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Ryhmäyttämiset ekaluokkalaisille
Lahdessa ryhmäyttävä retkipäivä tavoittaa kaikki koulunsa aloittavat. Luokanopettajan lisäksi mukaan on kutsuttu esimerkiksi kouluterveydenhoitaja
ja -kuraattori. Seurakunnan puolelta päivään on osallistunut koululaisten iltapäivätoiminnan lastenohjaaja sekä vaihdellen varhaisnuorisotyönohjaaja, kouluyhteistyötä tekevä pappi, kanttori tai diakoniatyöntekijä. Tavoitteena on
muodostaa lapselle turvallista verkostoa toisensa tuntevista aikuisista. Lasten
vanhempienkin on helpompi pitää keskenään yhteyttä, kun ovat tavanneet toisensa retkipäivässä. Retkipäivät sijoittuvat elokuun puolivälistä lokakuun alulle
asti, sillä jokainen ensimmäinen luokka saa oman päivän. Monet vanhemmat
ottavat vapaapäivän töistä voidakseen osallistua.

Esimerkkejä ryhmäytyspäivän ohjelmasta

OMAN PERHEEN KUVA

Rastirata muutaman perheen pienryhmissä
Keskustelu perheiden nostamista kysymyksistä
Omat ryhmäytykset vanhemmille ja lapsille
Vanhemmuuden roolikartta
Lapsen ja vanhemman rastirata, jossa erilaisten taitojen harjoittelua, hiljaisuuden kuuntelua luonnossa, pohdintakysymyksiä
Opettajat ovat kokeneet merkittäväksi tavata oppilaidensa vanhempia kokonaisen koulupäivän ajan verrattuna lyhyeen vanhempainiltaan tai juhlaan. Seurakunta on vastannut kuljetuskustannuksista ja osasta ruokakuluista.

KOULUVUODEN TOIVEET

POHDINTAKYSYMYKSET

HILJAISUUDEN KUUNTELU
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Sotkamon seurakunnassa ekaluokkalaisille tarjotaan alkusyksystä Eppu-päivä, jossa vanhemmat eivät ole mukana. Tavoitteena on harjoitella pienimpien
oppilaiden kanssa kaveritaitoja ja toisen oppilaan huomioimista ja näin nostaa
kiusaamisen kynnystä. Eppu-päivään liittyy etu- ja jälkikäteistehtäviä, esimerkiksi laulun opettelu Eppu-päivän päätöshetkeen ja seuraavana koulupäivänä
kertaukseksi sopiva ryhmätehtävä siitä, mitä lapset ajattelevat oppineensa ystävyydestä, auttamisesta ja huomaavaisuudesta. Päivässä hyödynnetään draamakasvatusta, kuten esimerkiksi “Peikon ja keijun kultakaivos” -nukketeatteriesitystä ja juonellista rastipolkua.
Mauno Nivala ja Päivi Hyystinmäki-Suomi /Lahti,
Anitta Fahim ja Mirva Heikkinen /Sotkamo

Ryhmäytys yläkoululaisille
Kuutamokeikka on seiskaluokkalaisten ryhmäytystä telttaleirinä Munkkiniemen Yhteiskoulussa Helsingissä. Kuutamokeikalle osallistuvat kaikki yläkoulua
aloittavat, yhteensä vuosittain noin 150 seiskaluokkalaista. Koulun kanssa yöleiriä ovat toteuttamassa kaupungin nuorisotalon ja seurakunnan nuorisotyöntekijöitä. Ruuat tulevat valmiina koulun keittiöltä. Lukiolaiset tukioppilaat tukioppilaat ovat mukana Kuutamokeikan toteuttamisessa. Liikunnanopettajalla on
suuri rooli ohjelman suunnittelussa. Ilta päätetään kaikille yhteiseen ystävyyden
kynttilöiden sytyttämiseen ja tarinankerrontaan.
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Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyspäivän jälkeen voidaan järjestää kahdeksasja yhdeksäsluokkalaisille ryhmäytyksen vuosipäivitys. Yhteinen vetäytyminen
kerran vuodessa nuorisotilalle tai lähiluontoon on osoittautunut hyväksi yhteishengen kohentajaksi. Vuosipäivitystä on toteutettu seurakunnan ja kunnan
nuorisotyöntekijöiden kanssa.
Yhdeksäsluokkalaisten kohdalla sisältönä on ollut menneiden yläkouluvuosien
muistelu, esimerkiksi vahvuus- tai muiden kuvakorttien äärellä keskustellen. Yhteishaun lähestyessä on pohdittu itsensä kehittämistä omien vahvuuksien, voimavarojen ja tulevaisuudenhaaveiden kannalta. Työskentelyssä on käytetty yksilö-, pari- ja pienryhmätehtäviä, ideariihiä ja kannustavia toimintasuunnitelmia.
Hetu Saarinen /Helsingin Munkkiniemi ja Varpu Koivunen /Helsingin Lauttasaari

Välituntitoiminta
VipinäVälkkä -toiminta on osa Helsingin Töölön seurakunnan kouluyhteistyötä.
Koululta tuli nuorisotyönohjaajalle välituntitoiminnan kehittämistä koskeva aloite, kun pienimmät oppilaat tuntuivat jäävän jalkoihin suuren alakoulun ahtaalla
pihalla.
Nuorisotyönohjaaja on pyytänyt 5.luokkalaisia VipinäVälkän apureiksi, ja halukkaita on aina ollut enemmän kuin on voitu ottaa. Apureiden kanssa tavataan lukukausien alussa ja suunnitellaan, mitä pelejä ja leikkejä valitaan. Nuorisotyönohjaaja tukee viidesluokkalaisia leikkien ohjaamisessa. VipinäVälkän toimintaa
järjestetään pitkällä välitunnilla 1. – 2. luokkalaisille. Säännöllisyys on muutenkin
kehittänyt kouluyhteistyöstä.
Koulukaveritoiminta on vastaava malli
Espoon Olarissa, jossa nuorisotyönohjaaja kouluttaa 6.luokkalaisia välituntitoimintaan. Koulukaverit valitaan vaaleilla ja he
toimiva leikittäjinä ja nuorempien oppilaiden kavereina. Seurakunnan työntekijä tukee heitä koulukaverin tehtävissä säännöllisillä kokoontumisilla, joissa saa ohjeita ja
kannustusta.
Tilda Kumpukallio/
Helsingin Töölö ja
Anne Sarasmaa/Espoon Olari
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Yhteistyöhankkeet
Salaiset elämäntaidot -hanke 5.luokkalaisille
Helsingin Vuosaaren alueella useampi eri alakoulun rehtori otti yhteyttä seurakunnan ja kunnan nuorisotyönohjaajiin kertoen erilaisista ongelmista alakouluilla. Rehtoreiden aloite johti siihen, että seurakunta haki erillistä rahoitusta
Helsingin seurakuntayhtymältä kouluyhteistyön kehittämiseen ja teki siitä parivuotisen hankkeen. Hankkeeseen
palkattiin erityisopettajataustainen projektikoordinaattori
kehittämään toimintamallia. Hankkeen tavoitteet on yhdistetty opetussuunnitelmaan, etenkin laaja-alaisen osaamisen alueisiin, sekä seurakuntayhtymän strategiaan. Yksi
naapuriseurakunnista on osallistunut hankkeeseen levittäen toimintamallia alueensa kouluihin.
Yhteistyötoiminnan kohderyhmäksi valittiin viidesluokkalaiset ja aiheiksi ryhmäytyminen, itsetunto, tunnetaidot ja
vuorovaikutustaidot. Mukana olevissa luokissa toteutetaan
sekä syys- että kevätlukukaudella neljä työskentelyä kyseisistä aiheista. Hankkeen alussa opettajille sekä viidesluokkalaisille toteutettiin alkukysely, joka osoitti luokkien väliset
erot ja haasteet.
Hankkeessa erityisen merkityksellistä on se, että mukana
ovat olleet alueen lähes kaikki lasten parissa työskentelevät
toimijat, kuten lukuisia järjestöjä kunnan nuorisotoimen lisäksi. Eri toimijoiden kesken on muodostettu moniammatillisia kolmen työntekijän tiimejä, mikä on koettu antoisaksi ammatillisen kehittymisen näkökulmasta.
Kuva Sanna Krook,
Kirkon kuvapankki

Seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja Ilkka Kanerva kertoo: ” Tässä toimintamallissa otamme tosissaan sen hädän, mikä opettajilla ja rehtoreilla on. Tehdään montaa duunia yhtä aikaa, kun työskennellään sekä koululaisten, opettajien että verkostoyhteistyön toimijoiden kanssa.”
Kyselyissä koululaisten toiveina yhteistyölle nousivat esiin päiväretket, yökoulut,
luokan omat juhlat ja tapahtumat. Opettajien toiveissa oli koulupäivystys, välituntitoiminta ja ryhmäytykset.

Kesä kaikilla -toiminta
Nurmijärvellä kuraattorit pohtivat yhdessä oppilaitaan, joilla ei ollut kesäloman
ajaksi mitään suunnitelmia. He ottivat yhteyttä kunnan nuorisopalveluihin. Sieltä pyydettiin mukaan seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja ja kesätyöntekijä.
Tavoitteena Kesä kaikilla -ryhmätoiminnassa on yksinäisyyden vähentäminen
kaveritaitoja kehittämällä. Kolmen työntekijän ja kolmen auton kokoonpanolla
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12 osallistujan ryhmä tapasi neljällä alkukesän viikolla kerran viikossa kiertäen lähiuimarantoja ja muita lähikohteita strutsitilasta
superparkiin ja luontopolkuun. Osallistujia
Kesä kaikille -toimintaan on ollut mahdollista ottaa vuosittain lähes 50.
Vanhempien on nykyään mahdollista hakea lapselleen Kesä kaikilla -paikkaa tietyin
kriteerein. Palaute lasten yksinäisyyden vähenemisestä ja toiminnassa syntyneiden
kaverisuhteiden merkityksestä on ollut rohkaisevaa. Toiminta on rahoitettu osittain
lahjoitusvaroin. Ryhmiin on hakeutunut paljon tehostetun ja erityisen tuen oppilaita, maahanmuuttajataustaisia sekä yksinhuoltajaperheiden lapsia. Kesä kaikilla-toiminta onkin nostettu Nurmijärven
kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman viiden kärkihankkeen joukkoon.
Marjut Timonen / Nurmijärvi

Aamupalasta hyvinvointia
Ilmaisen aamupalan tarjoaminen voi olla yksittäisen koulun tai oppilaitoksen tarpeisiin
vastaamista. Rehtorin aloitteesta eräällä koululla koottiin yhteen kaupungin nuorisopalveluiden ja seurakunnan nuorisotyöntiimin
työntekijöitä ja koulun oppilashuoltohenkilökuntaa, sillä koululla oli ollut remonttien
vuoksi raskaat työolosuhteet jo pidemmän
aikaa.
Koulun henkilökunta oli huomannut, että
suuri joukko oppilaita tuli kouluun syömättä
aamupalaa. Yhdessä pohdittiin, mitä nuorisotyö voi tehdä yhdessä kyseisellä alueella ja
koulussa olevien lasten ja aikuisten hyväksi.
Pohdinnan tulos oli ilmaisen aamupalan tarjoaminen kahtena aamuna viikossa
vuoroperiaatteella: toinen aamu on kunnan nuorisotyön ja toinen aamu seurakunnan nuorisotyön isännöimä.
Samaa mallia toteutetaan joissakin ammatillisissa oppilaitoksissa (ks. kampusrauhaa.fi).
Mauno Nivala /Lahti
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Kerhotoiminta ja pienryhmät
Kerhonohjaajan peruskurssi ja kerhon ohjaaminen
Laukaassa, Vihtavuoren koulussa, kaikki halukkaat 8.-9.luokkalaiset voivat ilmoittautua kerhonohjaajan peruskurssille (20 tuntia), joka toteutuu pääosin koulupäivien aikana seurakunnan tiloissa. Kurssi pidetään ensimmäisen koulujakson
aikana, joten uudet ohjaajat aloittavat kerhotoiminnan syysloman jälkeen. Edellisvuonna koulutuksen käyneet aloittavat kerhotoiminnan jo alkusyksystä.
Vuosittain ohjaajina toimii 75-100 oppilasta ja he ohjaavat pareittain tai tiimeissä
yhteensä 50-55 erilaista kerhoa, joihin osallistuu 600-700 alakoululaista. Kerhonohjaajat saavat säännöllisissä, koulupäivien sisällä pidettävissä tapaamisissa
tukea kerhonohjaajana toimimiseen. Kyse on koulun ja seurakunnan yhteisestä
kerhotoimintamallista, jossa rehtorit lähettävät Wilman välityksellä koulunsa
1.-6. -luokkalaisten oppilaiden koteihin kunkin koulujakson kerhokalenterin
(4 jaksoa/lukuvuosi). Kerhot ovat oppilaille maksuttomia ja ne pidetään klo
14:00 -17:00 välillä koulun tai seurakunnan tiloissa. Erittäin suosittuja ovat etenkin liikunta- ja kotitalouskerhot.
8.-9.luokkalaisten nuorten kohdalla kyse on
kerhonohjaajaryhmään kuulumisesta, yhteisöllisestä harrastuksesta ja yrittäjyyskasvatuksesta. Kerhot suunnitellaan ja niistä pidetään
päiväkirjaa. Kauden lopussa tehdään toimintakertomus. Seurakunta vakuuttaa osallistujat ja maksaa pienen palkkion ohjaajille.
Kerhonohjaajien koulutusvastuu sisältyy kunnan ja seurakunnan yhteisen kasvatussihteerin perustyöhön ja hänen rinnallaan siihen
osallistuu lisäksi useita seurakunnan työntekijöitä. Kerhoissa käytetään Nuori Kirkko ry:n kerhonohjaajamateriaaleja. Huoltajia tiedotetaan siitä, että kerhot voivat sisältää myös uskonnollista ohjelmaa
tai että niissä tiedotetaan seurakunnan toiminnasta.
Monen kerhonohjaajan kohdalla peruskurssi ja kerhon ohjaaminen on hyväksi
luettu toisen asteen opinnoissa. Lisäksi kerhon ohjaamisesta on ollut hyötyä kesätöihin tai opiskelemaan hakiessa.
Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi / Laukaa
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Tyttöjen pienryhmät
Ihanat tytöt on pienryhmätoimintaa 10-13 -vuotiaille
tytöille Joensuussa. Aikamme suosii ulospäin suuntautuvaa, vahvaa ja äänekästä luonnetta. Hiljaisempi ja
herkempi jää helposti jalkoihin. Ihanat tytöt -pienryhmässä hiljaisilla ja ujoilla tytöillä on mahdollisuus tutkailla vahvuuksiaan, harjoitella sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja sekä löytää äänensä. Ihanat tytöt -pienryhmä
kokoontuu säännöllisesti kouluaikana, koulun tiloissa.
Ryhmää ohjaa seurakunnan nuorisotyönohjaaja.
Hytönen, Taru & Valli, Siru: Ihanat tytöt, Menetelmäopas hiljaisten ja ujojen tyttöjen kohtaamiseen
(Lasten Keskus, 2016)
Voimamimmit on yläkouluikäisille tytöille suunnattu
pienryhmä Kotkassa. Koulun oppilashuoltoryhmä tekee päätöksen siitä, keitä ryhmään kutsutaan. Kuraattori ja luokanvalvojat kutsuvat ryhmään henkilökohtaisesti. Kutsutut oppilaat tekevät itse päätöksen ryhmään
osallistumisestaan ja sitoutuvat osallistumaan kaikkiin
ryhmäkokoontumisiin.
Koulu tiedottaa huoltajia ryhmästä ja nuoren päätöksestä osallistua siihen. Sisältöinä on omien tunteiden
tunnistaminen, aggression rakentavien ilmaisukeinojen opetteleminen, oman tahdon ja omien ajatusten
ilmaisu, elämänhallintataidoista ja oman arjen asioista
keskusteleminen.
Tavoitteena on tarjota kasvua tukevia vertaisryhmäkokemuksia, aikuisen läsnäoloa ja mahdollisuuksia tulla kohdatuksi ja nähdyksi omana itsenä. Ryhmässä
tehdään omia Voimakansioita, joiden sisältöihin voi palata myöhemmin vaikeissa tilanteissa. Viimeisessä kokoontumisessa vietetään juhlat.
Noora Kähkönen /Joensuu ja Reeta Lanki /Kotka

Sportti -ryhmä erityisille oppijoille
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten viikoittainen liikuntaryhmä Nurmijärvellä sai
alkunsa jo yli kymmenen vuotta sitten. Sportti-ryhmästä tiedotetaan koulujen
oppilashuollon kautta. Muun muassa kuraattori, terveydenhoitaja ja erityisopettaja kutsuvat ryhmään tutustumaan oppilaita, joiden he ajattelevat siitä voivan
hyötyä. Ryhmä kokoontuu ilta- ja viikonloppuaikaan. Suurin osa osallistujista on
aloittanut ryhmässä yläkouluikäisenä.
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Ryhmän tavoite on ensisijaisesti vuorovaikutustaitojen harjoittelu, jota toteutetaan liikunnallisen toiminnan kautta. Ryhmäläisten taustoja yhdistää yksin
jäämisen ja kiusatuksi tulemisen kokemukset, joten ryhmän tavoitteena on
mahdollistaa vahva joukkoon kuulumisen tunne. Ryhmän jäsenille teetetään
pelipaidat omalla nimellä ja itsevalitulla pelinumerolla.
Nuorten varttuessa on alettu järjestää myös K18-tapaamisia. Viikoittaisen pelivuoron lisäksi toteutetaan päiväretkiä ja yöleirejä. Silloin on erityisnuorisotyöntekijän työparina avustaja.
Marjut Timonen /Nurmijärvi

Alakoulun poikien kolmivuotinen ryhmä
Oulussa on toistakymmentä vuotta toteutettu kolmivuotisia pienryhmiä alakoulun pojille, joilla on ADHD-/Asperger -diagnoosi tai ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä. Ryhmää vetää seurakunnan nuorisotyönohjaaja, jonka työnkuvasta
puolet on määritelty etsiväksi ja erityisvarhaisnuorisotyöksi.
Ryhmä alkaa poikien käydessä toista tai kolmatta luokkaa. Idea esitellään koulusta huoltajalle, jonka luvalla nuorisotyönohjaaja ottaa yhteyttä ja käy kotikäynnillä kertomassa tarkemmin toiminnasta. Ryhmätoiminnan päätavoite on sosiaalisten taitojen opetteleminen ja ystävien saaminen. Työote on diakoninen.
Ryhmä on viikoittain kaksi tuntia kerrallaan
koulun jälkeen ja sisältää välipalan. Tarvittaessa
pojat haetaan ryhmään. Sen ulkopuolella sekä
huoltajaan että lapseen pidetään henkilökohtaisesti yhteyttä tarpeen mukaan. Myös vanhemman jaksamisen tukeminen on työn yksi
keskeinen tavoite.
Jokaiselle ryhmäläiselle pyritään löytämään jokin mieluinen säännöllinen harrastus. Sen lisäksi, että erilaisia harrastuksia käydään yhdessä
kokeilemassa, harrastuksen rahoittamisessa
avustetaan tarvittaessa. Keskeinen tavoite on
hioa ryhmäläisistä kaveriporukka kolmen vuoden aikana. Toiminta huipentuu lopuksi viikonloppumatkaan, mutta yhteys ei kokonaan katkea siihen. Harvemmin olevia
tapaamisia järjestetään ja etenkin yläkouluun siirtymisen sujumista seurataan.
Yläkoulun puolella pojat vastuutetaan itse pitämään yhteyttä.

Pertti Putila /Oulu
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MAHIS-ryhmät
Mahis-ryhmässä seurakunnan, kunnan tai kolmannen sektorin työntekijä yksin tai yhdessä toisen Mahis-ohjaajan kanssa sitoutuu sovituksi ajaksi tiettyihin
nuoriin ja suunnittelee nuorten kanssa yhdessä heitä kiinnostavan projektin.
Esimerkiksi kyseessä voi olla kahteen kunkin nuoren valitsemaan harrastukseen
tai vapaa-ajanviettopaikkaan tutustuminen.
Tutustumisretkien ohessa voidaan keskustella nuorille tärkeistä asioista sekä
auttaa tiedostamaan elämänhallintataitoja ja tekemään tulevaisuuden suunnitelmia. Nuoria sitoutetaan sovittujen asioiden hoitamiseen kuten lippujen varaamiseen vierailukohteisiin ja julkisiin kulkuneuvoihin. Mahis- pienryhmäläiset
voivat pitää koulussa minipalavereja tai sovittaessa käyttää osan koulu- tai opiskelupäivästä suunnittelemaansa retkeen. Nuorten Akatemia myöntää koulutetuille Mahis-ohjaajille Mahis -toimintaan maksimissaan tuhannen euron ryhmäkohtaisen avustuksen.
Katso lisää https://www.mahis.info/

Leirikoulut ja retket
Toukokuun viimeiset viikot täyttyvät monissa seurakuntien leirikeskuksissa
yöleirikouluista ja päiväretkistä.
Hämeenlinnassa koululuokan päiväretki kestää klo 9 –14 ja oppilailla on koululta
saadut eväät. Maksua vastaan voi tilata leirikeskuksen emännän valmistaman
lounaan. Yöleirikoulut kestävät klo 14 – 09 eli yhden yön yli. Nuorisotyönohjaajat ovat kehittäneet työpajapaketin, josta luokka voi valita muutaman ohjelmakokonaisuuden. Lisäksi ideoidaan yhdessä muuta ohjelmaa luokan toiveiden ja
tarpeiden pohjalta

Esimerkkejä
1. Kasvien kuvaaminen
• voidaan toteuttaa kilpailuna tai muuten
• 4-5 hlön ryhmissä
• ryhmällä oma digikamera
• laminoidut kasvien nimet
• ryhmän tehtävänä etsiä kyseiset kasvit,
ottaa niistä kuvat ja näyttää kuvat ohjaajalle
• useita eri toteutustapoja
(esim. kasvi kerrallaan joukkueet toisiaan vastaan, nopeuskilpailu)
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2. Melonta
• ensin perehdytään melonnan turvallisuuteen ja välineisiin
• ohjaajien johdolla lähdetään koko luokan kanssa melomaan

3. Kädentaidot
• Vuolenta :
ohjeet puukon käytöstä, mallina hiiri, jolla nahkasta tehdyt korva ja häntä
• Jonglööripallot: ilmapalloista ja riisistä

4. Frisbeegolf
5. GPS
6. Miinaharava
• metallinpaljastimella etsitään metallilätkiä ja ratkaistaan tangramia

7. Jousiammunta
8. Tietomiekkailu (2-5 lk)
• leikkimielinen tieto- ja ryhmätyökilpailu Jeesuksen elämään liittyvistä asioista
• osa kysymyksistä tietokilpailukysymyksiä ja osa toiminnallisia tehtäviä

9. Raamattukaaos (6 lk)
• tieto-, taito- ja tuuripeli Raamatun maailmasta
• pelataan joukkueina
• pelilaudan numeron mukaan etsitään rajatulta alueelta numeroa vastaava
koodi, joka pitää muistaa ja kertoa pelinjohtajalle. Koodia vastaan saa raamatunkohdan, luettuaan ryhmä saa siihen liittyvän kysymyksen. Oikein vastattuaan
ryhmä saa heittää noppaa ja edetä kohti uutta koodia...

10. Yhteistoimintaharjoitteita:
• reikäpressu
• Tower of Power, tornin rakentaminen
• pressulentopallo
• järjesty jonoon (pituus, aakkoset, koulumatka, ikä)
• suon ylitys limukoreilla

Mirva Lastu ja Ninnu Hurme /Hämeenlinna
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Koulupäivystykset ja kohtaamiset
Välitunnilla tapahtuva seurakunnan työntekijän päivystys tarjoaa
oppilaille matalan kynnyksen keskustelumahdollisuuden. Luonnollisestikaan se ei korvaa esimerkiksi koulukuraattorin tai -psykologin tapaamista, mutta voi olla pienenä oppilashuollollisena
lisäresurssina. Tyypillisiä keskustelunaiheita ovat ajankohtaisten
kuulumisten lisäksi kaverihuolet, kouluhommat, kiusaamistilanteet sekä läheisten kuolemantapaukset ja tulevaisuuden pohdinnat. Koulupäivystyksessä voidaan myös informoida koulun
jälkeen olevista kerhoista ja muusta avointen ovien toiminnasta.

Narikkapäivystys
Eräässä koulussa on päätetty järjestää narikkapäivystys erityisluokkaa vastapäätä, jotta nuorisotyönohjaaja voi hiljaisena päivänä auttaa koulutehtävissä kyseisessä luokassa. Narikkapäivystys
palvelee myös opettajia: on helppo sopia oppituntivierailuista ja muusta tulevasta yhteistyöstä tiettynä viikonpäivänä. Ei tarvitse erikseen lähetellä sähköposteja. Myös työssä jaksamiseen liittyviä keskusteluja käydään opettajien kanssa.
Keskellä narikkapäivystystä nuorisotyönohjaaja pyrkii lähtemään pitkälle välitunnille koulunpihalle leikittämään tai jututtamaan oppilasjoukkoa, mutta jos
narikkapäivystyksessä on kahdenkeskinen keskustelu menossa, se menee edelle. Tarve aikuisille keskustelukumppaneille tuntuu lasten keskuudessa koko ajan
kasvavan. Keskustelujen tavoitteena on oppilaan itsetunnon ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen koulussa sekä vapaa-ajalla.

Kirje-Kaijan postilaatikko
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja vastaa noin viikon kuluessa jokaiseen kirjeeseen, johon on merkitty oppilaan nimi ja luokka. Postilaatikko
toimii myös tiedotus- ja palautekanavana lasten huoltajien ja nuorisotyönohjaajan välillä. Postilaatikko sijaitsee koulun aulassa ja siinä on nuorisotyönohjaajan
valokuva. Jokaisessa vastauskirjeessä on nuorisotyönohjaajan yhteystiedot, jotta vanhemmat tietävät, kenen kanssa lapsi kirjoittelee.
Tavoitteena on tarjota aikuiskontaktia ja vastapainoa kännyköille ja sosiaaliselle
medialle koulun arjessa. Toisinaan luokanopettajat hyödyntävät postilaatikkoa
äidinkielen opetukseen, jolloin vastattavaksi tulee kokonaisen luokan kirjeet.
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Versojen kantajat
Versojen Kantajat on matalan kynnyksen tukiparitoimintaa Sotkamossa. Sitä
voidaan käyttää tilanteissa, joissa ammattilaiselle tai lapsen huoltajalle herää
huoli 10 –16-vuotiaasta. Tukihenkilöt ovat täysi-ikäisiä perehdytyksen saaneita
vapaaehtoisia, joista osa toimii myös Saapas-päivystäjinä, Saapaskahvilan ohjaajana tai muissa seurakunnan vapaaehtoistehtävissä. Tukipari tapaa toisiaan
seitsemän kertaa ja kullekin kerralle on suunniteltu jokin toiminta, jonka äärellä
elämänhallinnan kysymyksiä samalla pohditaan yhdessä. Se voi olla esimerkiksi
ohjattua luonto- tai eläinavusteista toimintaa, elokuvareissu tai ravintolaretki.
Toiminnan takana ovat paikalliset kolmannen sektorin järjestöt ja hankkeessa
haetaan kokemuksia yhdistysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä seurakunnan
toiminnan resurssina.

NIVEL-sopimus
Nivel-sopimus on Laukaassa yläkoulun päättäville oppilaille tarjottava
vapaaehtoinen rakenne, jonka tarkoitus on tukea siirtymistä toisen asteen opintoihin. Opinto-ohjaaja tiedottaa kevätlukukauden aikana yhdeksäsluokkalaisille mahdollisuudesta solmia yläkoulun kanssa vapaaehtoinen sopimus vuoden ajaksi. Opiskeluhuollon työntekijä (Laukaan
mallissa kunnan ja seurakunnan yhdessä palkkaama koulu- ja oppilaitosyhteistyön kasvatussihteeri) tapaa toukokuussa nuoren ja tarjoaa hänelle Nivel-sopimusta. Tapaamisessa käydään läpi sopimuksen sisältö.
Sopimus velvoittaa opiskeluhuollon työntekijän ottamaan puhelimitse yhteyttä sopimuksen allekirjoittaneeseen nuoreen syyslukukauden
alussa. Tuolloin tarkistetaan, onko nuori ottanut opiskelupaikan vastaan
ja kuinka asuminen ja kulkeminen oppilaitokseen tai muut arjen asiat
sujuvat. Tavoitteena on huomioida tukea tarvitseva nuori jo ennen kuin
toisen asteen oppilaitoksen opiskelijahuolto tavoittaa nuoren esimerkiksi runsaiden poissaolojen vuoksi.
Yhteydenottopuhelun perusteella kasvatussihteeri koordinoi, jotta kussakin tilanteessa tarpeelliset tahot ryhtyvät nopeasti asianmukaisiin
toimenpiteisiin nuoren tukemiseksi. Yhteyttä otetaan esimerkiksi kunnan etsivään nuorisotyöhön, lastensuojeluun, oppilaitoksen opiskeluhuoltoon
ja nuoren huoltajiin sekä autetaan tarvittavien asiantuntijalausuntojen hankkimisessa. Pyrkimyksenä on ehkäistä alaikäisen nuoren opinnoista putoamista,
kotiin jäämistä ja syrjäytymistä.
Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi/Laukaa, Kaija Siniluoto/Oulu,
Stella Björkholm /Espoo, Mirva Heikkinen ja Kari-Pekka Vehkaoja/Sotkamo
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Opettajien hyvinvointi
Opettajien virkistysiltoja toteutetaan joillain paikkakunnilla nimellä OpenSaunaOpen. Seurakunnan leirikeskus tarjoaa mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen, saunomiseen, makkaranpaistoon ja keskusteluun. Vantaan Korsossa
opettajille puolestaan järjestetään toukokuun viimeisellä kouluviikolla sijoittuva
katusählyturnaus kirkon edustalla. Koulukohtaiset joukkueet tapaavat toisiaan
ja tavoittelevat samalla kiertävää palkintopokaalia. Yksi pelijoukkue muodostetaan seurakunnan koulu- ja oppilaitosyhteistyötä tekevistä työntekijöistä.
Laukaassa osa kouluista on toivonut koulujen yhteisiä pedagogisia kahviloita,
joissa henkilökunta on voinut iltapäivän aikana tavata toisiaan mielenkiintoisen
alustuksen, keskusteluiden ja kahvihetken lomassa. Isommat työyhteisöt puolestaan toivovat koulun henkilökunnan omaa iltapäivää seurakunnan leirikeskuksessa. Ohjelma on koostunut esimerkiksi työpajoista, joihin henkilökunta
jaetaan etukäteen. Vaihtoehtoisia pajoja ovat olleet muun muassa yhteisöllinen
taidepaja, liikkuminen luonnossa, Aarrekartta-työskentelyt, pihapelit, saunominen, ruuan valmistaminen, vapaa hiljentyminen, saunominen sekä niska-hartiahierontapisteet. Iltapäivään sisältyy myös yhteinen päivällinen.
Terho Kettunen/ Vantaan Korso, Ville Väänänen/Salo,
Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi /Laukaa

Huoltajat huomioon
Lahden seurakuntayhtymässä on kehitetty erityisnuorisotyön ja kouluterveydenhuollon yhteistyönä vertaistukiryhmä joidenkin 4. – 6.-luokkien erityisen
tuen oppilaiden väsyneille äideille. Erityisen tärkeältä on tuntunut tarjota tätä
toimintaa jo alakouluvaiheessa. Osallistujista suurin osa on yksinhuoltajaäitejä.
Jokaisella kokoontumiskerralla on hemmotteluhetki, joka toteutetaan yhdessä
kauneudenhoitoalan opiskelijoiden kanssa. Sen jälkeen on lyhyt asiantuntijan
alustus sekä keskustelua.
Yläkoulusiirtymä on nuoren elämässä kriittinen taitekohta, jonka yhteydessä
vanhemmat voivat hyötyä vertaistuesta. Lahdessa erityisnuorisotyönohjaajan
vetämää suljettua vanhempainryhmää on tarjottu niille, joiden lapsilla 7. luokka ei ole alkanut sujua. Yläkoulun aloituksen jälkeen on ilmennyt lintsaamista,
läksyjen laiminlyöntiä ja muuta huolta.
Aloite ryhmään tuli yläkoulun rehtorilta, kuraattorilta ja erityisopettajalta. Ohjaajaksi tahdottiin nimenomaan henkilö koulun ulkopuolelta, jotta vanhempien ei
tarvitse kuvitella minkään kerrotun asian tulevan oppilasta opettavien tietoon.
Ryhmä on kokoontunut kahdesti kuussa puolen vuoden ajan, minkä jälkeen on
koottu uusi ryhmä. Ryhmissä on käsitelty asioita, joita perheissä on pinnalla.
Ryhmässä on saanut niin itkeä kuin nauraakin, ja yhdessä tehdyt oivallukset
nuorista ovat olleet tärkeitä.
Mauno Nivala ja Ville Forstedt /Lahden seurakuntayhtymä

