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H U H T I - K E SÄ





Säkylässä koulunuorisotyötä tehdään perinteisempien
lähestymistapojen rinnalla taidelähtöisiä menetelmiä
hyödyntäen. Tehtävässä toimivalla koulunuorisotyöntekijällä
on lasten ja nuorten erityisohjaajan pätevyyden lisäsi
akateeminen tausta taide ja kulttuurialalta, sekä vahvaa
substanssiosaamista lastenkulttuurin saralta. Toiminnan
käynnistyttyä on tehty yhteisötaidetta käsittäviä projekteja
ja tutustuttu taiteen tarjoamiin eri ilmaisumuotoihin
yhdessä.  Kevään kokemus on osoittanut, että Säkylässä
koulunuorisotyö on otettu hyvin vastaan kouluissa ja
koulunuorisotyöntekijälle on tarjoutunut mahdollisuus
sijoittaa tarjoamansa sisällöt joustavasti osaksi koulupäivän
aikana tapahtuvaa toimintaa.  Säkylän kunnan toimijoiden
asenne koulunuorisotyötä kohtaan on ollut ihanteellinen
verrattuna kuntiin, joissa koulunuorisotyöntekijä on katsottu
koulun ulkopuoliseksi toimijaksi, eikä näin ollen ole
koronaepidemian vuoksi saanut ollenkaan lupaa toimia
kouluissa. Säkylän koulujen henkilökunnan asenne
ansaitseekin tässä kohtaa erityiskiitokset ja voinemme
todeta, että positiivisen asenteen johdosta olemme yhdessä
saaneet toteuttaa työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
tänä epätavallisena ajanjaksona.  

H Y V Ä  A S E N N E !

koulunuorisötyö säkylässä

Yksi keskeisistä tavoitteistamme on ollut tuoda helpotusta
erityisesti korona-ajan haasteisiin nuorten arjessa. Kouluun on
tuotu yksi kuunteleva aikuinen lisää. Lisäksi kouluihin on luotu
lisää ryhmäytymistä tukevia tilanteita ja tuotu yhdessä koettua
tapahtumallisuutta osaksi koulupäivää. 
Korona on tuonut omat haasteensa toiminnan järjestämiselle
myös Säkylässä. Olemme panostaneet turvalliseen
kanssakäymiseen oppilaiden kanssa, hygieniaan ja
suojautumiseen. Avainasemassa on työskentelyn
jaksottaminen, jolloin koulunuorisotyöntekijä on työskennellyt
tietyn jakson aina yhdessä koulussa kerrallaan. 
 

K O R O N A N  E H D O I L L A  M E N N Ä Ä N  E T E E N P Ä I N !

Koulunuorisotyö-hanke toi uudentyyppistä työnkuvaa
toteuttavan nuorisotyöntekijän Säkylän kunnan kouluihin.
Hanke käynnistyi tammikuussa 2021. Alkukevään toimintaan
voi tutustua vuoden 2021 ensimmäisestä
neljännesvuosiraportista, joka on julkaistu Säkylän kunnan
internetsivustolla osoiteessa:
https://www.sakyla.fi/wp-
content/uploads/2021/03/Koulunuorisotyo_raportti_Maalisku
u_2021-2.pdf

M I K Ä  K O U L U N U O R I S O T Y Ö ?

https://www.sakyla.fi/wp-content/uploads/2021/03/Koulunuorisotyo_raportti_Maaliskuu_2021-2.pdf


Kouluissa tapahtuvan toiminnan lisäksi
koulunuorisotyöntekijä on kevään aikana osallistunut
nuorten hyvinvointia lisäävien hankkeiden suunnitteluun ja
rahoitushakuihin. Näistä mm. Kulttuuriposit+ -
tapahtumasarja tulee lisäämään konkreettisesti nuorille
nuorille suunnattujen taide -ja kulttuuritapahtumien
tarjontaa alueella seuraavan lukuvuoden aikana ja
koulunuorisotyöntekijä tulee toimimaan avainhenkilönä
koulupäivään integroitujen tapahtumien toteuttamisessa. 

H A N K E T Y Ö

SIVU 04

vaikuttava koulunuorisotyö 

Säkylän koulunuoristyöntekijä on osallistunut alueelliseen
nuorisotyöntekijöiden verkostotoimintaan ja on mukana
koulunuorisotyöntekijöiden omissa verkostoissa.  

V E R K O S T O T

Yhteisötaideprojektit framilla! Alkukeväästä Lallin koululla
tuotettuja sanahirviöt-teoksia oli asetettu esiin Säkylässä
toimivan Kirjallisuusteeman ympärille keskittyvän hankkeen
näyttelyyn. Myös hiihtolomapajassa valmistamiamme
neulahuovuttettuja, kirjoista poimittuja hahmoja oli esillä
näyttelyssä. 

Y H T E I S T Y Ö T Ä  P A I K A L L I S I S S A  H A N K K E I S S A



Alkuvuoteen sijoittuneiden alakoulujaksojen vastapainoksi
Säkylän kunnan koulunuorisotyön loppukevät 2021 on
painottunut yläkoululaisten parissa tapahtuvaan työhön. Lisäksi
kevään aikana on toteutettu  alakoululaisille suunnatut
taidevalinnaisten tunnit, sekä muutama sanataiteeseen keskittyvä
viikko. 

SIVU 05

 koulunuorisotyön kevät ja

kesä



Luonteva toimintamuoto nuorten kohtaamiseen on välituntisin tapahtuva
jalkautuminen nuorten pariin. Koulunuorisotyöntekijä on pyrkinyt viikoittain
useampana päivänä kiertämään oppilaiden juttusilla välitunneilla, ottaen
kontaktia nuoriin ja kysellen heidän henkilökohtaisia kuulumisiaan ja kuunnellen
heidän mietteitään. Toimintamuoto on palkitseva, sillä tarvetta välituntien
aikana läsnäolevalle aikuiselle näyttää olevan ja monet oppilaista hakeutuvat
koulunuorisotyöntekijän juttusille säännöllisesti ja oma-aloitteisesti välituntien
aikana. Välituntiyhteys nuoriin mahdollistaa jatkumon, jossa kuulumiset
päivitetään säännöllisesti, ja jossa nuoren arkielämän kokemuksia pystytään
tarkastelemaan osana henkilökohtaista kontekstia. 

Välituntisin tapahtuvan jalkautumisen osalta on tulut selvästi esiin, kuinka
koulunuorisotyöntekijä on tavoittanut myös niitä nuoria, joilla taustalla on
kiusaamisen kokemuksia ja joilla saattaa olla haasteita koulun sosiaalisessa
ympäristössä selviytymisessä. Nämä mahdollisesti yksinäisyyttä ja
ulkopuolisuutta kokevat nuoret eivät tyypillisesti hakeudu vapaa-ajallaan
esimerkiksi nuorisotiloille aikaansa viettämään, eivät osallistu vapaa-ajan
harrasteryhmiin tai muuhun sosiaaliseen toimintaan. Siten nuorisotyö ei heitä
tavoita perinteisin nuorisotyön menetelmin. Tässä kohtaa koulunuorisotyön
merkitys korostuu ja se tuo uusia mahdollisuuksia tavoittaa syrjäytymisvaarassa
olevia nuoria nuorisotyön piiriin. 

Alkuvuodesta kokeilussa olivat toiminnalliset välitunnit, jolloin kokoonnuttiin
esim. soittimien, sirkusvälineiden tms. innoittamana toimimaan yhdessä.
Koronan vuoksi toiminta osoittautui haasteelliseksi järjestää, koska
opetusryhmien sekoittaminen on riskitekijä. Tämän vuoksi välituntisin tapahtuva
koulunuorisotyö sijoittui loppukevään ajan ulkotiloihin. Mikäli tilanne
normaalisoituu, on kokeilukertojen aikana suosituiksi osoittautuneiden
toiminnallisten välituntien kehittäminen paikallaan.
Nyt ulkotiloissa tapahtuva toiminnallisuus välituntien aikana saattoi olla
esimerkiksi koulunuorisotyöntekijän ja etsivän nuorisotyöntekijän asettamien
pääsiäismunakätköjen löytämiseen liittyviä haastetehtäviä. Tämäntyyppiset
toiminnot soveltuvat haastavaan aikaan, jolloin vältetään lähikontakteja, mutta
kaivataan silti piristystä arjen keskelle. 

Viimeisinä kouluviikkoina koulunuorisotyöntekijä jakoi yläkouluikäisille
välipalaksi banaaneita. Näytti vahvasti siltä, että välipala tuli tarpeeseen
iltapäivien tunneilla, kun nälkä yllätti kasvavat nuoret. Banaanien noutajia
ilmaantui koulunuorisotyöntekijän oven taakse jonoksi asti. Monille välituntisin
yksinäisille oppilaille banaanin noutaminen toimi myös motiivina hakeutua
koulunuorisotyöntekijän juttusille; Tuolloin saatiin aikaan hyviä kohtaamisia ja
nuoret pääsivät purkamaan mieltään aikuiselle. 

V Ä L I T U N T I

SIVU 06 Toimintaa yläkoulu -ja

lukioikäisille



Opettajien toiveesta monille ryhmille suunnattiin erikseen
räätälöityjä vuorovaikutustunteja. Usein kokemus oli, että
opetusryhmä kaipaa harjoitteita ryhmäytymisen ja yhdessä
työskentelyn tukemiseen. Joissakin tapauksissa
koulunuorisotyöntekijä oli aluksi mukana tarkkailijana
havainnoimassa opetusryhmän käytännön työskentelyä
oppituntien aikana, minkä jälkeen ryhmälle suunniteltiin
soveltuvia ryhmäharjoitteita sisältävät työpajatunnit. Pajat 
 toteutettiin koulupäivän aikana. Koulunuorisotyötekijän
kokoamat pajatunnit pitivät sisällään liikeilmaisusta,
ilmaisutaidosta tai sirkusharjoitteista koostettuja
parityöskentelyn harjoituksia. 

Oppilashuoltoryhmä on aikaisempina vuosina järjestänyt
toiminnallisia vanhempainiltoja. Koronaepidemian vuoksi
nyt peruuntuneet toiminnalliset vanhempainillat korvattiin
seitsemäsluokkalaisille suunnatuin oppitunnein. Tunneilla
käsiteltiin toiminnallisten vanhempainiltojen teemoja:
seksuaalisuus, kiusaamisen ehkäisy, hyvinvoinnin
tukeminen, päihteet. Oppitunnit toteutettiin kuraattorin,
etsivän nuorisotyöntekijän, koulupsyykkarin ja
koulunuorisotyöntekijän yhteistyönä.
Koulunuorisotyöntekijän osuus käsitteli kiusaamisen
ehkäisemistä ja aiheeseen liittyen valmistettiin mm. aihetta
käsittelevä ”lattiapeli”, joka haastoi pienryhmissä pelaavat
oppilaat pohtimaan yhdessä kiusaamiseen liittyviä
rikosoikeudellisia kysymyksiä. Osuudessa pohdittiin myös
kiusaamisen kokemusta, sekä ideoitiin konkreettisia keinoja
kiusatun auttamiseksi.

Yhdeksäsluokkalaisille suunnatut tunnit toteutettiin
yhteistyössä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa ja ne
sisälsivät tulevaisuuden suunnitteluun tähtäävää pohdintaa
ja ilmaisuharjoitteita. 

O P P I T U N N I T

SIVU 07





Oppilashuoltoryhmän järjestämässä ulkoilmatapahtumassa lukion luokat
suorittivat eri toimintapisteillä annettuja tehtäviä. Koulunuorisotyöntekijän
pisteellä opiskelijat pääsivät kokeilemaan kehopiirtämistä ja tekemään
jättisaippuakuplia. Osallistuvia luokkia olivat lukion vuosikurssit 1-2. Toteutus
tapahtui koulupäivän aikana.  

Viimeiselle kouluviikolle sijoittuva OHI ON! -tapahtuma oli oppilashuollon
järjestämä tilaisuus, jossa kahdeksas -ja yhdeksäsluokkalaiset suorittivat
ryhmäytymistä tukevia toiminnallisia rasteja koulun lähiympäristössä. Mukana
työryhmässä ja omia toimintapisteitään ohjaamassa olivat etsivä
nuorisotyöntekijä, kuraattori, koulupsyykkari ja koulunuorisotyöntekijä. 

T A P A H T U M A P Ä I V Ä T

tapahtumapäivät





Kepolan koulussa toteutettiin kirjallisuusviikko, joka liittyi lukuvuoden
yleiseen kirjallisuusteemaan. Teemaviikko kytkeytyi myös samaan aikaan
käynnissä olleeseen kirjallisuushankkeeseen. 
Kepolan kirjallisuusviikon aikana pohdittiin sanojen merkityksiä ja niiden
suhdetta mielialaan. Ajatuksena oli vahvistaa tunnetaitoja sanoittamalla.
Koulunuorisotyöntekijän ohjaamissa työpajoissa luotiin yhteisiä sanojen
sääkarttoja, joiden avulla tunteet sanoitettiin ja sijoitettiin myrskypilviksi
ja poutapilviksi. Viikon päätteeksi näyttävät pilvet asetettiin esille koulun
käytäville.
Koulun kolmasluokkalaisten kanssa toteutettiin sanataideteoksia
kierrätysteemalla. Työpajassa saatiin aikaan kierrätetyistä muovipusseista
yhteisiä runoja, sanoja ja kirjaimia leikkaamalla ja sulattamalla.
Lopputulokset koottiin luokan yhteiseksi taideteokseksi. Näin "roskasta"
syntyi visuaalisesti mielenkiintoisia sanataideteoksia. 
 

K E P O L A N  K O U L U

SIVU 11 työ alakouluissa

Myös Huovinrinteen koululla järjestettiin toimintaa kirjallisuusviikon
teeman ympärille. Koulunuorisotyöntekijän tunneilla sanoitettiin
välituntimuistoja koulupihan maisemaan ja  valokuvattiin maisemarunoja.
 
Pienryhmille suunnatuilla tunneilla harjoiteltiin ryhmätyötaitoja,
Työmuoto mahdollisti oppilaiden välisiä kohtaamisia rauhallisessa
ympäristössä ja eritoten siitä tuli oppilailta kiittävää palautetta. Toiminta
oli suunnattu 5-6-luokkalaisille.
Tuntien aikana toteuttiin mm. pieniä yhteisiä taidetehtäviä.
Kuudesluokkalaisten kanssa taiteen tekemisen lisäksi keskusteltiin
siirtymisestä yläkouluun. Näin oppilaat pääsivät purkamaan yhdessä
suureen muutokseen liittyviä ajatuksia. 

Huovinrinteen koulun taidevalinnainen oli koronan vuoksi järjestetty
kokeilu, jossa tarjottiin lisää valinnaisuutta neljännen luokan
opetusryhmälle, samalla kun opetusryhmien sekoittamisen estävistä
varotoimista johtuen vaikeutti kevään aikana valinnaisten käytännön
järjestämistä. Muutaman viikon ja valinnaistuntien aikana tapahtuneen
kokeilun sisällä oppilaat työskentelivät koulun pihan yksityiskohtia
valokuvaten ja toteuttivat valokuvien pohjalta akryylimaalauksia
pleksimuoville.

H U O V I N R I N T E E N  K O U L U





Kesän aikana nuoret viettävät aikaa eri puolilla kuntaa ja etäisyydet luovat
oma haasteensa nuorten tavoittamiseen. Erilaisten jalkautumisten kautta on
tavoitettu kohderyhmään kuuluvia osallistujia kaikkein tehokkaimmin. 

Päättäripäivystys - Säkylän koulujen päättäjäisillan päivystykseen
osallistuivat kuraattori Eija Mansikka, etsivä nuorisotyöntekijä Piia Alho ja
koulunuorisotyöntekijä Katri Tella. Illan ja yön päivystys aloitettiin
lähikuntien jalkautuvien nuorisotyöntekijöiden tapaamisella, jossa nuorten
liikkeitä pyrittin yhdessä ennakoimaan.  Illan ja yön aikana tavoittettiin
Säkylän alueelta useita apua tarvitsevia nuoria ja osan kohdalla kohtaamiset
johtivat myöhempiin jatkotoimiin. 

Kesiskeskiviikot yläkoululla - muista työmuodoista jo ennen koulujen
päättymistä yläasteen oppilaille ja Isosäkylän koulun kuudesluokkalaisille
tiedotettu Kesiskeskiviikko – päivystys on tavoittanut kävijöitä määrällisesti
vähän. Laadullisesti tarkasteltuna kävijöitä on kyetty huomioimaan erityisellä
palveluotteella, jossa yksilöllisiin toiveisiin ja tarpeisiin on pystytty
vastaamaan työpajojen aikana. Toiminnasta onkin saatu positiivista
palautetta osallistuneiden nuorten vanhemmilta. Kesiskeskiviikkojen
työpajoissa on käynyt seitsemännelle luokan syksyllä aloittavia oppilaita,
joille on järjestetty tekemistä. Vieraaksi on saatu Unski-koira, joka toimi
taidemallina eri tekniikoin toteutetuissa piirroksissa.  Taide – ja
sirkustoiminnan lisäksi tutustuttu mm. koulun tiloihin ja keskusteltu koulun
aloittamiseen liittyvistä kysymyksistä. Toiveena on, että  nyt syntynyt
kontakti tekee koulunuorisotyöntekijän luo hakeutumisen luontevaksi
näiden oppilaiden kohdalle myös syksyllä. 

  
 

K E S Ä

KESÄKAUDEN TOIMINTAA



Leirijaksoilla on kohdattu varhaisnuoria. Koulunuorisotyöntekijä on kesän
aikana työskennellyt ennalta sovitut työjaksot Säkylän kunnan ja Säkylä-
Köyliön seurakunnan yhdessä järjestämällä Sporttia ja huolenpitoa
kesäleirillä. Leirin kautta koulunuorisotyö tavoitti yli 30 alakouluikäistä
säkyläläistä lasta ja varhaisnuorta. Kaikki osallistujat olivat oleet jo
aikaisemmin keväällä mukana koulunuorisotyöntekijän
vuorovaikutuspajoissa ja osan kanssa oli työskennelty aikaisemmin myös
pienryhmäharjoitteiden parissa. Päiväleirillä kontakti oppilaisiin syventyi ja
sitä oli mahdollista viedä eteenpäin nyt yksilötasolla tapahtuvien
keskusteluiden avulla. Tässä suhteessa leirityö oli palkitsevaa ja kantaa
varmasti hedelmää syyskaudella omassa koulussa tapahtuvan työn jatkuessa. 

Tapahtumamarkkinointia on viety eteenpäin kohtaamisten lomassa.  Säkylän
kunnan nuorisopalvelut koordinoi Kulttuuriposit+ -tapahtumasarjaa joka
toteutetaan OKM:n erityistuella. Elokuussa järjestämme Vesitiivis -
taidetapahtumia, joita on koulunuorisotyöntekijä on markkinoinut kesän
aikana mm. jakamalla nuorille tapahtuman mainosprintillä varustettuja
kivennäisvesipulloja Säkylän alueen uimarannoilla.   
 



Nuorten tavoittaminen etäpalveluiden kautta on haasteellista. Käytäntö on
osoittanut, että kontaktia koulunuorisotyöntekijään ei ole ainakaan nuorille
tarjottuina puhelinpäivystysaikoina otettu. WhatsApp-sovelluksen kautta viestejä
on tullut sen sijaan jonkin verran. Monet nuoret seuraavat koulunuorisotyön
Instagram -tiliä ja myös reagoivat julkaisuihin. Nuoren oman runon tai piirroksen
tai koulussa tapahtuneesta työpajasta poimitun dokumenttikuvan saaminen
esille koulunuorisotyöntekijän IG-tilille on nuorten mukaan koettu positiivisena
huomionosoituksena ja tämäntyyppisiä tarkoituksia IG-tili palvelee hyvin. 
 Facebookin kautta nuoria ei liiemmin ole tavoitettu.

Vaikka puhelinpäivystys ei ole osoittautunut menestykseksi, puhelinnumeron
jakamisesta on kuitenkin ollut verratonta hyötyä, sillä nuoret ovat sisäistäneet,
että koulunuorisotyöntekijälle saa soittaa.  Kunnan internetsivuston ja sosiaalisen
median lisäksi koulunuorisotyöntekijän puhelinnumeroa on jaettu nuorille
tiedotteina ja se löytyy toimitilamme ovesta. Yhteyttä on otettu puhelimitse
esimerkiksi päättäjäisillan aikana, kun kaveriporukasta yksi tarvitsi kiireellistä
aikuisen apua.  Tuolloin kouluviikon aikana oppitunneilla tavatut nuoret olivat
painaneet mieleensä, että oppilashuolloin väkeä on jalkautuneena alueelle ja
koulunuorisotyöntekijän päivystysnumero löytyy ovesta. Hädän hetkellä
asianomaiset olivat tuoneet paikalle apua tarvitsevan toverinsa, soittaneet ovesta
löytyneeseen numeroon ja odottelivat avun saapumista työhuoneemme oven
takana. Pohjatyö osoittautui siis hyödylliseksi. 

Yksi kokeellinen kesäkauden etätoiminnan muoto on myös
piirrospäiväkirjatoiminta. Koulunuorisotyöntekijä on kevään aikana jakanut
piirtämisestä innostuneille oppilaille yhteensä noin parikymmentä
piirospäiväkirjaa, jotka sisältävät PIIRRÄ SUN IHANA PÄIVÄ-haasteen. Tavoitteena
on saada nuoret pitämään positiiviseen ajatteluun kannustavaa piirrospäiväkirjaa
koko kesän ajalta. Tällöin jokaisesta päivästä pyritään poimimaan asia, joka on
herättänyt positiivisia tunteita ja kuvaamaan se yhden sivun piirroksena.
Koulunuorisotyöntekijä on haastanut lähettämään valokuvia piirroksista
Whatsapp-sovelluksen kautta ja julkaisee anonyymeja päiväkirjaotteita kesän
aikana IG-tilillään. Viestejä on tullut kesän aikana jonkin verran asiasta
innostuneilta nuorilta. Vaikka varsinaisia viestejä ei koulunuorisotyöntekijälle
saapuisikaan, toiveena on, että piirrospäiväkirjojen avulla saataisiin kannustettua
nuoria kiinnittämään huomiota oman elämänsä positiivisiin vivahteisiin. 
 

 

T O I M I N T A A  E T Ä N Ä



Kävijätilastomme pitää sisällään koulunuorisotyöntekijän työpajojen
osallistujamäärän, Se antaa osittaista kuvaa työn vaikuttavuudesta alueella.
Suurin osa tilastoiduista osallistujista on ollut mukana useammassa, kuin
yhdessä työpajassa tarkastelujakson aikana. Eri työpajoissa sisältö on ollut
joka kerralla eri. Hanke alkoi tammikuussa 2021 ja tuhannen kävijän raja
saavutettiin toukokuun viimeisellä kouluviikolla. 

Yli tuhannen osallistujan rajan ylittäminen on toki jo itsessään eräänlainen
saavutus koronan runtelemana keväänä, mutta todellisuudessa hankkeen
tavoittavuus on ollut vielä suurempi, sillä koulunuorisotyöntekijän
työnkuvaan on sisältynyt myös paljon toimintaa, joka on jäänyt tilastoinnin
ulkopuolelle. Tilastoimattomista toiminnoista mm. välituntitoiminta ja
jalkautumiset ovat tavoittaneet suuren joukon alueen nuoria. 

Koulunuorisotyö kiittää kaikkia tähän mennessä tavoitettuja osallistujia.
Toimintamme jatkuu edelleen lukuvuonna 2021-2022. 

  
 

T I L A S T O N  K E R T O M A A

koulunuorisotyön

tavoittavuus lukuina



Säkylän kunnan nuorisopalvelut: 

Vapaa-aikapäällikkö 
Lauri Parviainen
044 5171 011
lauri.parviainen@sakyla.fi

Koulunuorisotyöntekijä 
Katri Tella
044 4575 266
katri.tella@edu.sakyla.fi

 

 

L I S Ä T I E D O T  K O U L U N U O R I S O T Y Ö - H A N K K E E S T A :

mailto:lauri.parviainen@sakyla.fi



