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Säkylässä toteutetaan
koulunuorisotyötä nyt uudesta
tulokulmasta.  Tavoitteenamme on
vahvistaa nuorten
osal l isuuskokemusta
vaihtoehtoisin menetelmin mm.
yhteisötaiteen keinoin.

Taidelähtöisten menetelmien
kautta tuomme koulunuorison
arkeen mahdoll isuuden tehdä
taidetta yhdessä ja samalla
edistämme nuori l le 
luontevien i lmaisumuotojen ja
ki innostuksenkohteiden 
löytämistä.

Toimintamme tukee taiteen ja
kulttuurin saavutettavuutta.  

 Taidetoiminnan l isäksi  jär jestämme
kehitystä ja ar jenhall intaa tukevaa,  sekä
tulevaisuuden rakentamiseen tähtäävää
toimintaa yksi lö- tai  ryhmäohjauksena.  

Hankkeen edetessä tar joamme nuori l le
myös mahdoll isuuksia kulttuuri  - ja
luontoelämyksiin jär jestämällä yhteisiä
retkiä lähialueil le.

Retkellä :  
-  tutustumme lähialueiden

luontokohteis i in ,  
-  teemme taidetta luonnossa

 -  menemme yhdessä kohteis i in ,
joihin kaik illa nuorilla e i  ol is i
mahdollisuutta tutustua –  tai
minne e i  yksin tulis i  lähdettyä .   
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 täsmätyöpajoja :

 -  koulupäivän jälkeen 

-  suunnattu

yläkouluikäis ille ja sitä

vanhemmille 

-  Vaihtuvateemaisia

pajoja ,  jotka voidaan

toteuttaa myös

nuorisotiloilla

 Väl ituntipäivystys :
 -  uppoudutaan vaihtuvi in

tehtävi in-   tutustutaan soittimeen
-  saadaan apua kokeeseen

valmistautumisessa-   jutellaan tai  levähdetään
-  yksin tai  kaverin kanssa

Näin luomme toiminnallis ia
mahdollisuuksia v iettää a ikaan

toisten oppila iden kanssa ja
ehkäisemme  välituntisin koettua

yksinäisyyttä 
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TOIMINTAVIIKOT 3-4

SUUNNITELLAAN

YHDESSÄ

Toiminnan  käynnistysvaiheessa
koulunuorisotyöntekijä  vierai lee
joka  koululla  tapaamassa
opettaj ia  ja  muuta
henkilökuntaa  

 suunnittelemassa  yhdessä
tulevan  kevään  työpajatoimintaa
ja  työpajojen  si joittumista
luontevaksi  osaksi  kevään
opetusta .  

  

Koulunuorisotyö painottuu koulupäivän
yhteyteen. Koulupäivän aikana jär jestetyn
yhteisen toiminnan kautta edistetään
luokan sosiaal isia suhteita positi ivisessa
hengessä.  Opetusryhmä on esimerkiksi
mahdoll ista jakaa pienryhmiin,  jotka on
koottu toisi l leen vähiten ennalta tutuista
oppilaista.  Ryhmissä työskennellään
yhteisten taideprojektien parissa,  tehdään
ilmaisuharjoitteita tai  keholl isia
taidetehtäviä koulunuorisotyönteki jän
ohjauksessa.

Nuorten kanssa yhdessä
suunniteltuja taideprojekteja
toteuttamalla  luomme alustoja
yhteisöl l isyyden kokemukselle ja
saamme aikaan positi ivisia
kokemuksia koulun sosiaal isessa
ympäristössä.   Uuden tyyppinen
toiminnall isuus ja yhteisten teosten
kautta  saavutettu näkyvyys tuo
nuorten oman kädenjäl jen esi l le
positi ivisessa valossa.  Samalla
parannamme kouluviihtyvyyttä
konkreettisin toimin ja
vahvistamme osal l isuuden
kokemusta.    
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VIIKKO 3 18.1 .-19.1 .2021 ja 21 .1 .2021
KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄN PÄIVYSTYS
JA KESÄTYÖNHAKUKLINIKKA
Koulunuorisotyönteki jä päivystää koulun
Monitoimiti lassa klo 14:00-16:00. Ti lassa
voi käydä odottelemassa bussia,  tekemässä
läksyjä.  Kesätyönhakuklinikka on
tarkoitettu työhakemusten parissa
painiskelevien nuorten auttamiseksi .  Apua
on tarjol la päivystysaikana.

TOIMINTAVIIKOT 4-5;  13-
14;  16-17;  19-21

SÄKYLÄN

YHTEISKOULU

Toimintamuotona  on  mm .

KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄN
PÄIVYSTYS ,  jol loin  Päivystyksen
aikaan  Monitoimiti lassa  voi
käydä  odottelemassa  bussia ,

tekemässä  läksyjä .   Lappu  ovessa
kertoo ,  milloin
koulunuorisotyöntekijä  on
paikalla .

Koulunuorisotyöntekijältä  voi  
 varata  erikseen  yksi löohjauksen
aikoja  mm .

kesätyönhakuteemaan  l i i ttyen .



VIIKKO 4 26.1 .-29.1 .2021 ( ja  huhti-toukokuun vi ikot)  VUOROVAIKUTUSTYÖPAJAT
-  Luokanvalvoj i l la  on mahdoll isuus varata pienryhmil le suunnattuja
vuorovaikutustyöpajoja.  Työpajat toteutetaan koulupäivän aikana.  Työpajoissa
tehdään eri laisia vuorovaikutusharjoitteita ja l i ikei lmaisun harjoitteita yhdessä
toimien.  Opetusryhmästä voidaan poimia työpajatoimintaan esim. 4-8-oppilasta
kerral laan.  Työpajan kesto sovitaan kunkin opettajan kanssa erikseen.  
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VIIKKO 5  2.2.-5.2.2021
VUOROVAIKUTUSVIIKKO Viikon aikana
jär jestetään opetusryhmil le (tai  puoliksi
jaetuil le opetusryhmil le)  suunnattuja
työpajoja.  Työpajoissa tehdään
vuorovaikutusharjoitteita,
i lmaisuharjoituksia,  keholl isia ja
l i ikei lmaisun harjoituksia.  Tutustumme
myös keholl iseen piirtämiseen ja
hyödynnämme sosiaal isen sirkuksen
työtapoja.  Työpajojen sisäl löt on räätälöity
kunkin opetusryhmän ikätason mukaan.
Työpajan kesto 45min/opetusryhmä.
Toteutus koulupäivän aikana.     

TOIMINTAVIIKOT 5-6;8

ISOSÄKYLÄN

KOULU

Pajailua  yhdessä !

 

   VIIKKO 8 23.2.-24.2.2021 ”HIIHTIS”-
PAJAT Hiihtolomalla jär jestetään kaksi
työpajapäivää,  joiden aikana pääsee
tekemään käsityötaidetta.  Tänä
lukuvuonna teemana on kir jal l isuus –
työpajoissa tehdään kir jal l isuushahmoista
kir janmerkkejä neulahuovuttamalla ja
ompelemalla.  Tarkoituksena on tuottaa
kir janmerkeistä materiaal ia tulevaa
näyttelyä varten.



VIIKKO  6  9 .2 . -12 .2 .2021  KAKSIN-PARITYÖSKENTELYN  HARJOITTELUA  VIIKON  AIKANA  TYÖPAJOIHIN  OSALLISTUU  TYÖPAREJA ,

JOILLA  VOI  OLLA  HAASTEITA  TYÖSKENNELLÄ  YHDESSÄ .  TYÖPAJOISSA  TUTUSTUTAAN  TYÖPARIIN  RAUHALLISESSA
YMPÄRISTÖSSÄ  TAIDETEHTÄVIÄ  TOTEUTTAEN .  TOTEUTETAAN  KOULUPÄIVÄN  AIKANA .



KAKSIN-PARITYÖSKENTELYN  TULOKSENA  SYNTYNEITÄ  LOISTAVIA
TAIDETEOKSIA .  FLUORISOIVILLA  VÄREILLÄ  MAALATUT  TEOKSET

KIRJAIMELLISESTI  LOISTAVAT ,  KUN  NIITÄ  TARKASTELLAAN  UV-VALOSSA .

TEOKSET  ON  ASETETTU  ESILLE  "KAVERIKOMEROON " ,  JOSSA  KAIKKIEN
TEOSKISTA  MUODOSTETTUA  KOKONAISUUTTA  PÄÄSEE  VIIKON

PÄÄTTEEKSI  KATSOMAAN .
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VIIKKO 9 2.3.-5.3.2021
VUOROVAIKUTUSVIIKKO Sosiaal isia
taitoja ja  ryhmässä toimimista hiotaan
Kepolan koulul le suunnitel luissa
työpajoissa.  Työpajoissa tehdään
vuorovaikutusharjoituksia,
i lmaisuharjoituksia,  keholl isia - ja
l i ikei lmaisun harjoituksia.  Tutustumme
myös keholl iseen piirtämiseen ja
hyödynnämme sosiaal isen sirkuksen
työtapoja.  Työpajojen sisäl löt on räätälöity
kunkin opetusryhmän ikätason mukaan.
Työpajan kesto 45min/opetusryhmä.
Toteutus koulupäivän aikana.    
 

TOIMINTAVIIKKO 9 JA 15

KEPOLAN

KOULU

Toiminnall ista  vuorovaikutusta !

 

 VIIKKO  15 13.-16.4.2021
KIRJALLISUUSVIIKKO Kir jal l isuusviikko
li ittyy lukuvuoden teemaan. Viikon aikana
tehdään eri  opetusryhmil le suunnattuja
taidetehtäviä.  Työpajassa hyödynnetään
sanataiteen metodiikkaa,  tehdään omia
DADA-runoja ja tuunataan kir joista
omakuvia.  Työpajoissa tuotetaan maisema-
runot -valokuvia materiaal iksi  mahdoll ista
näyttelyä varten.  Toteutus koulupäivän
aikana.
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VIIKKO 10 9.3.-12.3.2021
KIRJALLISUUSVIIKKO Kir jal l isuusviikko
li ittyy lukuvuoden teemaan. Viikon aikana
tehdään eri  opetusryhmil le suunnattuja
taidetehtäviä.  Sanahirviöt-työpajoissa
pohditaan sanojen merkityksiä,  etsitään
vanhoista kir joista ikäviä sanoja ja mukavia
sanoja ja ruokitaan samalla ryhmien
tekemiä sanahirviöitä.  Työpajaan l i ittyy
tunnetaitojen harjoittelua yhdessä ryhmän
kanssa.   Työpajan kesto
135min/opetusryhmä. Toteutus
koulupäivän aikana.     
 

TOIMINTAVIIKKO 10-11

LALLIN  KOULU Li ikettä ,  toimintaa  ja  vaihtuvia
taidetehtäviä  koko  ryhmälle !

 

 VIIKKO 11  16.3.-19.3.2021 
 VUOROVAIKUTUSVIIKKO Sosiaal isia
taitoja ja  ryhmässä toimimista hiotaan
myös Lal l in koulul le suunnitel luissa
työpajoissa.  Työpajoissa tehdään
vuorovaikutusharjoituksia,
i lmaisuharjoituksia,  keholl isia ja
l i ikei lmaisun harjoituksia.  Tutustumme 
 keholl iseen piirtämiseen ja hyödynnämme
sosiaal isen sirkuksen työtapoja.
Työpajojen sisäl löt on räätälöity kunkin
opetusryhmän ikätason mukaan. Lal l in
koulun työpajat ovat kestoltaan kolmen
oppitunnin pituisia ja  rytmitetään sen
mukaan sisältämään i lmaisuharjoitteita
laajemmin. Työpajan kesto
135min/opetusryhmä. Toteutus
koulupäivän aikana.
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TOIMINTAVIIKKO 10-11

LALLIN  KOULU

SANAHIRVIÖT-TYÖPAJOISSA SYNTYNEISTÄ HAHMOISTA KOOTTIIN VIIKON PÄÄTTEEKSI RYHMIEN YHTEINEN NÄYTTELY KOULUN RUOKAILUTILAAN. 
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VIIKKO 12 23.3.-26.3.2021
VUOROVAIKUTUSVIIKKO Teemaviikon
työpajoissa hiotaan sosiaal isia taitoja ja
ryhmässä toimimista.  Työpajoissa tehdään
vuorovaikutusharjoituksia,
i lmaisuharjoituksia,  keholl isia ja
l i ikei lmaisun harjoituksia.  Tutustumme
myös keholl iseen piirtämiseen ja
hyödynnämme sosiaal isen sirkuksen
työtapoja.  Työpajojen sisäl löt on räätälöity
kunkin opetusryhmän ikätason mukaan.
Työpajan kesto 45min/opetusryhmä.
Toteutus koulupäivän aikana.  

VIIKKO 13 29.3.2021 MAANANTAIN
TAIDEVALINNAINEN Valinnaisryhmälle
suunnattu taidetehtävä.  Kesto 120 min.
VIIKKO 16 19.4.2021 MAANANTAIN
TAIDEVALINNAINEN Vall innaisryhmälle
suunnattu taidetehtävä.  Kesto 120 min.  
 

TOIMINTAVIIKKO 12-13;  18

HUOVINRINTEEN

KOULU

  VIIKKO 18 4.5.-7.5.2021
KIRJALLISUUSVIIKKO  Kir jal l isuusviikko
li ittyy lukuvuoden teemaan. Viikon aikana
tehdään eri  opetusryhmil le suunnattuja
taidetehtäviä.  Työpajassa hyödynnetään
sanataiteen metodiikkaa,  tehdään omia
DADA-runoja ja tuunataan kir joista
omakuvia.  Työpajoissa tuotetaan maisema-
runot -valokuvia näyttelymateriaal iksi
lukuvuoden Kir jal l isuus-teemaan l i ittyvään
näyttelyyn.  Kesto 45min/opetusryhmä.
Toteutus koulupäivän aikana.  

 KUUTOSEXTRA Koulunuorisotyönteki jä
ohjaa myös kuudesluokkalaisi l le suunnatut
taidetyöpajat,  jotka toteutetaan
toukokuussa oppilaiden leirikoulun aikana.   
Aika ja paikka avoin!
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TOIMINTAVIIKOT 7-8

NUORISOTILAT
Koulunuorisotyöntekijä  ohjaa
erikseen  sovittavia  työpajapäiviä
ja  teematyöpajoja  kevään  aikana
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TYÖ VERKOSSA

SOME
Koulunuorisotyöntekijän
tavoittaa  INSTAGRAMISTA
käyttäjänimellä
sakylan_koulunuorisotyo
Til i l lä  julkaistaan  mm .

ajankohtaista  t ietoa
tapahtumista ,  etäkoululaisi l le
suunnattuja  tehtävävinkkejä ,

haastetehtäviä  ja
valokuvadokumentaatiota
työpajoistamme .  



 Koronan  tuomat  reunaehdot  toiminnalle :   

 Kevään  aikana  työskentely  on  ajoittunut  TI-PE

yhdelle  koululle  kerrallaan  ja  aikaisintaan

seuraavalla  vi ikolla  on  mahdoll ista  si irtyä

seuraavalle  koululle .  Tällöin  jää  aikaa

vi ikonloppu  ja  maanantai  ennen  

 koulunuorisotyöntekijän  si irtymistä  seuraavaan

kohteeseen .  Seuraamme  AVI :n  ohjeistusta  ja

mukautamme  toimintamme  vastaamaan

tilanteen  vaatimuksia .  

ETÄKOULULAISET  olemme  pyrkineet

huomioimaan  jär jestämällä

koulunuorisotyöntekijän  puhelinpäivystyksen .

Lisäksi  koulunuorisotyöntekijä  on  julkaissut

maaliskuun  aikana  etäkoululaisi l le  suunnattuja

tehtävävinkkejä  MITÄÄN  TEKEMISTÄ  -otsikolla .

Tehtävävideot  löytyvät  koulunuorisotyöntekijän

Instagram-t i l i ltä .  

TYÖTÄ  KORONAN  EHDOILLA
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TARKASTELLAAN
NUMEROINA

TAVOITTAVUUS Määrä  ei  kerro  laadusta ,  mutta
joskus  työtä  on  kiinnostavaa
tarkastella  myös  numeroiden ,

kaavioiden  ja  muiden
mittareiden  avulla .  Helmikuun
lopulla  olimme  tavoittaneet
työpajojemme  kautta  yl i  200
lasta  ja  nuorta  -  maaliskuun
lopulla  osall istujamäärä  oli  yl i
400 !  

Maaliskuu 19.3.

Tammikuu

Helmikuu

Helmikuu



MEILTÄ SAAT
LISÄTIETOA 
SÄKYLÄN
KOULUNUORISOTYÖSTÄ

Koulunuorisotyöntekijä  

Katri  Tella
044  457  5266
katri .tel la@edu .sakyla . f i

Vapaa-aikapääll ikkö
Lauri  Parviainen
044  517  1011
lauri .parviainen@sakyla . f i
 

Helmikuu


