vaihtuvat toimijat, esim. hankkeet 

(OSAVA)

YLEISTAVOITTEET

• Nuoren kasvun tukeminen 
(nuorisolaki, uusi OPS):
-> Osallisuus
-> Vastuukykyisyys
-> Yhdenvertaisuus
-> Tasa-arvoisuus
-> Yhteisöllisyys
-> Yhteiskunnan jäsenyys
-> Terveys ja hyvinvointi

• Nuorten kouluviihtyvyyden 
parantaminen

MAALISKUU
• Mahdollista muuta ohjelmaa, joka 

voi vaihdella lukuvuosittain

HUHTIKUU
• 9.luokat käyvät tutustumassa 

Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n 
toimintaan Stollessa 
-> Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry, 

opinto-ohjaus
-> Huhti-toukokuussa, ajankohta 

vaihtelee

TOUKOKUU
• Kuutosseikkailu

-> Kokoonkutsujavuoro vaihtuva, 
yleensä seurakuna

-> Mukana: nuorisotoimi, seurakunnan 
nuorisotyö, Haapajärven 4H, poliisi 
(jos ei ole esteitä), ammattiopisto,
vanhempainyhdistys

• Tulevien 7.luokkalaisten 
vanhempainilta 
-> Samoja toimijoita mitä 
     kuutosseikkailussa

• Arviointikokous
-> Koulu kokoukseen kutsuja (rehtori 

tai koulun nuorisotyövastaava)
-> Mukana: samat kuin syksyn ja

kevään kokouksissa
-> Arvioidaan mennyttä lukuvuotta; 

onnistumiset, haasteet, mitä voisi 
jatkossa tehdä toisin

-> Syksyn kokouksen ajankohdan 
sopiminen





ALAVIESKAN
YHTENÄISKOULU 
(7.-9. LUOKAT)
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ALAVIESKAN YHTENÄISKOULU

Esittely
Noin 3000 asukkaan Alavieskassa on yhtenäiskoulu, johon kuuluu esikoulu sekä luokat 
1-9.luokkaan asti (Alavieska 2018; Alavieskan yhtenäiskoulu 2018). Koulussa oli 371 
oppilasta, 28 opettajaa ja 11 muuta henkilökuntaa lukuvuonna 2017–2018 (Korkiakos-
ki 2018).

Nuorisotyö ja Alavieskan yhtenäiskoulun yhteistyö tiivistetysti
Nuorisotyön näkökulmasta katsottuna yhteistyötä Alavieskan yhtenäiskoulun kanssa 
tekevät Alavieskan nuorisotoimi, Alavieskan seurakunnan nuorisotyö, Jelppiverkko 
(etsivä nuorisotyö), Alavieskan 4H-yhdistys, Alavieskan Viri sekä vaihtuvat toimijat 
(esimerkiksi OSAVA-hanke, Nuorisokeskus Balanssi ja muut vierailijat, Vapaa-ajassa 
mukana ry). Kunnan nuoriso-ohjaajalle on resursoitu koulussa tehtävälle nuorisotyölle 
40 % hänen työajastaan.

Yhteistyö ilmenee nykyisin muun muassa koulupäivystys- ja välituntitoimintana, tee-
ma- ja ryhmäytystuntien pitämisenä, ryhmäyttämis- ja nivelvaiheen tuen toimintana 
(7.luokkien ryhmäyttämispäivät, Ysien päivä), tapahtumien ja toimintojen järjestämi-
senä sekä koulun tapahtumiin ja toimintapäiviin osallistumisena.

Nuorisotyön ja koulun välisiä kokouksia pidetään useamman kerran lukuvuoden aika-
na Lisäksi Alavieskan nuoriso-ohjaaja, kuraattori ja rehtori kokoontuvat lukuvuoden 
loppupuolella keskenään, muun muassa arvioimaan kuluneen vuoden toimintoja. 
Kokouksiin kutsujana toimii nuorisotoimi. Sekä koulu että nuorisotyötä tekevät tahot 
vastaavat siitä, että tietoa eri toiminnoista ja ylipäätään kouluyhteistyökuvioista kul-
keutuu asianomaisille.

Muutamia yhteistyön muotoja

Ryhmäytystä eri nivelvaiheissa: 7.luokkien ryhmäyttämispäivät ja Ysien päivä
7.luokkien ryhmäyttämispäivät ovat Alavieskan yhtenäiskoulun (kuraattori, luokan-
valvojat), nuorisotoimen, Alavieskan 4H-yhdistyksen sekä muiden mahdollisten ta-
hojen yhdessä järjestämä ryhmäyttämisen muoto alakoulusta yläkoulun puolelle siir-
tyville nuorille. Toiminnalliset ryhmäyttämispäivät järjestetään Alavieskan Nuopparin 
tiloissa. Ryhmäyttämispäivien tarkoituksena on antaa tukea nivelvaiheeseen, vahvis-
taa luokan yhteishenkeä sekä tehdä nuorisotyön toimintaa ja tiloja tutuiksi nuorille. 
Lisäksi luokanvalvoja pääsee seuraamaan luokan toimintaa ja tutustumaan vielä pa-
remmin oppilaisiinsa.



Päivien sisältö voi vaihdella lukuvuosittain, mutta käytännössä päivä koostuu toimin-
nallisesta, ryhmäyttävästä toiminnasta: esimerkiksi tehtävä-/toimintaradasta, ryh-
mäytysharjoitteista ja leikeistä sekä muusta yhteisestä ohjelmasta. Ryhmäyttämis-
päivät järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2017, ja toimintamallia on tarkoitus 
jatkaa.

Ysien päivä on nimensä mukaisesti 9.luokkalaisille suunnattu toimintapäivä, jota ovat 
järjestämässä koulun (luokanvalvojat, kuraattori, muut opettajat/henkilökunta) lisäk-
si nuorisotoimi, Alavieskan 4H-yhdistys, seurakunnan nuorisotyö, Jelppiverkko, Ala-
vieskan Viri sekä mahdolliset muut toimijat. Yleensä päivä on koostunut ympäri kes-
kustaa sijoittuvista rasteista, joissa on toiminnallisia, ryhmäyttäviä ja itsetutkiskelua 
korostavia tehtäviä. Toimintapäivän tarkoituksena on muun muassa antaa nuorille tu-
kea nivelvaiheeseen (peruskoulusta toiseelle asteelle siirtyminen) sekä tarjota nuorille 
yhteisöllinen kokemus oman ikäryhmänsä kanssa ennen peruskouluajan päättymistä. 
Ysien päivää kokeiltiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2016 OSAVA-hankkeen toi-
mesta, ja on siitä lähtien pysynyt osana lukuvuoden toimintaa.

Nuorisotyö oppitunneilla: Teematunnit
Alavieskan nuoriso-ohjaaja käy lukuvuoden aikana pitämässä eri teemoihin liittyen 
toiminnallisia oppitunteja. Tunnit on suunnattu pääasiassa yläkoululaisille, mutta sil-
loin tällöin ja tarvittaessa nuoriso-ohjaaja pitää tunteja myös 5.-6.luokkalaisille.

Tuntien teemat voivat tulla kalenterista (teemapäivät ja -viikot), lukuvuoden ohjel-
masta ja/tai opettajien ja vanhempien toiveesta. Esimerkiksi nuoriso-ohjaaja on pi-
tänyt yhdessä OSAVA-hankkeen projektityöntekijän kanssa mediakasvatukseen liit-
tyviä ”Opetellaan mediataitoja” -oppitunteja 5.-9.luokkalaisille, kun koettiin olevan 
tarvetta mediataitojen ja netiketin käsittelylle.
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MARRASKUU
• Ehkäisevän päihdetyön viikko (vko 45) 

– teematunteja ja/tai tapahtuma
-> Käsiteltävät teemat voi vaihdella 

lukuvuosittain (riippuen siitä, minkä 
teeman käsittelylle koetaan olevan 
erityisesti tarvetta)

JOULUKUU
• Koulun juhlia: itsenäisyyspäiväjuhla ja joulujuhla

-> Nuorisotyöntekijöitä voi pyytää mukaan tarvittaessa
• Joulukirkot

-> Seurakunnan nuorisotyö; nuoria (isosia) mukana 
toteuttamassa

NUORISOTYÖ ALAVIESKAN YHTENÄISKOULULLA (7.-9. LUOKAT)

PERUSTOIMINTAA LUKUVUODEN AJAN

• Koulupäivystys- ja välituntitoiminta
-> Maanantai: seurakunnan nuorisotyö
-> Tiistai: nuorisotoimi, kerran kuussa Jelppiverkko
-> Alavieskan 4H vaihtelevasti
-> Kouluviihtyvyys; nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen,

yhteisöllisyys, välituntitoiminnan aktivoiminen
• Ryhmäyttäminen ja nivelvaiheen tuki

-> 7.luokkien ryhmäyttämispäivät, Ysien päivä
-> Keskusteluapua yhteishakuaikana, Jelppiverkon kouluvierailut

• Oppitunnit ja oppimiskokonaisuudet
-> Teematunnit eri aiheista (mediakasvatus, elämänhallinta,

hyvinvointi, päihdekasvatus jne.)
-> Monialaiset oppimiskokonaisuudet, esim. Suomi100-messujen

9.luokkalaisten projekti
• Toimintapäivät ja tapahtumat

-> Esim. koulun mahdolliset teemaviikot, toiminta- ja liikuntapäivä, 
Camera Obscura, Game Days, koulun juhlat…

-> Vaihtelee lukuvuosittain
• Vanhempainilta/-illat

-> Esim. koko koulun vanhempainilta syksyn alussa
• Yhteistyö kuraattorin kanssa

ELOKUU
• Lukuvuosi alkaa
• Koulupäivystystoiminta lähtee hiljalleen käyntiin

-> Osa toimijoista voi olla vielä lomalla
• Koulukirkot

-> Seurakunnan nuorisotyö; nuoria (isosia) mukana toteuttamassa
• 7.luokkien ryhmäyttämispäivät

-> Nuorisotoimi, Alavieskan 4H, seurakunnan nuorisotyö. Koulu 
(opettajia, kuraattori) ja muita yhteistyötahoja

-> Elo- tai syyskuussa, Nuopparilla
-> Kummallekin 7.luokalle oma toimintapäivä

LOKAKUU 
• HYTE-viikko (vko 40)

-> Ohjelmaa sekä koulussa että
vapaa-ajan toiminnassa

-> Ohjelma vaihtelee lukuvuosittain
• Metsäpäivä 9.luokille

-> Syys- tai lokakuussa, ajankohta
vaihtelee (tarkka päivä sovitaan
aikaisemmin keväällä)

-> Alavieskan 4H, MHY, paikallinen
metsästysseura

-> Samoihin aikoihin myös 2.luokille

SYYSKUU
• Koulupäivystys alkaa
• Nuorisotyö koulussa -kokous

-> Nuorisotoimi kokoukseen kutsuja
-> Mukana: nuorisotoimi, seurakunnan 

nuorisotyö, Alavieskan 4H, Jelppiverk-
ko,  rehtori, kuraattori, mahdollisesti 
muita opettajia (esim. opo, tuki- 
oppilas-vastaava, oppilaskunnan 
hallituksen ohjaaja)

-> Lukuvuoden läpikäyntiä ja
suunnitelmien tarkentamista

-> Kevään kokouksen ajankohdan 
sopiminen

• Nuorisotyön info vanhempainillassa
-> Joka lukuvuosi tai joka toinen

lukuvuosi (riippuu, miten on tarvetta)



TAMMIKUU
• Nuorisotyö koulussa -kokous

-> Nuorisotoimi kokoukseen kutsuja
-> Mukana: samoja kuin syksyn kokouksessa
-> Syyslukukauden läpikäyminen (miten meni?),

kevätlukukauden läpikäyminen ja suunnitelmien
tarkentaminen

-> Seuraavan lukuvuoden suunnittelua
-> Syksyn kokouksen ajankohdan päättäminen

HELMIKUU
• Mediataitoviikko (vko 6)

-> Teematunteja
• Tukea yhteishakuaikana

-> Helmi-maaliskuussa
-> Yhteisvalintailta (9.luokkien

vanhempainilta)
 - Tammi-helmikuussa
 - Nuorisotoimi, Jelppiverkko
-> Välituntitoimintaa tähän liittyen,

mm. keskusteluapua

MAALISKUU
• Ajokortti työelämään -koulutus 

9.luokille 
-> Maalis-huhtikuussa, ajankohta 

vaihtelee
-> Alavieskan 4H
-> Ammatinvalinta, työelämätaidot

• Yritystä -kurssi 8.luokille
-> Maalis-huhtikuussa, ajankohta 

vaihtelee
-> Alavieskan 4H
-> Yrittäjyyskasvatus

HUHTIKUU
• Jelppiverkko vierailee 9.luokkien 

luona 
-> Huhti-toukokuussa, ajankohta 

vaihtelee

TOUKOKUU
• Ysien päivä

-> Nuorisotoimi, seurakunnan
nuorisotyö, Alavieskan 4H,
Jelppiverkko, Alavieskan Viri, koulu 
(luokanvalvojia, kuraattori)

-> Toimintapäivä 9.luokkalaisille
• Nuorisotoimi esittäytyy 6.luokille 

-> Nivelvaihe alakoulusta yläkouluun, 
nuoriso-ohjaajan kasvot tutuksi

• Alavieskan nuoriso-ohjaajan, rehtorin 
ja kuraattorin tapaaminen
-> Menneen lukuvuoden tarkastelu ja 

arviointi

NUORISOTYÖ ALAVIESKAN YHTENÄISKOULULLA (7.-9. LUOKAT)

PERUSTOIMINTAA LUKUVUODEN AJAN

• Koulupäivystys- ja välituntitoiminta
-> Maanantai: seurakunnan nuorisotyö
-> Tiistai: nuorisotoimi, kerran kuussa Jelppiverkko
-> Alavieskan 4H vaihtelevasti
-> Kouluviihtyvyys; nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen,

yhteisöllisyys, välituntitoiminnan aktivoiminen
• Ryhmäyttäminen ja nivelvaiheen tuki

-> 7.luokkien ryhmäyttämispäivät, Ysien päivä
-> Keskusteluapua yhteishakuaikana, Jelppiverkon kouluvierailut

• Oppitunnit ja oppimiskokonaisuudet
-> Teematunnit eri aiheista (mediakasvatus, elämänhallinta,

hyvinvointi, päihdekasvatus jne.)
-> Monialaiset oppimiskokonaisuudet, esim. Suomi100-messujen

9.luokkalaisten projekti
• Toimintapäivät ja tapahtumat

-> Esim. koulun mahdolliset teemaviikot, toiminta- ja liikuntapäivä, 
Camera Obscura, Game Days, koulun juhlat…

-> Vaihtelee lukuvuosittain
• Vanhempainilta/-illat

-> Esim. koko koulun vanhempainilta syksyn alussa
• Yhteistyö kuraattorin kanssa

TOIMIJOITA

• Alavieskan nuorisotoimi
• Alavieskan seurakunnan nuorisotyö
• Alavieskan 4H-yhdistys
• Jelppiverkko (etsivä nuorisotyö)
• Alavieskan Viri
• Muut vaihtuvat toimijat, esim. hankkeet 

(OSAVA), Vapaa-ajassa mukana ry, eri 
palveluiden tarjoajat 
(Nuorisokeskus Balanssi)

YLEISTAVOITTEET

• Nuoren kasvun tukeminen 
(nuorisolaki, uusi OPS):
-> Osallisuus
-> Vastuukykyisyys
-> Yhdenvertaisuus
-> Tasa-arvoisuus
-> Yhteisöllisyys
-> Yhteiskunnan jäsenyys
-> Terveys ja hyvinvointi

• Nuorten kouluviihtyvyyden 
parantaminen

ELOKUU
• Lukuvuosi alkaa
• Koulupäivystystoiminta lähtee hiljalleen käyntiin

-> Osa toimijoista voi olla vielä lomalla
• Koulukirkot

-> Seurakunnan nuorisotyö; nuoria (isosia) mukana toteuttamassa
• 7.luokkien ryhmäyttämispäivät

-> Nuorisotoimi, Alavieskan 4H, seurakunnan nuorisotyö. Koulu 
(opettajia, kuraattori) ja muita yhteistyötahoja

-> Elo- tai syyskuussa, Nuopparilla
-> Kummallekin 7.luokalle oma toimintapäivä



ESIMERKKEJÄ MUUALTA SUOMESTA

Nuorisotyön ja koulun yhteistyötä on alettu kehittämään eri puolilla Suomea - alle on 
listattu muutamia esimerkkejä. Linkkien kautta pääsee tutustumaan tarkemmin eri 
paikkakuntien kouluyhteistyön malleihin.

• Kemi
o Luotolan Nuoret ry:n Koulunuorisotyön kotisivut:
    http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry/Koulu-
    nuorisotyo 

• Kokkola
o Nuorisopalveluiden sivut (löytyy ladattava PDF-tiedosto ”Kokkolan nuoriso-
    palveluiden ja koulujen yhteistyömalli – Yhteistyön nykytila, yhteistyömalli ja 
    kehittämisehdotukset”): https://www.kokkola.fi/palvelut/nuorisopalvelut/ 

o Sway-esitys aiheesta ”Käytännön toimintamalleja nuorisotyön ja koulujen yh-
    teistyöstä OPS2016-näkökulmasta”: https://sway.com/FzN2rxKZzPF4AI1i 

• Espoo
o Kouluyhteistyö (PDF-tiedosto):
    http://www.espoo.fi/download/noname/%7B9DD641D1-E10D-4120-87A8-
    BCB3CEEE535C%7D/67380

o Kouluyhteistyö – Menetelmäpankki (PDF-tiedosto): http://www.espoo.fi/down-
    load/noname/%7BB04B5490-E653-40D6-BEFA-0E3B3D2DC603%7D/99331

• Konnevesi
o Konneveden malli:
    https://osavablog.files.wordpress.com/2018/04/malli_konnevesi.pdf 

• Lahti
o Koulunuorisotyön esite:
    https://www.lahti.fi/PalvelutSite/NuorisopalvelutSite/Documents/Koulunuo-
    risoty%C3%B6.pdf
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III
KOULUN JA NUORISOTYÖN 

YHTEISTYÖ TULEVAISUUDESSA
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IDEOITA TULEVAISUUTEEN

Nuorisotyö mukana valinnaisaineissa
Vaikka koulu vastaakin opetustyöstä, voi nuorisotyö olla mukana opetuksessa omalla 
erityisosaamisellaan. Yksittäisten ryhmäytys- ja teematuntien lisäksi myös erilaiset 
valinnaisaineet ovat hyvä toiminta-alusta nuorisotyölle.

Esimerkiksi OSAVA-hankkeessa kokeiltua Oma Pää! -elämäntaitokurssia voisi hyvin 
soveltaa yläkoulun valinnaiseksi oppiaineeksi. Kurssin päävastuu voisi olla opettajalla, 
mutta hänen työparinaan toimisivat vaihtuvat nuorisotyöntekijät ja muut toimijat eri 
tahoista: nuoriso-ohjaaja, seurakunnan nuorisotyönohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, 
kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja ja niin edelleen. Oma Pää! -elämäntaitokurs-
sin materiaalit löytyvät OSAVA-hankkeen blogista.

Entä voisiko koulun valinnaisaineissa olla tarjolla kurssi, jossa korostuisi osallisuus- ja 
yrittäjyyskasvatus? Esimerkiksi opettajan ja nuorisotyöntekijän yhdessä pitämällä, 
9.luokkien valinnaisainekurssina voisi olla projekti, jonka tuotoksena nuoret järjes-
täisivät tapahtuman koulussa tai vapaa-ajan toiminnan puolella. Projektin kautta 
9.luokkalaiset oppisivat muun muassa monia tärkeitä taitoja (yhteistyö-, vuorovaiku-
tus- ja organisointitaidot), joista on hyötyä esimerkiksi kesä- ja muissa tulevaisuuden 
töissä.

Pitkäjänteinen pienryhmätoiminta niiden nuorten kanssa, joilla haasteita 
koulunkäynnissä
Kouluviikon aikana voisi nuorisotyöntekijä pitää pienryhmätoimintaa niille nuorille, 
joilla on haasteita opiskelun ja koulunkäynnin kanssa. Kokoontumisia voisi olla yhden 
tai useamman kerran viikossa, aina ennalta sovittuna tuntina/tunteina. Opettajille 
tiedotettaisiin oppilaiden poissaoloista. Pienryhmätoiminnassa edettäisiin nuorten 
tahtiin, ja etsittäisiin konkreettisia keinoja opiskelumotivaation kohentamiseen, 
arvosanojen nostamiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun (esim. toisen asteen 
opinnot). Toimintaan voisi sisältyä myös läksyjen tekoa. Pienryhmätoimintaa voisi ja 
kannattaisi jatkaa tarvittaessa koko yläkouluajan. Pienryhmätoiminnan ohjaajina voi-
si toimia nuorisotyöntekijän lisäksi kuraattori ja/tai opettaja.

Muun muassa Kokkolassa ja Nivalassa on kokeiltu tämän kaltaista toimintamallia hy-
vällä menestyksellä.



Nuorisotyö osaksi opetussuunnitelmaa
Yhteistyön syventyessä ja vakiintuessa on tarvetta pohtia, millä tavoin nuorisotyö on 
osa koulua ja millä tavalla nämä ympäristöt nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Millä 
tavoin nuorisotyön tekemä työ liittyy koulun omiin tavoitteisiin? Millä lailla ja millä toi-
minnoilla nuorisotyö voi tukea koulun tavoitteita, ja päinvastoin? Nuorisotyön kytke-
minen osaksi koulun opetussuunnitelmaa ja sitä kautta koulutyöhön tavoitteellistaa 
ja selkeyttää yhteistyötä. (Kiilakoski 2014, 156).

Opetussuunnitelma käsittää opiskeltavien aineiden lisäksi paljon muutakin, muun 
muassa koulun käytäntöjä, toimintoja ja suhteita sekä käsityksiä ihmisyydestä, yh-
teiskunnasta ja sukupuolesta. Se on kehys, joka antaa suuntaa koulutyölle. Näihin 
kehyksiin sopii myös nuorisotyö, antaen koulun opetus- ja kasvatustyölle lisätukea. 
Nuorisotyön ottaminen osaksi opetussuunnitelmaa takaa yhteistyön suunnitelmal-
lisuuden ja jatkuvuuden. Laajempi näkökulma opetussuunnitelmaan huomioi opet-
tajien lisäksi paremmin myös nuoret. (Kiilakoski 2014, 156–157).

Kaikki irti päivänavauksista!
Perusopetusasetus määrää, että koulupäivä aloitetaan lyhytkestoisella päivänava-
uksella (Perusopetusasetus 2017). Tästä huolimatta useimmissa kouluissa jää päivä-
navaukset pitämättä (Turun Sanomat 2011). Vaikka päivänavaus on lyhyt hetki kou-
lupäivän aikana, on se kuitenkin hyvä sauma käsitellä nuorten elämään liittyviä, 
ajankohtaisia aiheita.

Nuorisotyö voi olla myös mukana pitämässä päivänavauksia. Seurakunnan nuoriso-
työllä on pitkät perinteet koulujen päivänavausten pidossa, mutta yhtä lailla esimer-
kiksi kaupungin nuoriso-ohjaaja ja/tai etsivä nuorisotyöntekijä voi käydä puhumassa 
nuorille tärkeistä aiheista. Koulussa työskentelevä nuorisotyöntekijä voi myös innos-
taa ja osallistaa nuoria mukaan päivänavausten suunnitteluun ja pitämiseen.

Päivänavausten ei tarvitse olla välttämättä pelkkää puhetta, vaan niihin voi sisältyä 
toiminnallisia elementtejä. OSAVA-hankkeen blogista löytyy Päivänavaus-kortit, 
joista voi poimia erilaisia ideoita ja vinkkejä päivänavauksiin. 

Nuorten osallisuuden edistäminen koulussa
Osallisuutta voi ja on määritelty monin eri tavoin. Eri määritelmiä yhdistää ajatus siitä, 
että osallisuudessa on kyse kuulumisesta (tunnetasolla) yhteisöön, johon sitoutues-
saan yksilöllä nousee halu ja tahto vaikuttaa asioihin (THL 2017; Jelli 2017). Osallisuu-
dessa voidaan nähdä kolme ulottuvuutta: oikeus toimia, halu toimia ja vaikuttaa sekä 
tunne osallistumisesta ja kuuntelemisesta (Kiilakoski 2015). Osallisuus ja syrjäytymi-
nen nähdään usein toistensa vastapareina (Jelli 2017; THL 2017).
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Jo perusopetuslaissa velvoitetaan kouluja edistämään kaikkien oppilaiden osallisuut-
ta. Kyseisen lain mukaan koulujen ja muiden opetusta järjestävien tulee huolehtia siitä, 
että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa, kehittää koulun toimintaa, kertoa mielipiteen-
sä oppilaiden asemaan liittyen sekä valmistella opetussuunnitelmaa, eri suunnitelmia 
ja järjestyssääntöjä. (Perusopetuslaki, 47§A). Myös nuorisolain yhtenä tavoitteena on 
nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen (Nuorisolaki 2§).

Millä tavoin nuorten osallisuutta voidaan edistää koulussa? Tähän ei ole varmasti yhtä 
oikeaa vastausta. Tässäkin kohtaa on kuitenkin tärkeää toimia nuorilähtöisesti; nuor-
ten kanssa on hyvä pohtia ja keskustella, mitkä eri vaikuttamisen tavat ja väylät 
olisivat nuorille itselleen toimivia, selkeitä ja matalakynnyksisiä? Voisiko sosiaali-
sessa mediassa olla voimaa? Nuoret on hyvä ottaa mukaan kaikenlaiseen päätöksen-
tekoon ja esimerkiksi järjestyssääntöjen laatimiseen ja tarkistamiseen.

Nuorisotyö voi olla opettajan työparina oppilaskunnan hallituksessa ja/tai tukiop-
pilastoiminnassa. Oppilaskunnan hallitus ja nuorisovaltuusto voivat tehdä yhteistyö-
tä, ja lisätä tietoisuutta nuorten vaikuttamiskanavista ja -mahdollisuuksista. Toisaalta 
on hyvä muistaa, että kaikkien koulun nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdolli-
suuksia pitää edistää – ei vain niiden, jotka ovat jo aktiivisesti vaikuttamassa koulun 
toimintaan.

Nuorisotyö monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa
Uuden opetussuunnitelman mukaan koulussa valitaan lukuvuosittain yksi teema, 
projekti tai jakso, johon yhdistetään eri oppiaineita ja jota käsitellään eri tavoin 
eri oppiaineissa. Tällaista oppimisen tapaa kutsutaan monialaiseksi oppimiskoko-
naisuudeksi. (Edu.fi 2018). Nuorisotyö on hyvä työpari myös tämän kaltaisessa, ryh-
mätyöskentely- ja yhteistyötaitoja sekä tutkivaa oppimista painottavassa opetukses-
sa, erityisesti silloin kun koulun valitsema teema liittyy läheisesti myös nuorisotyön 
omiin tavoitteisiin.

Esimerkiksi Alavieskan yhtenäiskoululla monialainen oppimiskokonaisuus toteutettiin 
syksyllä 2017 Suomi100-messujen muodossa. Messujen tekemisessä oli mukana koko 
yhtenäiskoulu esikoulusta 9.luokkiin asti. Nuorisotoimi ja OSAVA-hanke sekä opet-
tajat vastasivat yhdessä 9.luokkalaisten ”Suomalainen työ” -projektista. Kyseisen 
projektin tavoitteena oli saada nuoret tutustumaan ja etsimään tietoa itseä kiinnos-
tavista ammattialoista ja ammattilaisista, kehittää muun muassa nuorten yhteistyö- 
ja organisointitaitoja, antaa projektioppimisen avulla tukea opinto-ohjaukseen sekä 
antaa tukea nuorten tulevaisuuden opiskelu- ja ammatinvalintaan. Lisää tästä projek-



tista on kerrottu OSAVA-hankkeen blogissa. Lisää vinkkejä monialaisten oppimisko-
konaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen löytyy Monialaiset.fi-sivustolta (https://
www.monialaiset.fi/).

Nuorisotyö välituntitoiminnassa
Useiden tutkimusten mukaan koulukiusaamista tapahtuu eniten välituntiaikoina 
(Koulurauha.fi 2018). Sekä tästä, nuorten kohtaamisen että myös kouluviihtyvyyden 
parantamisen näkökulmasta välituntiaikoina järjestettävän toiminnan tärkeys on suu-
ri. Välituntitoiminnalla voidaan tukea myös koulun kasvatus- ja opetustyötä.

Esimerkiksi monet koulut ovat nykyisin mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa, ja tätä 
voisi tukea esimerkiksi nuorisotyön järjestämä liikunnallinen välituntitoiminta. Nuo-
risotyöntekijän kannattaa kannustaa ja osallistaa nuoria mukaan välituntitoimin-
nan järjestämiseen. Kalenterin juhlapäiviä, kuten esimerkiksi ystävänpäivää, voivat 
tukioppilaat järjestää nuorisotyön ja opettajien tukemana. Kasvatuksellista otetta 
voi lisätä järjestämällä välituntitoimintaa eri teemapäiviin ja -viikkoihin liittyen: 
esimerkiksi Mediataitoviikko, Peliviikko, Ehkäisevän päihdetyön viikko, Älä laihduta 
-päivä, Rasisminvastainen viikko, Maailman ylikulutuksen päivä, Maailman opettajien 
päivä ja niin edelleen. Välituntitoimintaan liittyviä ideoita on koottu muun muassa 
OSAVA-hankkeessa tehtyihin Välituntitoimintapakettiin ja -kortteihin, jotka löyty-
vät OSAVA-hankkeen blogista.

Nuorisotyö kodin ja koulun yhteistyössä
Nuorisotyön ensisijaista kohderyhmää ovat tietysti nuoret, mutta nykyisin on alettu 
korostamaan vanhempien tavoittamisen tärkeyttä. Myös koulussa tehtävää nuo-
risotyötä olisi tärkeä tuoda vanhempien tietoisuuteen; vanhempien olisi hyvä tie-
tää, millaisia nuorten kasvua ja kehitystä tukevia toimintamuotoja on sekä kouluym-
päristössä että paikkakunnalla ylipäätään.

Vanhempainillat ovat luonteva väylä nuorten vanhempien kohtaamiseen. Uuden 
opetussuunnitelman myötä vanhempainiltoja on alettu kehittämään vuorovaikutuk-
sellisempaan ja osallistavampaan suuntaan, ja tässä kohtaa nuorisotyön toiminnallis-
ten menetelmien osaamiselle on käyttöä. 

Yhteistyötä opettajien kanssa voi helpottaa esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden ja 
opettajien väliset kahvihetket opettajanhuoneessa välituntiaikoina. Rennon jutus-
telun ja kahvinjuonnin keskellä tulee kasvot tutuiksi niin opettajille kuin nuorisotyön-
tekijöille, ja samalla voi suunnitella sekä vanhoja tuttuja että myös uusia yhteistyöku-
vioita.
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