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tävästi aikaa perehtymiseen. Itsevar-
muuden kerryttäminen ammattilaisena 
toimimiseen alkaa ensimmäisestä työ-
paikasta. 

”Ettei vituta lähteä joka 
aamu töihin” 
Opiskelijat visioivat työtehtäviään 10 
vuoden kuluttua. He arvostavat tulevai-
suuden työssä sen merkityksellisyyttä, 
monipuolisuutta ja mielekkyyttä. Työ-
tehtävien tiedostettiin sisältävän niin 
hyviä kuin huonojakin puolia. 

Konkreettisista työtehtävistä kiin-
nostusta osoitettiin mm. kunnalliseen 
nuorisotyöhön, työpajatoimintaan, di-

gitaaliseen nuorisotyöhön, projektei-
hin sekä liikunta- ja kulttuurialan työ-
tehtäviin. Koulutustehtävät herättävät 
kiinnostusta. Palkka on yksi motivoi-
va tekijä. Toiveena on ”hyvin palkat-
tu työ” tai ainakin ”palkan tulisi alkaa 
kakkosella”. 

Opiskelijat kokevat jatkuvan koulut-
tautumisen ja yhteiskunnallisten ilmi-
öiden seuraamisen tärkeänä. Kansain-
välisyys koettiin merkittäväksi ja haa-
veet työllistymisestä ulkomaille koettiin 
mahdollisiksi. Opiskelijat ovat valmii-
ta tulevaisuudessa ottamaan enem-
män vastuuta ja haastamaan itseään 
esimerkiksi johtotehtävissä. 

Opiskelijoiden toiveet tulevaisuuden 
työelämän suhteen näyttävät mieles-
tämme kietoutuvan työn imun ympä-
rille. He arvostavat työn sisältöä ja sen 
merkityksellisyyttä. Työyhteisön osal-
listava ilmapiiri ja joustavuus ovat tär-
keitä motivaation kannalta. Suomek-
si sanottuna: ”ettei vituta lähteä joka 
aamu töihin”. 

Maija-Sisko Kauppila
Mirka Lähdeniemi

Sirpa Räikkönen

Kun aloitin opintoni syksyllä 2015, 
oli itselläni vahva ajatus työllisty-
misestä nuorisotyöntekijäksi tai 

etsiväksi nuorisotyöntekijäksi. En tien-
nyt tuolloin, millaiset työllistymisen 
mahdollisuudet yhteisöpedagogin tut-
kinto tarjoaisi. Opintojen alkuvaiheilla 
erilaiset projektit kiinnostivat, ja yhte-
nä pitkän tähtäimen haaveena oli pääs-
tä projektipäälliköksi. Opinnot aloitet-
tuani eksyin opiskelija-aktiiviksi opis-
kelijayhdistykseen ja sitä kautta opis-
kelijakuntaan. Aktiivitoiminnan kaut-
ta heräsi mielenkiintoni järjestötyöstä. 
Valmistuttuani joulukuussa 2018 olin 
varma, että haluaisin jossain vaihees-
sa työskennellä järjestössä tai yhdis-
tyksessä. Unelmani kävi pian toteen ja 
tammikuussa 2019 työllistyin opiske-
lijakunta Kaakkoon ohjauksen ja tuto-
roinnin asiantuntijaksi. 

Olen työskennellyt opiskelijakun-
nassa korkeakoulumme tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotehtävissä. Täl-
lä hetkellä työskentelen projektipääl-
likkönä HyVe eli Hyvinvointia verkos-
sa -hankkeessa. Hankkeen tavoittee-
na on lisätä korona-aikana opiskelijoi-
den yhteisöllisyyttä ja opiskeluhyvin-
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vointia verkkotutoroinnin sekä muun 
matalan kynnyksen ohjauksen avulla. 
Poikkeusaika on haastanut hyvinvoin-
nin toimijat kehittämään uusia opiske-
luhyvinvointia tukevia ohjausmalleja 
korkeakouluumme. 

Yhteisöpedagogi AMK -tutkinnosta 
valmistuttuani minulle oli selvää, että 
haluan suorittaa ylemmän tutkinnon 
Xamkissa. Aloitin YAMK-opintoni syk-
syllä 2020, ja suoritin ne loppuun seu-
raavana keväänä. Opinnot olivat erit-
täin mielenkiintoiset ja ne kehittivät 
huimasti omaa ammatillista identi-
teettiäni. Tein opinnäytetyöni Xamkin 
opiskelijoiden uraohjauksesta. Tämä 
aihe innostaa minua tavoittelemaan 
opinto-ohjaajan tai uraohjaajan päte-
vyyttä. Tulevaisuudessa toivon tekevä-
ni edelleen töitä opiskelijoiden hyvin-
voinnin edistämiseksi.

Elina Ylönen 

(Xamk)
Täältä tullaan, työelämä!
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