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1 Johdanto 

 

 

Perusopetuslaissa (628/1998 § 2) on kerrottu tietojen, taitojen ja sivistämisen lisäksi siitä, 

että opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua inhimillisyyteen ja edistää tasa-

arvoa yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin 

kehittää itseään elämässä. Kasvattajat, opettajat ja muu ohjaushenkilöstö siis velvoite-

taan antamaan oppilaille avaimia hyvän elämän valintoihin, ohjaamaan oikeaan ja toimi-

maan itse esimerkkinä perusopetuslain mukaan. 

 

Teimme opinnäytetyömme Tämä elämä -hankkeeseen, joka on Metropolian, Aalto-yli-

opiston, Helsingin yliopiston ja Valteri-koulun yhdessä pääkaupunkiseudun peruskoulu-

jen kanssa toteuttama hanke. Kolmivuotisen hankkeen (1.4.2017-31.12.2019) päätoteut-

tajien lisäksi yhteistyökumppaneina toimii uusmaalaisia peruskouluja ja laaja yhteistyö-

verkosto, joka mahdollistaa asiantuntijuuden rajapinnalla tapahtuvan kehitystyön. Hank-

keen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tämä elämä -toimintamallissa 

yläkoulun oppilaat kohtaavat ohjatuissa työpajoissa kouluissa. Hankkeen vaikuttavuus 

syntyy yksilötasolla nivelvaiheen oppilaille hankkeen toiminnoista ja tuotoksista. Yhtei-

sötasolla vaikuttavuus syntyy ohjaustoiminnan lisääntyneistä välineistä ja toimintamal-

leista sekä yhteiskunnan tasolla toisen asteen koulupudokkuuden vähenemisestä. Työ-

pajojen tuloksena oppilaille itselleen jäävät sosiaalisessa mediassa pelattavat pelit levit-

tävät nuorten kohtauttamisen mallia, jossa pelaaminen toimii välittävänä välineenä. 

 

Hanke esiteltiin meille mahdollisena opinnäytetyön kenttänä heti opintojen alussa, ja kiin-

nostuimme siitä molemmat. Teemme opinnäytetyön parityönä. Pääpainopisteeksi tälle 

työlle valikoituivat nuoret ja koululaistyöpajamalli. Niihin tutustuminen avaa tutkimuson-

gelmaa lisää. Nuori osana kouluyhteisöä kiinnostaa meitä, ja halusimme siksi liittää nuo-

ret osaksi opinnäytetyötämme. Pelillisyys opetusvälineenä on meille molemmille uusi, ja 

oli mielenkiintoista päästä mukaan kehittämään nykyaikaisia työkaluja opintojen ohjauk-

sen välineeksi.  
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2 Tämä elämä hanke 

 

Hankkeessa ovat mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin Yli-

opisto ja Valteri-koulu yhteistyössä pääkaupunkiseudun peruskoulujen kanssa. Tämä 

elämä -hankkeen taustalla on kattava selvitystyö aiemmista hankkeista, kuten Vesalan 

yläkoulun ja Aalto Media Labin Facing the Future with Health and Empowerment Eras-

mus -hanke. (Tämä Elämä -hanke 2017.) 

 

Tämä elämä- hanke vastaa tarpeeseen luoda nivelvaiheen nuorille toisen asteen opin-

noista putoamisen ja syrjäytymisen ehkäisyä sekä ohjattuun ja itseohjautuvaan oppimi-

seen soveltuvia toimintatapoja elämänhallintataitojen kehittämiseen. Hankkeessa tuote-

taan ohjausmalleja ja välineitä ohjaustoiminnan tueksi, joilla nuoren elämänhallintataitoja 

voidaan kehittää ja ohjata hyvän elämän valintoihin. Yhteisöllisyys sekä vahvuuksien ja 

voimavarojen tukeminen ovat vahvasti läsnä. Yhteiskuntatasolla pyritään vaikuttamaan 

nuorten syrjäytymiseen sekä toisen asteen opintojen keskeyttämisen vähentämiseen. 

Yksilötasolla vaikutukset näkyvät oppilaille nivelvaiheen helpottumisena mobiililaitteella 

tai selaimella pelattavan verkkopelin avulla. Peli ei ole valmis, vaan nuoret saavat siihen 

rakennussarjan, jonka avulla he yhdessä luovat pelistä sellaisen kuin haluavat. Hank-

keessa tuotetaan myös koululaistyöpajamalli, joka on fyysinen yhteisöllinen oppimisym-

päristö, jossa nuoret yhdessä suunnittelevat pelisäännöt ja hahmot peliin. Hankkeen 

päämääränä on parantaa siirtymävaiheita sekä koulutuksellista tasa-arvoa tukevia pal-

veluja ja ohjausta, edistää maahanmuuttajien ja koulupudokkaiden koulutukseen osal-

listumista sekä edistää hyvän elämän valintojen tekemistä toisen asteen koulutukseen 

siirryttäessä. (Tämä elämä 2017.) 

 

Hankkeeseen osallistuu erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, maahanmuuttajataustaisia 

yläkoulun oppilaita ja kantaväestön yläkouluikäisiä nuoria pääkaupunkiseudulta. Hank-

keen kohderyhmänä ovat yläkouluikäisten oppilaiden lisäksi myös opinto-ohjaajat, ylä-

koulujen luokanohjaajat ja erityisesti taideaineiden opettajat, muut ohjaustoiminnan am-

mattilaiset sekä musiikkipedagogit. 
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2.1 Hankkeen toiminta-ajatus 

 

 

Facing the Future with Health and Empowerment Erasmus-hankkeen keskeisenä johto-

päätöksenä oli, että nuoria innostanutta peliä ja toimintaa tulee kehittää osallistavam-

maksi ja laaja-alaisemmaksi, jolloin siitä saadaan oikeasti käytettävissä oleva työkalu 

opintojen ohjaukseen ja nuorille hyvän elämän valintojen työstämiseen. Hanke osoitti, 

että pelillisyyden avulla, on mahdollista voimistaa nuorten kokemusta aikaansaamisesta, 

osaamisesta, yhdessä tekemisestä ja oppimisesta sekä omaan elämään liittyviin asioihin 

vaikuttamisesta. (Facing the Future and Empowerment Erasmus- hanke 2017.)  

 

Valteri-koululla on alkanut syksyllä 2016 Savossa MONNI ONLINE- hanke (ESR-hanke 

1.11.2016-31.12.2018), joka tarjoaa ohjauksellista tukea perusopetuksen päättövaihee-

seen ja nivelvaiheen siirtymään. Valteri-koulu on käynnistänyt lisäksi vuonna 2015 Ou-

lussa Tervareitti-hankkeen, joka on kehittänyt osallistavaa toimintamallia yläkouluikäis-

ten ohjaukseen perusopetuksen siirtymävaiheessa. (Monni online- hanke 2017.) 

 

Tutkimusten mukaan nivelvaiheessa nuorille on tärkeää, että he saavat kokea yhteisöl-

lisyyttä ja saavat itse tehdä omia valintojaan kohti heidän omia tavoitteitaan. Vesalan 

koulun ja Aalto-yliopiston Facing the Future with Health and Empowerment-projektissa 

saatiin hyviä tuloksia nuorten osallistamisesta tietokone- ja mobiilipelien maailmaan. Toi-

mijuus muodostuu sosiaalisissa suhteissa toisiin. Erilaisten oppijoiden yhteisöllinen toi-

minta, suunnitteleminen ja arvioiminen tukevat sosiaalisten taitojen kehittymistä ja luovat 

elämänhallinnan kantavia metataitoja nivelvaiheen nuorille. (Tämä elämä 2017.) 

 

2.2 Koulupudokkaiden riskit 

 

Maaliskuussa 2016 julkaistun tilaston mukaan noin 4 prosenttia koko ikäluokasta ei jat-

kanut peruskoulun jälkeen 10. luokalle tai muihin jatko-opintoihin. Tämä tarkoittaa vuo-

sittain yli 2000 nuorta. Erityisen huolestuttava on suomalaisten 20-24-vuotiaiden miesten 

tilanne. Heistä työtä vailla tai ilman koulutuspaikkaa on yli viidennes, kaikkiaan noin 21 

prosenttia. Opintojen keskeyttäminen onkin selvästi miehillä yleisempää kuin naisilla. 

Erityisesti nuoret miehet, jotka ovat taustaltaan vieraskielisiä ja pelkän perusasteen kou-

lutuksen käyneet, ovat vaarassa syrjäytyä. Syyskuussa 2016 julkaistun OECD:n raportin 
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mukaan Suomi kuuluu niiden kuuden maan joukkoon, jossa ilman koulutus- tai työpaik-

kaa olevien nuorten määrä oli vuonna 2015 vähintään viisi prosenttiyksikköä korkeampi 

kuin kymmenen vuotta aikaisemmin vuonna 2005. (Tämä elämä 2017.) 

 

Opiskelu, ammatillisen identiteetin kehittyminen ja työelämään kiinnittyminen ovat nuo-

ruusiän keskeisiä kehitystehtäviä. Noin viisi prosenttia 15-29 vuotiaista suomalaisista 

nuorista eli noin 50 000 peruskoulun päättänyttä nuorta oli vuonna 2010 työ- ja opiske-

luelämän ulkopuolella. Näistä jopa yli puolet ei näy missään tilastoissa, eikä heidän ti-

lanteestaan ole tarkkaa tietoa. Työelämästä ja muilta keskeisiltä yhteiskunnan alueilta 

syrjäytyminen on kytköksissä matalaan koulutustasoon. Pelkän peruskoulun käyneiden 

15-29 vuotiaiden keskuudessa ilman työtä tai opiskelupaikkaa jääminen on yli kaksi ker-

taa yleisempää kuin koko ikäryhmässä. Vain peruskoulun suorittaneista nuorista aikui-

sista yli puolet saa toimeentulotukea, ja reilusti yli kolmannes on saanut psykiatrista sai-

raanhoitoa tai käyttänyt psyykelääkkeitä. Matala koulutustaso on yhteydessä myös epä-

sosiaaliseen kehitykseen, sillä pelkän peruskoulun käyneillä nuorilla aikuisilla on muita 

useammin merkintöjä rikosrekisterissä. Nämä tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitoksen rekisteritutkimuksesta, jossa on seurattu vuoden 1987 valtakunnallista syn-

tymäkohorttia 21 vuoden ikään saakka. (Reivinen & Vähäkylä 2013: 97-98.) 

 

Toisen asteen opintoihin hakeutumattomuuden tai opintojen keskeyttämisen riskinä on, 

että nuori joutuu työmarkkinoiden ulkopuolelle, sekä se, että hän lopulta päätyy myös 

laajemmin yhteiskunnan instituutioiden ja palveluiden ulkopuolelle. Koulutustason nou-

sun on todettu vähentävän ulkopuoliseksi tai työttömäksi joutumisen riskejä. Yhteiskun-

nan ulkopuolelle joutumisen ja syrjäytymisriskin vähentämisessä ovat merkittävässä 

asemassa erityistä tukea tarvitsevien nuorten tunnistaminen, heidän elämäntilanteensa 

liittyvien ongelmien ratkaiseminen sekä nuorten itsetunnon ja kasvun tukeminen. (Ala-

tupa (toim.) Karppinen, Keltikangas- Järvinen & Savioja 2007: 14.) 

 

Opintojen ohjaukselle ja hyvän elämän valintoja tekevälle nuorelle on keskeistä, että 

nuori uskoo itseensä, tunnistaa osaamisensa sekä kykenee ottamaan vastuuta omasta 

elämästään ja henkisestä hyvinvoinnistaan. Näiden tavoitteiden toteutumisen seuraa-

miseksi kehitetään tapoja kerätä tietoa mm. nuorten ymmärryksen lisääntymisestä, siitä, 

miten omilla valinnoillaan voi vaikuttaa tulevaisuuteen, omien vahvuuksien tunnistami-

sesta, itseluottamuksen ja positiivisen minäkuvan voimistumisesta sekä luottamuksesta 

ympäröivään yhteisöön. (Lapset ja nuoret pohjolassa 2016: 9.) 
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Nuoret elävät hyvin kriittisessä ikävaiheessa. Heidän kanssaan työskentelevän tulee 

sensitiivisesti ottaa huomioon murrosiän tuomat haasteet ja vahvuudet. Pitää miettiä, 

minkälaiset välineet ovat toimivia nuorten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Meneillään 

olevassa Liaani- hankkeessa kehitetään välineitä, jotka tukevat työllistymistä ja jatko-

opintoihin sijoittumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumoti-

vaatiota, terveyttä ja elämänhallintaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on nuorten osal-

lisuuden tukeminen sekä osaamisen tunnistaminen aiempaa paremmaksi. Nämä ovat 

keskeisiä keinoja lisätä esimerkiksi nuorten elämänhallintaa, opiskelumotivaatiota sekä 

terveyttä. Kehittämistyö kohdennetaan erityisesti harrastus- ja oppimisympäristöihin 

sekä koulupolun nivelvaiheisiin, joissa nuori siirtyy oppilaitoksesta toiseen. Toiminnan 

ytimessä on palvelukonseptien kehittäminen ja siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelu-

muotoilun avulla. Palvelukonsepti voi sisältää menetelmiä, kuten esimerkiksi digitaalinen 

tarinankerronta, valokuvalliset menetelmät tai toiminnalliset lautapelit. (Liaani-hanke 

2017.) 

 

2.3 Pelillisyys 

 

Pelit ja pelillisyys ovat ajankohtainen aihe tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kentällä. 

Ajankohtaisuudesta kertoo muun muassa se, että pelien ja pelillisen oppimisympäristön 

merkitys oppimisessa on esillä myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

luonnoksissa (OPS 2016). Tähän mennessä on ollut saatavilla kirjallisuutta, jossa pelejä 

ja pedagogiikkaa on tarkasteltu eri näkökulmista. Tähän tarpeeseen on teoksessa Oppi-

minen pelissä pyritty vastaamaan. Monipuolinen asiantuntijajoukko tarjoaa tutkimustie-

toa siitä, miten oppimispelejä on järkevää suunnitella ja miten voidaan soveltaa pelejä 

koskevaa tutkimustietoa osana laajempaa luovien oppimisympäristöjen kenttää. (Krok-

fors, Kangas & Kopisto 2014: 11-12.) 

 

Digitaalisen nuorisotyön käsite nousi Suomessa ensimmäisiä kertoja julkisuuteen 

vuonna 2012, kun eurooppalaisia nuorisoalan toimijoita kokoontui pohtimaan digitalisaa-

tion vaikutuksia nuorisotyöhön ja nuorisotyön käytänteihin. Digitaalisen nuorisotyön 

määrittelyssä keskeisenä ajatuksena oli, että nuorisotyön tavoitteena tulee olla nuorten 

toimijuuden vahvistaminen kokonaisvaltaisesti alati teknologisoituvassa ja digitalisoitu-

vassa yhteiskunnassa. Nuorisotyöhön tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa, keinoja 

vastata teknologisen kehityksen asettamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Erasmus-
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hanke vaikutti digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen syntyyn, mutta sen lisäksi Skotlan-

nissa lanseerattiin vuonna 2014 kansalliset suuntaviivat (Digitally Agile National Princi-

ples) digitaalisen median ja teknologian käytölle. Suuntaviivojen laatimisprosessin yh-

teydessä Skotlannissa ryhdyttiin käyttämään laajemmin termiä digital youth work sekä 

rakentamaan käsitteelle teoreettista pohjaa. (Lauha & Tuominen (toim.) 2016: 9-10.) 

 

Digitaalinen pelaaminen on merkittävä osa tämän päivän kulttuuria. Pelillisyyttä valjas-

tetaan sekä opetukseen että liikunnan ja taiteen käyttöön. Pelikulttuuri rakentuu osin it-

sestään, mutta sitä myös pitää rakentaa. Pelaamisen maailmaan liittyy monenlaisia ilmi-

öitä, niin hyviä kuin huonojakin. (Harviainen, Meriläinen & Tossavainen 2013: 10-13.) 

Kasvattajilla on vastuu seurata pelaamista ja olla mukana peleissä, jotta pystyttäisiin säi-

lyttämään pelimaailman hyvät puolet ja vahvistamaan sitä kaikkea hyvää, jota pelaami-

nen pitää sisällään. Kodin ja koulun yhteistyöllä on myös iso ja tärkeä merkitys. 

 

Tämä elämä -hankkeessa on kehitetty verkossa pelattava pelialusta, jonka tarkoituksena 

on auttaa nuoria huomaamaan ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Pelissä nuoret voi-

vat luoda itselleen hahmon, joka elää ns. tavallista elämää kotona, kadulla, puistossa ja 

koulussa, aivan kuten nuoret itse. Pelaaja kohtaa pelissä arkipäivän ongelmia, joihin 

nuori valitsee neljästä ratkaisuvaihtoehdosta parhaiten itseensä sopivan. Kun pelaaja on 

ratkaissut kaikki pelin ongelmatilanteet, saa hän pelistä vastaukseksi kaksi hänellä eni-

ten vastauksissa korostunutta vahvuutta. Nämä voivat olla esimerkiksi luovuus, rohkeus, 

harkintakyky, innostus jne.  Hankkeessa mukana olevat nuoret osallistuvat myös pelin 

tekemiseen valmistamalla yhdessä peliin musiikin ja äänimaiseman koululaistyöpa-

joissa. Musiikki luodaan rytmisoittimien ja tabletilla käytettävien sovellusten avulla. Mu-

siikki nauhoitetaan ja tallennetaan peliin. Nuoret pääsevät myös yhdessä kokeilemaan 

peliä itse tekemällään musiikilla, ja jakamaan ajatuksia siitä sekä työpajaohjaajien että 

muiden ryhmäläisten kesken. 

  

Yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa saadaan opinnäytetyöstämme koskien pelin ra-

kentamista ja käyttöä opinto-ohjauksen välineenä. Nykypäivänä täytyy keksiä nuoria 

kiinnostavia päivitettyjä menetelmiä opetukseen, ja tutkimustieto pelin käyttämisestä 

opinto-ohjauksen ja omien vahvuuksien löytämisen välineenä on tärkeää. Koululaistyö-

pajamalli ja Tämä elämä -peli olisivat helposti käytettävissä muussakin opetuksessa kuin 

opinto-ohjauksen menetelmänä, joten niiden toimivuudesta saatava tieto on tärkeä myös 

koulujen henkilöstölle. 
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3 Vahvuustyöskentely yläkouluikäisten nuorten kanssa 

 

 

Kouluyhteisö on merkityksellinen yhteisö nuorille. Dialoginen vuorovaikutus on perusta 

nuorten hyvinvoinnille. Lämmin ja positiivinen vuorovaikutus vaikuttaa nuorten päätök-

sentekoon elämässä. Kouluyhteisö liittyy vahvasti opinnäytetyömme aiheeseen ja tässä 

kappaleessa käsittelemme teoriapohjaamme, joka perustuu yläkouluikäisiin nuoriin, vah-

vuustyöskentelyyn ja koululaistyöpajamalliin. 

 

Oppimisympäristön hyvät vuorovaikutussuhteet ja opettajien sensitiiviset ohjauskäytän-

nöt voivat toimia suojaavina tekijöinä lapsuudessa ja nuoruudessa. Ne voivat myös tar-

jota mahdollisuuksia myönteisiin käännekohtiin. Syrjäytymistä ehkäisevien opetuskäy-

tänteiden vahvistaminen koulussa edellyttää opettajilta ja kouluyhteisön avainhenkilöiltä 

taitoa tunnistaa oppilaiden varhaisen syrjäytymisen riskejä ja suojaavia tekijöitä. Lisäksi 

heiltä vaaditaan taitoa tukea osallisuutta ja sosiaalista kiinnittymistä koulussa. Kiinnitty-

minen tarkoittaa sitä, että oppilaat kokevat oppimisen itselleen merkitykselliseksi ja mie-

luisaksi. Syrjäytymiseltä suojaavien kouluympäristön tekijöiden tunnistamisessa ja edis-

tämisessä on tarpeen kiinnittää huomiota opettajan ja oppilaiden vuorovaikutukseen.  

 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa on tarkasteltu syrjäytymiseen johtavaa prosessia ja 

sille altistavia kouluympäristön tekijöitä osallisuuden tai kiinnittymisen käsitteen avulla. 

Tämä käsite (engagement) sisältää useita eri ulottuvuuksia. Useimmiten itsearviointia on 

käytetty tutkittaessa oppilaiden osallisuutta ja kiinnittymistä sekä jonkin verran havain-

noitu opetusryhmän toimintaa. Osallisuus ja kiinnittyminen ovat yhteydessä oppilaan 

käyttäytymisen muutoksiin kouluvuoden aikana. On osoitettu muun muassa, että oppi-

laan kokemus kouluyhteisöön kuulumisesta sekä opettajan myönteinen tuki edistävät 

oppilaan osallistumista opetukseen. Tämä ennustaa parempaa koulumenestystä sekä 

vähäisempää riskiä jättää koulu kesken. Nämä havainnot tukevat näkemystä, että syr-

jäytymisen ennaltaehkäisyssä ei ole kannattavaa keskittyä etsimään syrjäytymisen syitä, 

vaan saada tietoa niistä mekanismeista, jotka lisäävät kiinnittymisen kokemusta, houkut-

tavat osallistumaan kouluyhteisössä sekä motivoivat ponnistelemaan opiskelussa, usko-

maan omiin kykyihinsä. (Reivinen & Vähäkylä 2013: 111-113.) 
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3.1 Yläkouluikäiset nuoret 

 

Yläkouluikäisiksi nuoriksi määritellään kaikki 7.-9.-luokkaa käyvät oppilaat. Iältään he 

ovat noin 13-16-vuotiaita. Heille koulu on tärkeä kasvatus- ja kehitysyhteisö.  Riikka Kor-

kiamäki on tehnyt 2013 julkaistun väitöskirjansa aiheesta “Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen 

pääoma nuorten vertaissuhteissa.” Väitöskirja oli todella mielenkiintoinen katsaus nyky-

päivän yläkouluikäisiin nuoriin ja nuorten osallisuuden/osattomuuden kokemuksiin. Kor-

kiamäki on tutkimuksessaan tullut siihen tulokseen, että läheisen ystävän tuki oli nuorille 

merkittävin emotionaalisen ja välineellisen tuen sekä rakentavan palautteen lähde. Infor-

matiivinen tuki oli tuen muodoista ainoa, jota nuoret kokivat saavansa yleisemmin van-

hemmiltaan kuin läheiseltä ystävältä (Korkiamäki 2013: 26). Samaan tulokseen on pää-

tynyt Kirsi-Marja Janhunen 2013 julkaistussa väitöskirjassaan Kouluhyvinvointi nuorten 

tulkitsemana. Hänen mukaansa yläkouluikäiset nuoret ymmärtävät helpommin toisiaan 

ja myös kertovat paremmin asioistaan vertaistovereille. Yläkouluiässä nuoret tekevät 

isoja valintoja tulevaisuutensa suhteen, ja valinnat voivat johtaa jopa riskikäyttäytymi-

seen. (Janhunen 2013: 28, 38.) 

 

Nykyisessä perusopetuslaissa oppilaiden subjektiiviset oikeudet tulevat hyvin esille. Op-

pilaalla on lain mukaan oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oikeus 

turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oikeus saada opintojen ohjausta ja tukiopetusta. 

Lisäksi laissa korostuvat erityisopetuksen merkitys ja koulun velvollisuus yhteistyöhön 

kodin kanssa. Koululainsäädäntö velvoittaa toisen asteen oppilaitoksia keskinäiseen yh-

teistyöhön. Oppilaitosten tulisi lain hengen mukaisesti kyetä esittelemään peruskoululai-

sille, millaisia toisen asteen koulutusvaihtoehtoja on tarjolla. Yhteistyön ja tiedottamisen 

vaatimus edellyttää toimivaa opinto-ohjausta peruskouluissa, lukioissa ja ammattikou-

luissa. (Hassinen & Marniemi (toim.) 2004: 22-23.) 

 

Alkuportaat seurantatutkimuksessa vuosina 2006-2011 selvitettiin opetusryhmien vuo-

rovaikutusta ja opettajien ohjauskäytäntöjä sekä niiden yhteyksiä lasten akateemisten 

taitojen ja motivaation kehitykseen esiopetusvuodesta neljännelle luokalle. Huomion 

kohteena tutkimuksessa ovat oppilaiden taitojen ja motivaation kehityksen mekanismit 

siirtymävaiheissa. Siirtymä alakoulun luokanopettajajärjestelmästä ja kiinteistä opetus-

ryhmistä yläkoulun oppinaineitten eriytyvään opetukseen ja monimuotoisempaan peda-

gogisten lähestymistapojen kirjoon on erilaista. Yläkouluaikaan sijoittuvat myös puber-

teetin tuomat muutokset, kun nuori rakentaa identiteettiään ja ikätoverisuhteista tulee 
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entistä tärkeimpiä. Siirtymään liittyvät muutokset voivat heikentää oppilaiden motivaa-

tiota ja johtaa ongelmiin suhteissa opettajiin, jos ympäristö eli koulu, perhe tai harrastuk-

set eivät tarjoa riittävästi tukea. Kansainvälisissä tutkimuksissa ilmeni, että opettajan 

lämpöisyys ja myönteinen ilmapiiri suojasivat tovereiden syrjinnältä sellaisia oppilaita, 

joilla oli lukivaikeuksien riski. Lämpöisyys edistää luokan myönteisiä vertaissuhteita ja 

vähentää altistumista toverien hyljeksinnälle. Nämä osoittavat suunnan sille, kuinka 

opettajien koulutusta kannattaa kehittää sekä miten lasten ja nuorten syrjäytymiskehi-

tystä voidaan ehkäistä. (Reivinen & Vähäkylä 2013:1 14-116.) 

 

Miten nuoret itse kokevat yläkoulun? Huolestuttavaa on, että yläkouluikäiset kokevat eni-

ten syrjimiseen verrattavissa olevaa toimintaa muihin ikäluokkiin verrattuna (Kukkoaho 

2017, 2).  Janhusen (2013) väitöskirjassa esitellään kouluhyvinvointia estäviä ja edistä-

viä asioita nuorten näkökulmasta. Hänen tutkimuksensa tuloksena oppilaiden näkemyk-

sissä kouluhyvinvoinnin tekijöinä korostuivat turvallinen ilmapiiri ja koulun sisäiset ihmis-

suhteet sekä yhteisöllisyys ja joukkoon kuuluminen. Nuorten mukaan kaverit ovat tär-

keitä joukkoon kuulumisen, koulumotivaation ja koulussa viihtymisen kannalta. Nuorten 

mielestä koulukiusaaminen ja syrjintä heikentävät yhteisöllisyyttä eniten. Tärkeimmäksi 

asiaksi nuoren elämässä he nostivat hyväksynnän ja joukkoon kuulumisen tunteen. 

(Janhunen 2013: 96-97.) Näihin asioihin kiinnitimme erityistä huomiota niin työpajois-

samme kuin opinnäytetyömme teoriapohjassakin. 

 

Suomen lasten ja nuorten säätiö on kehittänyt 7.-9. luokkalaisille suunnatun nuorten ta-

sapainoista kasvua tukevan Zest-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on auttaa nuorta ym-

märtämään oman henkilökohtaisen panoksen ja ponnistelun tärkeys niin yksilönä kuin 

osana koululuokkaa, harrastepiiriä, perhettä ja yhteiskuntaa. Kun nuori oppii ymmärtä-

mään omia kykyjään, hän oppii myös näkemään kavereidensa erilaisuuden. Yhteiskun-

nan suorituskeskeisyys vaatii nuorilta tervettä itsetuntoa. Vaatimusten tulvassa nuori jou-

tuu jo varhain tekemään valintoja, jotka saattavat vaikuttaa koko hänen loppuelämäänsä. 

Pystyäkseen tekemään mahdollisimman hyviä ratkaisuja, nuori tarvitsee asiantuntevaa 

ja rohkaisevaa tukea ympäristöltään sekä realistista käsitystä omista kyvyistään ja lah-

jakkuuksistaan.  (Kuure & Perttu (toim.) 2007: 11-13.) 

 

 

 



10 

  

3.2 Nuorten vahvuuksien ja sosioemotionaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen 

 

Nuorten toivon ylläpitäminen ja vahvistaminen koostuvat nuorten omasta sekä toisten 

ihmisten nuoriin kohdistuvasta toiminnasta. Nuorten toivoa ylläpitävä ja vahvistava mie-

lensisäinen toiminta on myönteistä asennoitumista elämään, tulevaisuuteen suuntautu-

mista sekä menneen ymmärtämistä. Myönteinen asennoituminen auttaa nuoria selviä-

mään muuttuvissa elämäntilanteissa, kuten nivelvaiheen nuorten ammatinvalinta kysy-

myksissä. (Tikkanen 2012: 40-41.)  

 

Nuoren elämän lähimpiä yhteisöjä ovat koti, ystävät ja koulu. Koululla on tärkeä rooli 

nuoren tukemisessa ja vahvistamisessa, ja etenkin nivelvaiheen nuorten tukemisessa 

jatko-opiskeluiden valinnoissa. Kouluopettajan työ vaatii jatkuvaa valppautta, reaktiivi-

suutta, nopeaa mutta mahdollisimman viisasta harkintaa sekä kestäviä arvoja ja toiveik-

kuutta. Toimintamalleja ammennetaan sisimmästä, jonne olisi pystyttävä säilyttämään 

yhteys jatkuvien muuttujien pommituksessa. Meillä kaikilla on toisiltamme opittavaa, ja 

keskustelu sekä reflektointi ovat opettajan ammatissa kehittymisen edellytyksiä, koska 

dialogi on melko vähäistä. Kaikki mitä opettajat ajattelevat ei automaattisesti vei asioita 

myönteisen tunnistamisen suuntaan, vaikka se heidän omasta mielestään niin tekisikin. 

Mikään taho tai asiakirja ei kerro minkä kaikkien asioiden tulisi hoitua, vaan kullakin opet-

tajalla on koulutuksensa lisäksi vahva omaelämäkerrallinen näkemyksensä koulun pi-

dosta. Iso osa työstä perustuu persoonaan. (Häkli, Kallio & Korkiamäki (toim.) 2015: 

172.) Koulutyön ja opettamisen haaste sekä vastuu on siinä, ettei oma persoonallisuus 

määrittelisi liikaa omaa ammatillista asennetta ja suhtautumista omaan työhön.  

 

Tuominen-Soinin (2012) tekemässä väitöskirjatutkimuksessa Student motivation and 

well-being nousee esiin sosioemotionaalinen hyvinvointi osana nuorten opiskelumoti-

vaation ja hyvinvoinnin yhteyksiä sekä kehitystä ennen koulutussiirtymiä ja koulutussiir-

tymän aikana. Tutkimuksessa hyödynnettiin henkilösuuntautunutta näkökulmaa, jossa 

keskeistä on erilaisten yhtenäisten osaryhmien tunnistaminen sekä niiden välisten erojen 

tarkastelu. Ryhmittelyanalyysin avulla yhdeksäsluokkalaiset ja lukioikäiset nuoret jaettiin 

heidän tavoiteorientaatioprofiiliensa perusteella oppimista, suoriutumista ja välttelemistä 

korostaviin osaryhmiin. Tutkimus osoittaa, että tutkittaessa nuorten opiskelumotivaatiota 

ja koulusuoriutumista, on muistettava tarkastella samanaikaisesti myös sosioemotionaa-

lista hyvinvointia. Yksilöllisten kehityspolkujen tarkastelu on myös tärkeää, sillä tulosten 

mukaan nuoruudessa koulutussiirtymien aikaan vain osalla nuorista opiskelumotivaatio 
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laskee ja heillä on erilaisia hyvinvoinnin ongelmia, kun taas toisilla ei ole suurimpia on-

gelmia. Jotkut nuorista jopa innostuvat opiskelusta ja sitoutuvat koulutyöhön entistä 

enemmän. (Tuominen 2012: 6-7.) 

 

Sosioemotionaalista hyvinvointia käsitellään myös Niina Junttilan artikkelissa Sosiaali-

nen kompetenssi ja yksinäisyys koululaisilla kirjassa Tunne- ja sosiaalisten taitojen vah-

vistaminen kouluyhteisössä, jonka ovat toimittaneet Katja Joronen ja Anna Koski (2010). 

Junttila kertoo, että jopa 15-20% kouluikäisistä lapsista kärsii psykososiaalisista ongel-

mista: yksinäisyydestä, peloista, ahdistuneisuudesta, kiusatuksi tulemisesta, syrjimi-

sestä, masennuksesta ja pahasta olosta. Kolmenkymmenen lapsen luokassa tämä tar-

koittaa keskimäärin neljästä kuuteen lasta. Tämä näkyy perusopetuksen arjessa siten, 

että yhä suurempi osuus opettajien työpanoksesta menee aiemmin oppilashuollolle kuu-

luneiden työtehtävien hoitamiseen. Junttilan mukaan riittävän hyvä sosiaalisen kompe-

tenssin muodostuminen mahdollistaa yksilön integroitumisen yhteiskuntaan. Lasten ja 

nuorten pitää päästä harjoittelemaan sosiaalisia taitojaan ja tuntea tulevansa hyväksy-

tyksi ryhmän jäseneksi. Tämä ei aina omassa koululuokassa ole mahdollista, sillä an-

nettuja ja otettuja rooleja voi olla vaikea muuttaa. Koululaistyöpajoissa nuoret voivat tur-

vallisessa ilmapiirissä ja työpajaohjaajien kanssa harjoitella sosiaalista kompetenssia, 

taitoa ymmärtää sosiaalisia tilanteita ja kykyä ilmaista tunteensa tilanteeseen sopivalla 

tavalla. Sosiaalisia taitoja tulee opettaa lapsille, järjestää heille vuorovaikutustilanteita 

sekä luoda opetushetkelle positiivinen ja hyväksyvä ilmapiiri. (Junttila 2010: 33-50). 

 

Ollakseen sosiaalisesti kompetentti, koulun oppilaan on omattava vahvat yhteistyötaidot 

ja empatiakyky, mutta vain vähän tai ei lainkaan impulsiivista ja häiritsevää käyttäyty-

mistä. Riittävän hyvän sosiaalisen kompetenssin muodostuminen on keskeinen lapsuu-

den ja nuoruuden ajan ja yli koko elämänkaaren ulottuva kehitystehtävä. (Joronen & 

Koski (toim.) 2010: 37.) 
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3.3 Nuorten osallisuuden vahvistaminen 

 

Tämä elämä -hankkeessa luodaan uusi nuoria osallistava toimintamalli, koululaistyöpa-

jat, opinto-ohjauksen työvälineiksi. Osallisuus ja osallistaminen korostuvat hankkeessa, 

joten se kuuluu luonnollisesti osaksi tutkimusta. (Tämä elämä -hanke 2017.) 

 

Nuorten osallisuutta on tutkinut myös Ulla-Maija Louhela väitöskirjassaan, Vuorovaiku-

tuksen vaaliminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä (2016). Hän on työssään kartoittanut 

Juopulin syrjäiseltä kylältä kotoisin olevien nuorten kokemuksia osallisuudesta, ja tutki-

muksessa kuvattiin saunassa sekä kodeissa tapahtuvien keskustelujen merkitystä juo-

pulilaisille. Louhela toteaa, että keskustelut käytiin usein piirissä niin, että “yhteisöllinen, 

kasvokkainen kerrontahetki ruokki kehoa ja mieltä turvallisuuden tunteella”. Louhelan 

mukaan osallisuuden kokemus saavutettiin myös olematta erityisen aktiivinen, pelkkä 

osallistuminen piiriin riitti yhteisöön kuulumisen tunteeseen. (Louhela 2016: 269-274.) 

Tämä huomio oli erityisen arvokas, sillä se tuo varmuutta nuorista koostuvan ryhmän 

vetämiseen. Meidän ei tarvitse yrittää väkisin saada jokaista ryhmäläistä osallistumaan 

aktiivisesti keskusteluun, sillä joillekin pelkkä osallistuminen voi olla jo tärkeä kokemus 

osallisuudesta. Toinen tärkeä huomio koski menetelmämuotoa, ja vahvisti ajatusta piirin 

käyttämisestä ryhmäyttämisen menetelmissä. 

 

Nuorten kanssa toimiessa osallisuuden eettiset kysymykset ovat vahvasti läsnä, ja vah-

vemmaksi ne muodostuvat, kun ryhmissä on mukana erityisnuoria. Jo suunnitteluvai-

heessa meidän tulee vetäjinä ottaa huomioon se, että kaikki nuoret pystyvät osallistu-

maan koululaistyöpajoihin yhdenvertaisesti. Jos toiminta ei onnistu niin, että kaikki pys-

tyisivät osallistumaan, on meidän vaihdettava suunnitelmia. Ryhmässä kaikkien tulee 

saada kokea osallisuutta, ja ryhmäytymisen tunteen tulee olla vahva koko ryhmän kes-

ken 

 

Lasten ja nuorten arkielämän osallisuutta vahvistavia ja haastavia yhteisöllisiä siteitä löy-

tyy kaikkialta: kotoa, koulusta, harrastuksista, kaveriporukoista, kauppakeskuksista, so-

siaalisesta mediasta, sukulaisverkostoista, verkkopelialustoista ja musiikkikeikoilta. Toi-

sin sanoen arki rakentuu yhteisöllisille siteille, joissa lapset ja nuoret ovat muiden rinnalla 

aktiivisia toimijoita. Niinpä yhteisöllisen toimijuuden tukemiseksi ei tarvitse perustaa uu-

sia toimintaympäristöjä tai toimintoja. Erilliset osallistumisjärjestelmät eivät kiinnosta lap-

sia ja nuoria niin paljon kuin aikuiset ja erityisesti osallistumisesta vastaavat poliittis- hal-

linnolliset tahot usein olettavat. Niiden toimintaan mukaan meneminen koetaan usein 
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ylimääräisenä velvoitteena, joka voi uhata omaa elämää. Jos koulunkäynnin ja harras-

tusten lisäksi pitäisi vielä ehtiä oppilaskunnan kokouksiin, niin milloin ehtii olla perheen 

ja kavereiden kanssa. Järjestetyt osallistumisen muodot tavoittavat vain pienen joukon 

nuoria, ja usein juuri heitä, joilla on jo vahvat sosiaaliset verkostot. Lasten ja nuorten 

aktiivisen toimijuuden tukemisen painopiste tulisi siirtää institutionaalisten osallistumis-

järjestelmien rakentamisesta arjen osallisuuden tukirakenteiden vahvistamiseen. (Reivi-

nen & Vähäkylä 2013: 83-84.) 

 

3.4 Työpajatoiminta ja vertaistuki 

 

Tämä elämä- hankkeessa luodaan koululaistyöpajamalli, jolla edistetään nuorten välistä 

tasa-arvoa ja vahvistetaan nuorten osallisuutta. Malli on uusi, ja pääsimme osallistu-

maan siihen pilottivaiheessa tammikuussa 2018. Koululaistyöpajamalli vahvistaa yhtei-

söllisyyttä ja joukkoon kuulumista. Nuoret kokoontuvat samalla joukolla neljä kertaa, ja 

jokaisella kerralla nuoria ryhmäytetään uudelleen ja heidän osallisuuttaan vahvistetaan. 

Hankkeen työpajojen tavoitteena on, että nuoret tuntevat kuuluvansa joukkoon ja koke-

vat olevansa ryhmän tasavertaisia jäseniä, löytävät itsestään uusia vahvuuksia ja vah-

vistavat jo olemassa olevia.  

 

Taidot elämään on Lasten ja nuorten säätiön vuosina 2013-2016 toteuttama taide- poh-

jainen hanke, jota tukee Raha-automaattiyhdistys. Sen kohderyhmänä olivat kymppiluo-

kalla opiskelevat nuoret. Hankkeesta tehdyssä väitöskirjassa käsitellään nuorten toimi-

juutta suhteessa yhteiskunnallisiin oloihin, kuten instituutioihin, yhteisöihin sekä nuorten 

yksilöllisiin valintoihin. Kasvuprosessissa nuorten toimijuus ja identiteetti rakentuvat sa-

manaikaisesti sekä kulttuurisen että institutionaalisen kehyksen puitteissa. Taidot elä-

mään hankkeen tavoitteeksi on määritelty nuorten elämäntaitojen vahvistuminen tai-

delähtöisen työskentelyn keinoin. Tutkimuksen alussa huomio kiinnittyi siihen, miten vii-

kon mittaisessa taidetyöpajassa voidaan tarkastella elämätaitojen vahvistumista. Käsit-

teenä elämäntaidot viittaavat kuitenkin elämänmittaiseen kehityskulkuun, ja lähtökohtai-

sesti ajatus elämäntaitojen vahvistumisesta lyhyessä intensiivisessä prosessissa tuntuu 

melkein liioitellulta. (Vilmilä 2016, 9: 13-14, 16.)  
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Myös vahvuuksiin tutustuminen, niiden huomaaminen ja sanoittaminen nuorille työpaja-

ohjaajan toimesta sekä nuorten oppiminen löytämään itse omia vahvuuksiaan tuntui etu-

käteen mietittynä melko mahdottomalta tavoitteelta neljälle työpajalle. Työskentelyä oli 

helpompi lähestyä tässäkin hankkeessa taiteen keinoin. Tämä elämä- hankkeessa 

teimme yhteistyötä musiikkipedagogi- opiskelijoiden kanssa, ja sitä kautta taide tuli 

osaksi työpajojamme. Taiteellinen kokemus on kasvattava kokemus, ja ajatus konkreti-

soituu taiteen elävöittävässä ja tunteita herättävässä luonteessa, taiteen ihanuudessa ja 

kauneudessa. (Vilmilä 2016: 14). Taiteellisten menetelmien kautta on helpompi sanoittaa 

tunteita. Näiden menetelmien kautta voi myös löytää vastauksia itseä mietityttäviin kysy-

myksiin ja asioita voi olla myös helpompi purkaa taiteen kautta. 

 

Työpajoja on olemassa hyvin monenlaisia eri elämäntilanteessa oleville henkilöille. Tär-

keintä työpajatyöskentelyssä on yhteistyö asiakkaan kanssa. Arvioinnilla voi vaikuttaa 

pajan toimivuuteen ja jatkuvuuteen. Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arvioinnista on 

tehty tutkimus, joka on toteutettu osana PAJAVERKKO- projektia. Nuorisotutkimusseura 

toimi hankkeessa projektikumppanina. Hankkeessa oli mukana kuusi kuntaa Uudelta-

maalta. Projekti on toteutettu jo vuosina 2008-2010, mutta työpajatoiminnan vaikuttavuu-

den kannalta tutkimustietoa ei sinällään voida määritellä vanhentuneeksi ja projektin si-

sällöllä on paljon tärkeää tietoa Tämä elämä- hankkeemme kannalta. Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että pajanuorten mielestä pajatoiminta kasvattaa nuorten itsetuntoa, motivaa-

tiota, taitoja ja tunteita. Lisäksi pajatoiminnalla on yhteisöllinen merkitys. Pajapedago-

giikka korostaa tekemällä oppimista ja siihen näkökulmaan tämä on arvokas tieto. (Kuure 

2010: 2-3, 8).  

 

Nuoret ovat meidän tulevaisuuttamme ja heidän vaikuttavuus politiikkaan ja yhteiskun-

taan ylipäätään on tärkeä osa yhteistä tulevaisuutta. Vaikuttamalla heidän hyvinvointiin, 

vaikutamme meidän kaikkien hyvinvointiin. Tämä elämä- hanke korostaa positiivista pe-

dagogiikkaa, jolla pyritään vahvistamaan vahvuuksia sen sijaan, että vellotaan heikkouk-

sissa. Onnistumisen kokemukset vahvistavat nuorten minäkuvaa ja itsetuntoa. 

 

Pajakoulujen opiskelulle tulisi olla tavoite, joka tähtäisi tutkinnon tai ainakin sen osan 

suorittamiseen. Ammatillisten oppilaitosten uusista toimintatavoista ovat syksyllä 1998 

käynnistyneet innovatiiviset pajaprojektit. Projektien ensisijaisena tarkoituksena oli vä-

hentää ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä, mutta myös kehittää vaihtoehtoisia 

koulutuksen toteutusmuotoja oppilaitoksissa. (Hassinen & Marniemi 2004: 27.) 
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Koulu on monopolisoitunut oppimisympäristö ja kieltää edelleenkin vaihtoehtoiset tavat 

oppia. Pajaympäristössä toimivat pajakoulut pystyvät joustavasti yhdistämään teoriaa ja 

käytäntöä. Nuorille mahdollistuu oppimisen tulosten tekeminen käytännön tasolla. Paja-

kouluissa opiskeleville nuorille vaihtoehdot ovat tärkeitä, koska vain myönteinen oppi-

miskokemus voi tuottaa tuloksia. Pajakoulujen oppilaat ovat usein peruskouluista pois 

lentäneitä nuoria ja heihin liitetään leimoja ”härikköoppilas”. Taustalla usein on myös ihan 

todellisia oppimisvaikeuksia, joiden todentamatta jääminen vaikeuttaa koulutus ja työ-

uralla etenemistä. (Hassinen 2004: 27.) Pajatoiminnassa työskennellessä on työn teke-

misen ohessa mieluisaa, kun saa puhua toisen ihmisen kanssa ja se näin ollen toimii 

myös hyvin vertaistukena. 

 

Vertaistuki on keskinäistä tukea ja apua, joka perustuu tukijan ja tuettavan yhteiseen 

kokemukseen ja sen tuomaan ymmärrykseen (Mykkänen-Hänninen 2007: 26). Koulussa 

vertaistukiryhmän perustamiseen tarvitaan aikuisen aloitteellisuutta sekä apua tilojen ja 

muiden resurssien järjestämiseksi. Koulussa toimiva vertaisryhmä tarvitsee myös aikui-

sen tukea ja valvontaa. (Koski 2010: 193-194.) 

 

Hyvä vertaisryhmä ja myönteiset kaverisuhteet tukevat nuoren kehitystä. Ne auttavat 

nuorta muodostamaan positiivisen identiteetin ja minäkuvan sekä arvostamaan itseään. 

Hyvässä vertaisryhmässä nuori saa kokemuksia erilaisista tunteista, kehittää luovuut-

taan, vahvistaa itsetuntoa, harjoittelee erilaisia sosiaalisen käyttäytymisen muotoja ja so-

siaalisia taitoja, rooleja ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. (Räisänen-Ylitalo 2015: 39.) 

 

3.5 Ryhmäytyminen ja motivointi 

 

Hankkeessa lanseerataan uusi koululaistyöpajamalli, ja sen käytöstä saatava tieto var-

sinkin omien vahvuuksien löytämisen apuna on erittäin tärkeää. On mielenkiintoista 

nähdä, että miten oppilaat ryhmäytyvät eri kouluista tulevien ikätovereiden kanssa, ja 

miten heidän onnistuu rakentaa hankkeessa tuotettavaa peliä yhdessä omia vahvuuksi-

aan samalla pohtien. Tukeeko ryhmä oppilaita vahvuuksien löytämisessä, löytävätkö 

nuoret helposti oman roolinsa ja paikkansa ryhmässä, pystyvätkö nuoret olemaan ryh-

missä omia itsejään ja antaako ryhmä nuorille mahdollisuuden avata itseään muille? 

Koululaistyöpajamalli olisi helposti käytettävissä muussakin opetuksessa kuin opinto-oh-

jauksen menetelmänä, joten sen toimivuudesta saatava tieto on tärkeä myös koulujen 

henkilöstölle. 
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Ryhmänohjaajan tärkein tehtävä on varmistaa, että ryhmä toimii perustehtävänsä ja ta-

voitteiden suuntaisesti. Ohjaaja toimii johtajana kaikissa ryhmän kehitysvaiheissa, huo-

lehtii asioiden sujumisesta ja pitää langat käsissään. Hän suunnittelee ja ohjaa ryhmässä 

tehtävät harjoitukset, ja säännöstelee puheenvuorot rohkaisten myös hiljaisempia kerto-

maan näkemyksistään. Ohjaaja kannustaa ryhmäläisiä keskustelemaan keskenään, aut-

tamaan toisiaan ja tekemään yhteistyötä. Ryhmän toimiessa aktiivisesti ohjaajan rooli on 

passiivisempi. (Kaukkila, Lehtonen & Raatikainen 2007: 68–70.) 

 

Ryhmänohjaajan roolit muuttuvat ryhmän kehittyessä. Uuden ryhmän aloittaessa toimin-

tansa ohjaajan tehtävänä on vähentää alku ahdistusta ja jännitystä, rohkaista ryhmän 

jäseniä tutustumaan toisiinsa ja antaa tutustumiselle tarpeeksi aikaa. Tutustumisen voi 

aloittaa esimerkiksi erilaisilla tutustumisharjoituksilla. Ryhmän aloitusvaiheessa ohjaajan 

tehtävä on myös luottamuksen ja turvallisuudentunteen herättäminen. Luottamuksen 

saavuttaminen ryhmäläisten välille ja ohjaajaa kohtaan on tärkeää ryhmän työskentelyn 

kannalta. Ohjaajan on hyvä painottaa, että ryhmässä puhutut asiat jäävät vain ryhmä-

läisten tietoon. Tasa-arvoinen kohtelu lisää luottamusta, selkeät ohjeet ja rajat turvalli-

suuden tunnetta. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 63–64.) 

 

Ohjaajan tehtävä on huolehtia siitä, ettei ryhmän kehitys pysähdy. Tässä ohjaaja tarvit-

see kykyä havainnoida ja analysoida ryhmän dynamiikkaa ja itse prosessia. Ohjaajan on 

pyrittävä havainnoimaan sitä, mitä ryhmässä tapahtuu ja mistä syystä. Ohjaajan tehtävä 

on myös havainnoida ryhmässä esiintyviä erilaisia tunteita sekä ryhmän tunneilmapiiriä 

ja ryhmähenkeä. Ohjaaja varmistaa, että kaikilla on riittävästi tilaa ja mahdollisuuksia 

kertoa ajatuksistaan ja tunteistaan. Tunteista puhuminen edistää ryhmän työskentelyä, 

ja siihen voi ryhmäläisiä kannustaa, mutta ei painostaa. Ohjaaja hyväksyy ryhmässä 

esiintyvät erilaiset tunteet, mutta pysyttelee itse neutraalina ja puolueettomana voimak-

kaissa ryhmäläisten välisissä mielipide-eroissa. (Kaukkila ym. 2007: 62, 65–68.)  

 

Vaikka jokainen ryhmänohjaaja on oma persoonansa, jolla on omat vahvuutensa ja ta-

pansa toimia, on jokaisen ohjaajan kyettävä empaattisesti eläytymään toisen ihmisen 

todellisuuteen. Ohjaajan on oltava aito, rehellinen ja avoin kohtaamaan uusia ihmisiä ja 

asioita. Ohjaajan on luotettava ryhmänsä kykyihin ja voimavaroihin sekä kunnioitettava 

ryhmänsä jäseniä tasavertaisesti. Myös välittömyydestä ja huumorintajusta on ohjaajalle 

hyötyä. Spontaanisuudella ja tilannekomiikalla ohjaaja voi laukaista monia jännitteitä ja 
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ratkaista kiusallisia tilanteita. Kaikkiin tilanteisiin ei kuitenkaan huumori sovi, vaan ohjaa-

jan on osattava kohdata myös vaikeat tilanteet. On osattava käsitellä ristiriitoja ja uskal-

lettava ottaa vaikeat asiat puheeksi. (Kaukkila ym. 2007: 59–62.) 

 

Toiminnalliset tilanteet voivat vaihdella ryhmän koostumuksen, ryhmäläisten iän, vireys-

tason, aiempien kokemusten ja monien muiden seikkojen vuoksi, eikä aina voi etukäteen 

tietää, toimiiko suunniteltu harjoitus kaikkien ryhmien kanssa samalla tavalla. Ohjaajan 

on oltava myös joustava ja valmis muuttamaan suunnitelmiaan tilanteiden mukaan. (Les-

kinen 2009: 17.) 

 

Sisäistä motivaatiota voidaan edistää tarjoamalla valintoja. Palkkiot eivät aina turmele 

sisäistä motivaatiota. Kun palkkioihin liittyy pakkoa, ne koetaan kontrolloivina. (Ojanen 

2007, 69.) Reteaming on ratkaisukeskeinen työmenetelmä, joka kasvattaa motivaatiota. 

Prosessi on rakennettu siten, että askel askeleelta usko omiin mahdollisuuksiin saavut-

taa asetettu tavoite vahvistuu ja innostus toimia sen eteen kasvaa. Menetelmä lähestyy 

motivaation rakentamista kahdesta eri kulmasta. Tavoite on nähtävä kiinnostavana ja 

tavoittelemisen arvoisena ja toisaalta on löydettävä ne tekijät, jotka lisäävät onnistumi-

sen todennäköisyyttä. (Ahola & Furman 2015: 10-19.) 

 

Ketään ei voi pakottaa motivoitumaan. Motivoitumisessa voi olla kannustava ja tukea 

henkilön vahvuuksia sekä voimavaroja, ja sitä kautta oikean suunnan löytämistä. Moti-

vaation uupuminen kokonaan on iso haaste ja silloin täytyy lähteä pienin askelin eteen-

päin kohti tavoitetta. Epäonnistumiset varsinkin nuorten kohdalla on asia, joka heikentää 

motivaatiota entisestään. Opintojen ohjauksessa olisi hyvä kiinnittää huomiota nuoren 

kiinnostusten lisäksi myös niihin mahdollisuuksiin, mitä hänellä tulevissa opinnoissa on 

annettavana. On hyvä pohtia, minkälainen koulutus johtaisi valmistumiseen asti, koska 

opintojen keskeytyminen motivaation ollessa hukassa on taas se hetki, jolloin pitää aloit-

taa alusta. Ja keskeytyneet opinnot eivät avaa mahdollisuuksia työelämässä. 
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3.6 Luottamus 

 

Luottamus koulussa rakentuu monesta tekijästä: vastavuoroisuudesta, yhteisestä tavoit-

teesta, keskinäisestä kunnioituksesta sekä ennustettavuudesta. Eija Raatikaisen väitös-

kirjatutkimuksessa oppilaat toivat kirjoituksissaan esille keskinäisen yhteistyön merkityk-

sen, ihmisten välisen tuttuuden ja opettajien kiinnostuksen oppilaiden osaamista kohtaan 

luottamusta lisäävinä tekijöinä. Väitöskirjan tutkimustulosten mukaan suurin osa oppi-

laista viihtyi koulussa mielestään melko hyvin. Osa oppilaista mainitsi yksittäisten hyvien 

ihmissuhteiden lisäksi luokkahengen merkityksen. Näin ollen osa oppilaista kallistui sii-

hen, että luottamuksellisella ilmapiirillä voi olla hienoinen positiivinen vaikutus koulussa 

viihtymiseen ja joidenkin oppilaiden mielestä koulussa viihtymisellä ja luottamuksella 

taas on selvä yhteys. Pääasiallisesti oppilaat osasivat arvioida epäluottamuksen koke-

muksen yhteyttä koulussa viihtymättömyyteen ja pahoinvointiin. (Raatikainen 2011: 154-

155.)  

 

Luottamus nähdään usein kahden tai useamman ihmisen välisenä, vaikka luottamusta 

on mahdollista joidenkin ajattelijoiden mukaan tarkastella myös yksilön tai instituution 

välisenä asiana. Luottamus instituutioihin on luonteeltaan erilaista kuin luottamus ihmi-

siin. Kodin ja ystävien lisäksi koulu on nuoren elämässä yksi merkittävimmistä paikoista 

luottamusta opeteltaessa. (Ilmonen & Jokinen 2002: 12.) Luottamuksen ja epäluottamuk-

sen synty voidaan ymmärtää osaksi koulua ja sen kulttuuria eikä vain nuoren kodin ja 

ystäväpiirin aikaansaamaksi kokonaisuudeksi. Koulun ja sen ilmapiirin on todettu mo-

nissa tutkimuksissa olevan hyvin merkittävä nuorten elämässä ja heidän kouluun kiinnit-

tymisessään. (Raatikainen 2011: 160.) 

 

Luottamussuhteen syntyminen on vastavuoroinen prosessi. Prosessissa liikutaan hieno-

vireisellä ja herkällä alueella. Mikäli nuorelle on elämänsä aikana kertynyt useita petty-

myksiä, on hänen vaikea luottaa kehenkään. Nuori testaa jatkuvasti luotettavuutta ja 

vasta varmistuttuaan tästä hän kertoo olennaisia asioita esimerkiksi tunnekokemuksis-

taan. Luottamuksen synnyttämisessä on koettu tärkeäksi, että nuorella on vapaus niin 

myönteisten kuin kielteisten tunteiden ilmaisemiseen. Luottamussuhteessa asioiden ja-

kaminen tapahtuu sekä sanallisesti että sanattomasti. Aito välittäminen ja kiinnostus 

toista kohtaan on tärkeä luottamuksen pohjan syntymiselle. Koettuja luottamussuhteen 

esteitä ovat muun muassa moralisointi, mitätöiminen sekä valmiit asenteet ja ennakko-

luulot. Luottamussuhteessa on tärkeää, että osapuolet saavat tarpeeksi tilaa tuoda asi-
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oita esiin eikä toinen täytä tilaa olemalla itse jatkuvasti äänessä. Luottamus luo edelly-

tyksiä psykososiaaliseen muutos- ja motivointityöhön. (Hoikkala & Sell (toim.) 2007: 

448.)  

 

Koululaistyöpajoilla koulun oppilaat ja ohjaajat eivät olleet ennestään toisille tuttuja, ja se 

antoi mahdollisuuden tutustumisen alkamiselle ilman ennakko-odotuksia toisista. Luot-

tamuksen syntyminen sekä kahden ihmisen että koko ryhmän välille vaatii kuitenkin aina 

myös aikaa, joka koululaistyöpajoilla jäi lyhyeksi. Emme tästä syystä päässeet vielä niin 

syvällisiin luottamussuhteisiin, kuin mihin olisimme tapaamisten jatkuessa mahdollisesti 

päässeet.  

 

On huomattu, että sosiaaliset verkostot ja verkoston jäsenten välistä vuorovaikutusta 

edistävät normit ja luottamus vaikuttavat talouskehitykseen, hyvinvointiin ja yhteiskun-

nan suorituskykyyn. Toisin sanoen markkinat edellyttävät toimiakseen pääomia, ratio-

naalista suunnittelua, kilpailua, työvoimaa, suhdeverkostoja, vuorovaikutusta, ystä-

vyyttä, sympatiaa ja hyvää tahtoa. Markkinoiden toiminnan logiikan ymmärtämisen avain 

eivät ole omaa etuaan maksimoivat erilliset yksilöt. Uuden oppimisessa käytännön tie-

don saaminen esiin edellyttää vuorovaikutusta, sosiaalisia verkostoja sekä luottamusta. 

(Ilmonen & Jokinen 2002: 19.) 

 

3.7 Luonteenvahvuudet 

 

Opinnäytetyössämme ja Tämä elämä -hankkeessa luonteenvahvuuksilla tarkoitetaan 

positiivisen pedagogiikan tutkijan Martin Seligmanin lanseeraamia 24 luonteenvahvuutta 

(Positiivinen kasvatus 2015). Luonteenvahvuudet ovat synnyinlahjana saaduista lahjak-

kuuksista poiketen opittavia taitoja, jotka auttavat voimaan hyvin ja onnistumaan elä-

mässä. Luonteenvahvuuksien tiedostaminen auttaa ihmisiä selviämään vastoinkäymi-

sistä ja välttämään sekä ratkomaan ongelmia, lisää itseluottamusta ja kokonaisvaltaista 

hyvinvointia, parantaa ihmissuhteita ja tuottaa onnistumisen kokemuksia. (CoPassion: 

n.d.)  
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että ilolla ja myönteisillä tunteilla on suuri vaikutus oppimi-

seen ja muistamiseen. Vahvuusperusteinen opetus nojaa positiiviseen pedagogiikkaan, 

joka on koko koulun yhteinen asia: hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri, joka virheiden et-

simisen sijaan keskittyy vahvuuksiin. (Vuorinen 2015). Vuorisen mukaan kouluissa vah-

vuusperusteisen opetuksen tavoitteena on oppilaan myönteinen itsetuntemus, joka tu-

kee häntä oppimisen alueella. Tavoitteena opetuksessa on lumipalloefekti, jolloin huo-

mion suunnatessa kohti vahvuuksia ne alkavat toteuttaa itse itseään. Vahvuuksille pe-

rustuvan pedagogiikan perusajatus on se, että jokaisella on vahvuuksia, joko näkyviä tai 

vielä kehittymässä olevia potentiaalisia vahvuuksia. Vuorinen on kehittänyt oman luon-

teenvahvuuksiin keskittyvän opetussuunnitelman, joka pilotoitiin keväällä 2015. Syksyllä 

2015 opetussuunnitelmaa toteutettiin 30 espoolaisluokassa. Vuorinen haluaa muuttaa 

koulut suuntaamaan huomiota akateemisten taitojen arvioinnin ohella siihen hyvää joka 

jokaisessa lapsessa ja nuoressa jo on, lisäämään onnellisuus- ja hyvinvointitaitojen ope-

tusta sekä vaalimaan lasten vahvuuksia. (Vuorinen 2015.) 

 

Kouluissa opetuksessa olisi hyvä vahvistaa luonteenvahvuuksia, tehdä ryhmässä yhteis-

työtä kiinnittämällä huomiota jokaisen osaamisalueeseen ja antaa myös nuorten opettaa 

toinen toistaan. Ihmisen halu oppia ja opettaa muita kuvastaa hänen altruismiaan. Jo 

vastasyntyneen geeneissä on halu oppia ja se kestää vanhuuteen saakka. Myös haluk-

kuus opettaa muita on vaikea hillitä, sillä ihmiset luontevasti ja innokkaasti opettavat tie-

tojaan ja taitojaan. (Ojanen 2007: 31.)  

 

Kun määritellään ihmisen luonteenvahvuuksia, on tärkeää tunnustaa kontekstuaaliset 

riippuvuudet. Näyttäisi olevan hyödyllistä korostaa ihmisen vahvuuksien ilmenemiseen 

ja kehittymiseen liittyvää vuorovaikutusta tiettyjen materiaalisten, henkilökontekstien tai 

niiden yhdistelmän kanssa. Ihmisen vahvuuksien edistävien tai heikentävien kehityksel-

listen, materiaalisten tai sosiaalisten kontekstien tunnistamisen tulisi olla tärkeällä sijalla 

ihmisen vahvuuksien psykologiassa. (Aspinwall & Staudinger 2006: 27.) 

 

Lotta Uusitalo-Malmivaara sekä Kaisa Vuorinen ovat ottaneet nämä 24 luonteenvah-

vuutta ja lisänneet niihin vielä kaksi lisää, ja tehneet niistä Huomaa hyvä -vahvuuskortit. 

Korteissa esitellään tiivistetysti kaikki 26 luonteenvahvuutta, kerrotaan miten ne voi ha-

vaita ja miten niitä voi vahvistaa itsessään. Kortit olivat pohjana myös työpajojen vah-

vuustyöskentelylle.   
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3.8 Moniammatillisuus ja ryhmänohjaus 

 

Osallistuimme hankkeen ensimmäiseen pilottiin, eli olimme mukana suunnittelemassa ja 

vetämässä ensimmäisiä työpajoja nuorille. Metropoliasta hankkeeseen osallistui meidän 

lisäksemme musiikkipedagogiikan opiskelijoita. Helsingin Yliopistosta mukana oli erityis-

pedagogiikan opiskelijoita ja Aalto-yliopistosta pelin organisaattoreita. Kuusipäiväisen 

työpajaohjaajakoulutuksen meille pitivät hankkeen työntekijät ja yhteistyökumppanit. 

Kuulimme koulutuksessa myös luentoja niin erityispedagogiikan opiskelijoilta kuin sa-

man alan dosentiltakin. Moniammatillisuus tuli osaksi työskentelyä jo heti alusta alkaen. 

 

Laajemman näkemyksen hyödyntämiseksi pidimme työpajat pareittain niin, että toinen 

opiskelija oli musiikkipedagogiikan ja toinen erityispedagogiikan tai sosiaalialan puolelta. 

Yhtä ryhmää veti kolme ohjaajaa, yksi kustakin edustetuista aloista. Viimeksi mainittu 

ryhmä oli ns. tutkimusryhmä, jonka työskentelyä kuvattiin videokameralla jokaisessa työ-

pajassa ja jonka nuoria myös haastateltiin läpi työskentelyn. Mukana pajoissa oli havain-

noijien roolissa ja henkisenä tukena myös hankkeen työntekijöitä, eli opettajia niin Met-

ropoliasta kuin Helsingin yliopistosta. Apua saimme myös nuorten omien koulujen hen-

kilökunnalta. Työpajat pidettiin Valteri-koululla, joten saimme apua myös heidän henki-

löstöltään. 

 

Opetussuunnitelman perusteissa (2004) korostetaan yhä enemmän sosiaalisten taitojen 

oppimista osana tiimityötä ja asiakaspalvelua. Pohdittaessa eri vaihtoehtoja, tulisi opet-

tajan valita työtapoja, jotka tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapah-

tuvaa oppimista sekä edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yh-

teistyössä sekä vastuun kantamista toisista. Työtehtävät, materiaalit ja menetelmät 

muuttuvat jatkuvasti, mutta se ei muutu, että työskentelemme toisten ihmisten kanssa ja 

toisia ihmisiä varten. Suomalaisen yhteiskunnan vakavimpia ongelmia on nuorten syr-

jäytyminen. Tässä on myös kyse ryhmätyötaidoista, sillä syrjäytyneellä nuorella ei ole 

ryhmiä joihin kuulua. Moniammatillinen yhteistyö toimii parhaiten, kun jokainen ymmär-

tää toisten ammattien erityispiirteet ja kunnioittaa niitä. (Selin, Maunu, Kannusaari & Hei-

nonen (toim.) 2015: 9-10, 46.)  

 

Ryhmän ohjaamisen haasteena usein on, ettei siihen tarjota riittävästi koulutusta tai oh-

jeistusta. Jatkuva ryhmäyttäminen vahvistaa ryhmän toimintakykyä, parantaa sen ilma-

piiriä sekä lisää turvallisuudentunnetta ryhmässä. (Selin ym. 2015: 12.) Nuoret hakevat, 

tarvitsevat ja ansaitsevat ihmisarvonsa tunnustamista siinä missä kuka tahansa ihminen. 
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Arvostaminen ja kunnioittaminen ajatuksen tasolla ei riitä, vaan on löydettävä ne sanat, 

eleet ja teot, joiden kautta kukin nuori voi kokea itsensä arvokkaaksi omana itsenään ja 

osana niitä yhteisöjä ja ympäristöjä, joissa hän elää arkeaan. (Häkli, Kallio & Korkiamäki 

2015: 19.)  

 

Tärkeää ryhmänohjauksessa on huomioida, että kaikki voivat tulla ryhmään omana itse-

nään. Sen lisäksi, että ryhmänjäsenet tulevat omina itsenään, myös ryhmänohjaaja saa 

omana esimerkillään olla oma itsensä. Ohjaaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa paljon 

siihen, miten ryhmä tuo itsestään asioita esiin. Ohjaajan esimerkillä on myös merkitystä 

ryhmäytyksen toteutumiseen. Toisen ihmisen kohtaamisen mahdollisuus avoimessa dia-

logissa, vuoropuhelussa, otetaan huomioon kaikessa kasvatuksessa ja koulutuksessa, 

ja se sisältää keskeneräisyyden sekä muutoksen alaisuuden mahdollisuuden tunnista-

misen ja tunnustamisen. Yhdessä toimimisen myötä syntyvistä pienistä myönteisistä 

muutoksista voi rakentua uudenlaista yhteisöllisyyttä ja tulevaisuutta koskeva toivon per-

spektiivi. (Nivala & Saastamoinen (toim.) 2010: 348-349.) 

 

4 Menetelmälliset ratkaisut 

 

 

Opinnäytetyössämme on kunnioitettava tutkittavien ihmisten ihmisarvoa ja oikeuk-

sia.  Nuoret elävät kriittisessä ikävaiheessa ja meidän tulee sensitiivisesti ottaa huomi-

oon murrosiän tuomat haasteet ja vahvuudet. Jo pelkästään nuorten kanssa toimiessa 

eettiset kysymykset ovat vahvasti läsnä, ja vahvemmaksi ne muodostuvat, kun ryhmissä 

on mukana erityisnuoria. Tutkimusmenetelmiä pohdittaessa tuli nämä kysymykset ottaa 

hyvin huomioon. 

 

Opinnäytetyömme on toimintatutkimus, ja toimeksiantajamme on Tämä elämä- hanke. 

Opinnäytetyömme aineisto koostuu pääasiassa osallistuvasta havainnoinnista ja työpa-

jaohjaajien haastatteluista, jotka täydentävät toisiaan. Olemme itse toimineet työpajaoh-

jaajina koululaistyöpajoissa tammi- helmikuussa 2018, joten oli luontevaa, että käy-

tämme osallistuvaa havainnointia yhtenä menetelmänä. Ennen koululaistyöpajojen oh-

jaamista kävimme kuusipäiväisen työpajaohjaaja-koulutuksen ja teimme tuntisuunnitel-

mat koululaistyöpajoille. Työpajoja pitäessämme kirjasimme ylös havainnointeja ja omia 
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kokemuksiamme pajoista. Käytämme näitä materiaaleja myös työssämme omia koke-

muksiamme peilatessa. Olemme lisäksi haastatelleet kahdeksaa työpajaohjaaja-kolle-

gaamme. Näiden materiaalien avulla on pyritty vastaamaan tutkimuskysymyksiin ja ra-

kentamaan ymmärrystä opinnäytetyön tutkimustehtävästä.  

 

Jotta saimme laajemman näkemyksen opinnäytetyötämme varten, pidimme koululais-

työpajoja yhdessä musiikkipedagogiikan ja erityispedagogiikan opiskelijoiden kanssa. 

Emme pitäneet työpajoja yhdessä, vaan meillä oli molemmilla työpareina musiikkipeda-

gogiikan opiskelijat, ja toisella lisäksi vielä erityispedagogiikan opiskelija. Näin saimme 

kerättyä suuremman aineiston opinnäytetyötämme varten.  

 

Keräsimme myös nuorilta palautetta työpajoista Kahoot-sovelluksen avulla, mutta se 

materiaali jäi melko ohueksi. Kahootin avulla saimme kuitenkin tallennettua aineiston ja 

pystyimme palaamaan siihen. Oppilaiden palautetta emme kuitenkaan suoraan käyttä-

neet opinnäytetyömme aineistossa, sillä siitä saadut tulokset olivat niin vähäisiä, ettei se 

olisi riittänyt luotettavan materiaalin käyttämiseen. Oppilaiden palautteet tulivat kuitenkin 

esiin työpajaohjaajien haastatteluissa, ja tätä materiaalia olemme käyttäneet tuloksia 

täydentäessä, jotta myös nuorten ääntä saadaan opinnäytetyössämme kuuluviin.  

 

Opinnäytetyössämme on kunnioitettava tutkittavien ihmisten ihmisarvoa ja oikeuksia. 

Kuten aiemmin jo kirjoitimme nuoret elävät kriittisessä ikävaiheessa ja meidän tuli sen-

sitiivisesti ottaa huomioon murrosiän tuomat haasteet ja vahvuudet. Opinnäytetyöllämme 

oli jo ennestään hankkeen lupa tehdä tutkimusta. Tämän lisäksi saimme Helsingin kau-

pungilta tutkimusluvan opinnäytetyötämme varten. Tämä elämä- hanke jatkuu vielä vuo-

tena 2019, mutta meidän osuutemme kohdistuu vuoteen 2018. Salassapidon suojaa-

miseksi tulee varmistaa, ettei kukaan nuorista ole opinnäytetyössämme mitenkään tun-

nistettavissa. Herkkyys tulee huomioida siinä, että nuoret itse tietävät ja kokevat, että 

meihin voi luottaa, ja että meitä koskee salassapitovelvollisuus, jolloin he myös uskalta-

vat avoimemmin olla omia itsejään. 

 

Aluksi tarkoituksena oli toteuttaa opinnäytetyö nuorille lähetettävän kyselylomakkeen ja 

video- havainnoinnin avulla. Valitettavasti emme kuitenkaan saaneet toteutettua tätä 

suunnitelmaa. Olimme kirjoittaneet tutkimuslupaa odottaessa jo suurimman osan opin-

näytetyömme teoriaosuudesta, ja vaikka tutkimuslupaa ei haluamaamme video- materi-

aaliin saatu, halusimme kuitenkin pysyä meitä kiinnostavassa aiheessa eli nuorten vah-

vuuksien tukemisessa. Opinnäytetyömme on siis elänyt tilanteiden mukana, mutta teoria 
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on pysynyt alusta loppuun enimmäkseen samana. Tämä opinnäytetyö muistuttaa hie-

man etnografista tutkimusta kentällä tehtyjen havaintojen, monenlaisten työpajoihin liit-

tyvien aineistojen ja tutkimusongelmien hahmottamisen kautta. Tutkimuskysymykset 

ovat muuttaneet muotoaan myös haastattelujen johdosta, sillä niistä nousi esiin uusia 

kiinnostavia asioita. Kerromme niistä lisää myös opinnäytetyömme loppuosassa, kun eh-

dotamme aiheita jatkotutkimuksille.  

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

 

Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, ja menetelminä käytämme työpajaohjaajien 

haastatteluja sekä omaa kokemusta ja havainnointeja koululaistyöpajaohjaajan roolissa. 

 

Pääsääntöisesti laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus tulee kysymykseen silloin, kun il-

miötä ei tunneta. Laadullinen tutkimus ei pyri yleistämään niin kuin määrällinen tutkimus, 

jonka taustalla on aina käsitys ilmiöstä eli teoriat ja malli. Kvantitatiivinen tutkimus edel-

lyttää oikeiden kysymysten tekemistä, jotta tiedonkeruu kyselylomakkeella onnistuu, 

mutta laadullisessa tutkimuksessa on vain iso kysymys: mistä ilmiöstä on kyse? (Kana-

nen 2017: 32.) 

 

Laadullisen tutkimuksen määre täyttyy myös haastattelujen lukumäärässä, sillä meillä 

on seitsemän nauhoitettua haastattelua ja yhteensä kahdeksan haastateltavaa. Tämä 

kattaa kaikki työpajaohjaajat yhtä lukuun ottamatta, sillä emme tavoittaneet häntä. Määrä 

on pieni, mutta pyrimme analysoimaan haastattelut mahdollisimman perusteellisesti ja 

saamaan niistä kaiken mahdollisen tiedon opinnäytetyömme varten. Kriteerinä ei ole 

määrä vaan laatu. (Eskola & Suoranta 2003: 18.) 

 

4.2 Toimintatutkimus 

 

Toimintatutkimus pyrkii muutokseen, jossa kohteena ovat ihmisten toiminta ja tutkija on 

itse mukana toteuttamassa muutosprosessia eli muutos sykliä. Toimintatutkimus on pää-

osin laadullisen tutkimuksen suuntaus ja se muistuttaa hyvin paljon kehittämistutkimusta, 

mutta niiden pienimuotoinen ero on, onko tutkija kehittämistutkimuksessa itse mukana 

muutosprosessin toteuttamisessa. Toiminnallisesta tutkimuksesta työmme eroaa sillä, 

että sen toteutustapa ei ole kirja, opas, cd-levy, messuosasto, näyttely tai jokin muu tuo-

tos tai projekti. (Kananen 2015: 77.) Näin ollen opinnäytetyömme ei ole toiminnallinen, 
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mutta siinä on toiminnallisen tutkimuksen piirteitä. Tämä elämä -hankkeen yhtenä tavoit-

teena on tuottaa mobiililaitteella pelattava peli yläkouluikäisille nuorille. Opinnäyte-

työmme tarkoituksena on tukea hanketta tutkimalla nuorten ja työpajaohjaajien koke-

muksia, mutta työmme ei tuota mitään tuotetta. Sen sijaan toimintatutkimus kuvastaa 

opinnäytetyömme tapaa tutkia asiaa, sillä toimimme itse mukana hankkeen työpajaoh-

jaajina, ja tutkimme sekä havainnoimme nuorten toimintaa vahvuustyöskentelyn parissa. 

 

Osallistuimme hankkeen ensimmäiseen pilottiin vuoden 2018 alussa. Olimme mukana 

suunnittelemassa ja pitämässä ensimmäisiä työpajoja nuorille. Tammikuussa 2018 kä-

vimme kuuden päivän koulutuksen työpajojen vetämistä varten. Koulutusten jälkeen 

teimme omat tuntisuunnitelmamme työpajojen vetämistä varten yhdessä työpariemme/-

ryhmiemme kanssa. Itse työpajat (4 kappaletta per ryhmä) toteutettiin tammi- helmikuun 

vaihteessa. Nuorten ryhmiä oli yhteensä kuusi ja jokaisessa ryhmässä oli 10-18 oppi-

lasta.  

 

4.3 Osallistuva havainnointi 

 

Osallistuva havainnointi voi olla aktiivista tai passiivista. Aktiivisessa osallistuvassa ha-

vainnoinnissa tutkija vaikuttaa läsnäolollaan tutkittavaan ilmiöön. Hän voi olla mukana 

kehittämistyössä, projektissa tai vastaavassa tilanteessa itse toimijana. Passiivisella 

osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan tutkijan osallistumista tutkittavaan tilanteeseen 

ilman vaikuttamista tilanteiden kulkuun, esimerkiksi toimintatutkimuksessa käytetään täl-

laista lähestymistapaa. Molemmissa tapauksissa tutkijan on kuitenkin pystyttävä eritte-

lemään oma roolinsa ja sen mahdollinen vaikutus tutkimustilanteeseen. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Osallistuva havainnointi näkyy opinnäytetyössämme siinä, että olemme itse toimineet 

samoissa työpajoissa työpajaohjaajina kuin haastattelemamme kollegamme, joten 

meillä on samat kokemukset työpajoista kuin heillä. Olemme ajatelleet joissain tilan-

teissa eri tavalla ja huomanneet eri asioita kuin haastateltavat, ja osallistuvan havain-

noinnin kautta saamaamme tietoa olemme käyttäneet hyväksi tutkimuskysymyksiin vas-

tatessamme. Omat kokemuksemme vahvistivat joitain haastateltavien kokemuksia ja toi-

vat esiin myös uusia huomioita.   
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4.4 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne, jossa käydään ennalta suunniteltuja 

teemoja läpi. Teemojen puhumisjärjestys on vapaa eikä kaikkien haastateltavien kanssa 

välttämättä puhuta kaikista asioista samassa laajuudessa. Teemoista ja niiden alatee-

moista pyritään keskustelemaan vapaasti. Aihepiiriin on huolellisesti perehdyttävä etu-

käteen, sillä sisältö- ja tilanneanalyysi on teemahaastattelussa tärkeää. Teemahaastat-

telu sopii hyvin kokemuksen tutkimiseen ja kuvailemiseen. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.)  

 

Käytimme haastattelujen mallina puolistrukturoitua teemahaastattelua. Puolistrukturoitu 

tarkoittaa sitä, että kysymykset olivat kaikille haastateltaville samat, mutta niiden järjes-

tys vaihteli hieman. Teemahaastattelun tästä teki se, että esitimme myös aiheeseen liit-

tyviä lisäkysymyksiä haastateltaville, ja saatoimme myös kysyä kysymyksiä haastattelu-

rungon ulkopuolelta. Vastauksia ei myöskään oltu sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan 

haastateltavat saivat vastata niihin omin sanoin. Haastatteluissa oli tietty teema ja en-

nalta asetetut kysymykset, mutta haastattelujen annettiin kuitenkin mennä omalla pai-

nollaan. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 47-48.) 

 

Haastatteluissa selvitimme työpajaohjaajilta heidän omia kokemuksiaan siitä, mitä hyvää 

ja mitä kehitettävää koululaistyöpajoissa on, ja miten heidän näkemyksensä mukaan 

nuorten vahvuuksia voidaan koululaistyöpajamallilla tukea. Haastattelut pidettiin kahvi-

loissa tai lounasravintoloissa, ja ne nauhoitettiin mobiilisovelluksen avulla. Kysymykset 

oli suunniteltu etukäteen ja käyty läpi opinnäytetyöryhmän kanssa. Harjoittelimme haas-

tattelua yhdessä ja mietimme kysymykset niin, saimme mahdollisimman paljon tietoa 

tutkimuskysymyksistämme. Haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi heti haastattelujen jäl-

keen. 

 

Meidän oli opinnäytetyötä tehdessämme kiinnitettävä erityistä huomiota työpajaohjaajien 

haastatteluissa siihen, että olimme kuulijan roolissa emmekä lähteneet vielä haastatte-

lutilanteessa tekemään liikaa omia havaintojamme, vaan toimme omia työpajakokemuk-

sia esiin opinnäytetyön myöhemmässä vaiheessa. Haastatteluja tehdessä oli kiinnosta-

vaa huomata, miten hyviä ja erilaisia kokemuksia sekä havaintoja työpajaohjaajilla oli. 

Niihin oli myös helppo samaistua.  
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4.5 Aineiston analyysi 

 

Aloitimme aineiston analysoinnin litteroimalla haastattelunauhoitukset. Haastattelumate-

riaalia syntyi jokaisella kerralla noin 10-30 minuuttia ja kirjoitettua tekstiä yhteensä kai-

kista haastatteluista noin 27 sivua. Jatkoimme aineiston analysoimista järjestämällä ai-

neistoa opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä apuna käyttäen. Teemojen ja aiheiden etsi-

minen aineistosta on auttanut koodaamaan eli nimeämään aina samaa pelkistettyä il-

maisua edustavat omiksi kokonaisuuksiksi eli teemoiksi. Aineiston analyyttinen lukemi-

nen moneen kertaan on auttanut yhdistämään teemoja. Löysimme paljon vastauksia 

koskien vahvuuksia ja vahvuustyöskentelyä, nuorten osallistamista sekä nuoren itsetun-

non tukemista.  

 

Aineistosta on löytynyt myös paljon tietoa koskien koululaistyöpajojen suunnittelua, kou-

lutuksia ja pajoihin liittyviä käytännön asioita. Työpajaohjaajien moniammatillinen ryhmä-

työskentely tuli myös selkeästi haastatteluissa esiin. Käytimme haastattelujen lisäksi 

omia suunnitelmiamme ja muistiinpanojamme työpajoista. Tätä aineistoa ei ole kirjattu 

eikä lainattu suoraan tässä työssä, vaan se tukee ja vahvistaa muiden työpajaohjaajien 

vastauksia. Työpajaohjaajien kokemukset koululaistyöpajoista olivat kuitenkin saman-

suuntaisia kuin omat kokemuksemmekin.  

 

Olemme lopulliseen työhömme muokanneet työpajaohjaajien vastauksia yleiskielelle, 

jotta haastateltavien puhetyyli ei näkyisi vastauksissa eikä haastateltavia pystyisi tunnis-

tamaan. Olemme kuitenkin pitäneet vastausten sisällön ennallaan. Esittelemme tulokset 

analyysin mukaisesti ja sitaatit eli aineiston alkuperäiset ilmaisut litteroitaessa käyttä-

mämme numeroinnin mukaisesti: Työpajaohjaaja 1 jne.  

 

5 Koululaistyöpajamalli vahvuustyöskentelyn tukena 

 

 

Opinnäytetyömme on työelämälähtöinen ja se perustuu Tämä elämä- hankkeeseen. Mo-

lemmat tukevat toisiaan, hanke tukee meitä ja meidän työmme hanketta. Jotta opinnäy-

tetyössämme näkyy kahden ihmisen tekemä työ, haimme työpajaohjaajien kokemuksia 

kahteen eri näkökulmaan: vahvuuksien löytämiseen ja koululaistyöpajamalliin. Hank-

keen tavoitteina on tuottaa Tämä elämä -virtuaalipeli, jonka avulla nuoret voivat löytää 



28 

  

omia vahvuuksiaan sekä lanseerata uusi koululaistyöpajamalli. Opinnäytetyömme kes-

kittyy koululaistyöpajamalliin ja sen toimivuuteen. Opinnäytetyömme kohteena on ylä-

koulumaailma, ja näin ollen hanke tukee hyvin myös meidän molempien haaveita työs-

kennellä tulevaisuudessa kouluikäisten nuorten ohjauksen parissa. 

 

Haastatteluja purkaessamme huomasimme, että työpajaohjaajien vastaukset käsittelivät 

kahta eri asiaa: toisaalta heidän arvioitaan vahvuustyöskentelystä ja toisaalta arvioita 

koululaistyöpajamallista. Tämä muokkasi tutkimuskysymyksiämme koskemaan myös 

koululaistyöpajamallin ja vahvuustyöskentelyn käytännön asioita. 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on ollut selvittää, onko koululaistyöpajatoiminnasta hyö-

tyä nuorten vahvuuksien löytämisessä ja miten nuorten osallisuutta voidaan tukea työ-

pajatoiminnan avulla. Tässä luvussa tarkastellaan sitä, mitkä tekijät edistävät ja estävät 

vahvuustyöskentelyn etenemistä työpajoilla.  

 

 

 

 
Kuvio 1. Esimerkki vahvuustyöskentelystä 
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5.1 Koululaistyöpajaohjaajien arvioita vahvuustyöskentelystä 

 

Työpajojen yläkouluikäiset nuoret eivät olleet toisilleen ennestään tuttuja, ja sen tuoman 

haasteen koettiin joissain ryhmissä vaikeuttavan vahvuustyöskentelyä. Ennestään tu-

tussa kaveripiirissä, esimerkiksi omassa koululuokassa, työskentely olisi koettu helpom-

pana. Vaikka tämä koettiin haastavaksi, ei työpajaohjaajat silti toivoneet ryhmiä vain yh-

den koulun oppilaista. Tämä oli haaste, mutta osoittautui kuitenkin loppujen lopuksi hy-

väksi ja antoisaksi asiaksi. 

 
Ehkä pikkuhaasteen siihen toi se, että se oli vieras se ympäristö monelle ja uusia 
ihmisiä oli paljon. Ryhmäyttämisen piti olla entistä huolellisempaa ja sen ilmapii-
rin piti olla entistä turvallisempi, jotta niistä pystyi puhumaan. Jos olisi oma 
tuttu luokka ja jos on hyvä henki siellä, niin sitten niistä olisi varmaan vähän hel-
pommin lähtenyt joku juttu. Mutta en tiedä estikö mikään sinänsä, että kyllä me 
saatiin keskustelua aikaan ja saatiin sitä hommaa tehtyä. (Työpajaohjaaja 7) 

 
No minä tykkäsin just siitä, että se oli uusi ryhmä ja ne kaikki sai tulla sinne 
omana itsenään. Vaikka se aluksi tuntui pelottavalta ja ei-toimivalta laittaa 
kaikki johonkin ihme joukkoon, niin se toimi ehkä jopa paremmin, kun ei ollut 
sitä omaa roolia. (Työpajaohjaaja 3) 

 

Vahvuustyöskentelyä estäväksi tekijäksi koettiin kaikissa ryhmissä materiaalin kierrättä-

minen ja tehtävien uudelleen tekeminen, joka loi haastetta pajojen sisällön suunnitteluun. 

Ohjaajien mukaan suunnittelua vaikeutti se, kun ei ennen seuraavaa työpajaa tiennyt 

varmuudella mitä materiaalia milläkin ryhmällä oli käytettävissä. 

 
Kyllä meidän ryhmässä ohjelman tai sen sisällön tekeminen oli hirveän haasta-
vaa. Me jouduttiin kierrättämään materiaalia ja siitä minä olin suoraan sanot-
tuna niille nuorille pahoillaan. Että se oli kovin haaste. Se, kun oli tehnyt jotain 
ohjelmaa, ja sitten, kun sitä oli niin vaikea keksiä, koska se oli niin passiivinen se 
ryhmä ja sitten siellä oli niitä haasteita, että kukaan ei halua sanoa ryhmän 
edessä mitään ääneen. Sitten siellä on niitä liikuntarajoitteisia, että se ei saa olla 
mitään toiminnallista eikä kukaan haluaisikaan tehdä mitään toiminnallista muu-
tenkaan, niin se oli se suurin haaste, just nimenomaan sen ohjelman tekeminen 
oli se mikä haittasi sitä. Näkisin, että me ei ehkä niin stimuloivaa tai aktiivista oh-
jelmaa pystytty niillä resursseilla tuottamaan, mitä meillä oli suhteessa siihen 
ryhmään. (Työpajaohjaaja 8) 

 
Nuorten epävarmuus itsestään varsinkin vieraiden ikätovereiden keskuudessa koettiin 

yhtenä estävänä tekijänä vahvuustyöskentelyssä. Itsetuntoon liittyvät ongelmat ovat 

melko yleisiä varsinkin murrosiän kynnyksellä, kun ollaan vasta etsimässä itseään, kuka 
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minä olen ja missä minä olen hyvä. Vahvuudet olivat myös monille nuorille aluksi ihan 

uusia asioita eikä niistä kaikista vielä edes tiedetty mitä niillä tarkoitetaan. Tämä kertoo 

enimmäkseen siitä, että vahvuuksista puhutaan ja niitä huomioidaan arjessa liian vähän.  

 

Musta tuntuu, että se on enemmän niiden nuorten oma ajatus itsestään mikä 
saattaa sitä vahvuuksien löytämistä estää. Siellä oli osa tyypeistä sellaisia, ketkä 
oli epävarmoja itsestään, mikä tulee vähän häiriökäyttäytymisenä tai semmoi-
sena ulos, että kuori on tosi kova. Niin että se olisi vähän estänyt sitä, ettei us-
kalla ehkä ihan sanoa tai ei ehkä uskalluksestakaan vaan se on sellaista, ettei oi-
keasti itse osaa ajatella, että on vahvuuksia. Kukaan ei ole varmaan koskaan hei-
dän kanssa tai osan niiden nuorten kanssa puhunut, että on olemassa tällaisia 
asioita. Se tuntui osalta niistä epävarmoilta, että ei tiedä mitä se tarkoittaa. 
(Työpajaohjaaja 2) 

 

5.1.1 Heterogeeniset ryhmät 

 

Kouluaistyöpajojen ryhmät olivat hyvin heterogeenisia ja osalle työpajaohjaajista nuorten 

kanssa työskentely oli uutta. Osalle myös erityisnuorten kanssa työskentely oli täysin 

uusi kokemus, ja tämä vaikutti osaltaan monien työpajaohjaajien valmistautumiseen tu-

leviin pajoihin.  

 

Koululaistyöpajoihin oli valikoitunut neljästä eri koulusta oppilaita ja koulujen oppilaat se-

koitettiin eri ryhmiin. Työpajojen perustana oli ryhmien luominen niin, että oppilaat eivät 

ole toisilleen entuudestaan tuttuja. Tulosten mukaan joihinkin ryhmiin oli sijoitettuna 

enemmän kaveriryhmiä, jolloin ryhmäyttämisen haasteena oli saada toisilleen tuntemat-

tomat työskentelemään keskenään. Ymmärrettävästi kaverit muodostavat usein oman 

joukkonsa. Toisiin ryhmiin oli puolestaan valikoitunut enemmän haasteellisempia oppi-

laita, mikä työllisti ryhmän vetämisessä. Heidän ryhmissään tarvittiin vielä enemmän mo-

tivaation luomista, sillä oppilaiden kenen on vaikea toimia ryhmässä, on myös erityisen 

vaikea tuoda esiin omia vahvuuksiaan. Nuorten omien kokemusten mukaan kavereiden 

kanssa olisi ollut miellyttävämpää työskennellä kuin täysin vieraiden, mikä on täysin ym-

märrettävää. Tämä käy ilmi myös nuorten palautteista kohdassa 

 
Niitä ryhmiä olisi voitu sekoittaa vielä enemmän, että nyt siellä oli aika paljon 
just silleen, että iso porukka oli samasta koulusta. (Työpajaohjaaja 6) 

 
Sehän oli se ideakin siinä, että tehdään sekaryhmiä. Niin se oli minun mielestä 
ehkä parasta siinä, että se oli semmoinen sekaporukka. (Työpajaohjaaja 5) 
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5.1.2 Luottamuksen syntyminen 

 

Tämä elämä- hankkeessa luottamuksen luominen lähtee jo koululaistyöpajaohjaajien 

omissa koulutuksissa. Saimme tehtäväämme kuusipäiväisen koulutuksen, jonka lähtö-

kohtana oli työpajaohjaajien ryhmäyttäminen ja luottamuksen syntyminen välillemme. 

Koulutuksessa opimme itse kokemuksen kautta miltä tuntuu tulla vieraiden ihmisten kes-

kelle, tuntea ryhmästä ennestään ehkä yksi, korkeintaan kolme kaveria ja heittäytyä ko-

konaan pois omalta mukavuusalueelta. Opimme ryhmäyttämisen menetelmiä sekä teo-

riassa että käytännössä. Aloimme luottamaan toisiimme päivä päivältä enemmän ja yh-

teistyö helpottui joka koulutuspäivänä lisää. 

 

Tämä kokemus avasi ymmärrystä nuorten mieliin, sillä olimme juuri hetkeä aikaisemmin 

olleet itse siinä samassa epävarmuuden ja jännityksen tilassa, johon nuoret olivat tulossa 

työpajoihin osallistuessaan. Luottamus kasvoi kaikissa ryhmissä ryhmän koko elinkaa-

ren ajan, mutta koska työpajoja oli vain neljä, ei valtavan syvää luottamusta päästy luo-

maan ryhmäläisten ja ohjaajien kesken. 

 
Parasta oli se, että pääsi tutustumaan niihin nuoriin, vaikka aluksi ei välttä-
mättä ollut mitenkään kauhean helppoa saada kontaktia kaikkiin. Mutta sitten 
kun tutustui niihin ja lähti silleen rullaamaan se homma, niin se oli tosi palkit-
sevaa. (Työpajaohjaaja 4) 

 
Osassa työpajoista tapahtui uusien kaverisuhteiden luomista, kun nuoret vaihtoivat pu-

helinnumeroita keskenään työpajojen päätteeksi. Ensimmäisenä päivänä työskentelyä 

vastustaneet nuoret tulivat spontaanisti halaamaan työpajaohjaajia viimeisenä päivänä 

ja vahvuuksien löytämistä tapahtui työpajojen ulkopuolellakin. Nuoret kertoivat työpaja-

ohjaajille henkilökohtaisia asioita elämästään ja jakoivat haaveitaan tulevaisuudesta ryh-

män kesken. Nuorten omat opettajat olivat hämmästyneitä siitä, miten nopeasti he koki-

vat luottamuksen syntyvän joissain ryhmissä nuorten ja työpajaohjaajien välille. Us-

komme itse suuren merkityksen olevan, sillä aidolla kohtaamisella, jota ryhmissä oli. 

Kaikki työpajaohjaajat kohtasivat nuoret omina itsenään ilman rooleja, ja se helpotti myös 

nuorten uskallusta olla oma itsensä. Avointa dialogia, aitoa kohtaamista ja kuuntelua 

painotettiin työpajaohjaajien koulutuksessa myös paljon.   

 
Päällimmäisenä jäi mieleen ryhmätyö ja ryhmätyötaitojen kehittyminen. (Työpa-
jaohjaaja 2) 
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5.1.3 Musiikki ja vahvuuskortit 

 

Vahvuustyöskentelyä pyrittiin tukemaan jokaisella työpajaohjauskerralla erilaisin mene-

telmin. Koululaistyöpajatyöskentelyssä kaikki ryhmät käyttivät työkaluina musiikkia, peliä 

sekä vahvuuskortteja. Näiden lisäksi jokaisella työpajaohjaajalla oli omat menetelmänsä 

vahvuustyöskentelyyn. Työpajoissa juuri ryhmässä työskentely osoittautui toimivim-

maksi tavaksi saada vahvuustyöskentelyä vietyä syvemmälle tasolle. Ryhmätyöskente-

lyyn kuuluivat esimerkiksi erilaiset askartelut, joissa haettiin vahvuuksia muun muassa 

eri ammateille ja työntekijöille, pohdittiin omia toiveammatteja ja niissä tarvittavia vah-

vuuksia. Tällaiset vapaamuotoisemmat ryhmänohjaukset toivat nuoria jollakin tavalla lä-

hemmäksi toisiaan, he miettivät asioita yhdessä ja pyysivät saksia ja liimaa lainaan toi-

selta ja kenelläkään ei näissä toiminnallisissa tilanteissa ollut kiire minnekään. Kun saa 

olla kiireettömästi läsnä siinä hetkessä, on sillä paljon merkitystä toiminnan toimivuuden 

kannalta.  

 
Eniten hyötyä oli pienryhmissä tekemisestä, että jaettiin se porukka neljään tai 
viiteen, ja sitten siellä aina oli joku aikuinen vähän siinä ohjaamassa sitä keskus-
telua ja vähän silleen ”houstina” ikään kuin. (Työpajaohjaaja 8) 

 
Se kun ne sai ainakin meidän ryhmässä aika vapaasti hengata ja just tehdä kaik-
kea askartelua ja omaa sellaista näpertämistä. (Työpajaohjaaja 6) 

 
Ryhmätyöskentelyn tukena ja vahvuuksien löytämisen apuvälineenä käytettiin eniten 

vahvuuskortteja. Niistä oli hyötyä myös ohjaajien työskentelyn kannalta, sillä niiden 

avulla löytyi konkreettisia esimerkkejä missä eri vahvuudet voivat omassa toiminnassa 

tulla esiin. Erilaiset toiminnalliset menetelmät toimivat eri tavoin ryhmissä ja joissain ryh-

missä jälkeenpäin ajateltuna oltiin sitä mieltä, että olisi pitänyt käyttää vahvuuskortteja 

enemmän. Ne ryhmät, jotka käyttivät paljon kortteja, kokivat ne erittäin toimiviksi toimin-

nallisiksi menetelmiksi.  

 
No meillä oli ne vahvuuskortit ihan selkeästi. Minun mielestä se musiikki oli 
meillä enemmän siinä inkluusion toteuttajana, että siinä saatiin kaikki tekemään 
jotain yhteistä asiaa, saatiin oikeasti kaikki osallistettua siihen toimintaan. (Työ-
pajaohjaaja 1) 

 
Minun mielestä eniten tuki sitä vahvuuskortit ja yhdessä niiden vahvuuksien 
miettiminen sen päivän jälkeen. Ja se kun pohdittiin, että missä onnistuttiin. 
(Työpajaohjaaja 3) 
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Meillä oli ne vahvuuskortit. Kaikki valitsi oman vahvuuden ja me tehtiin se ihan 
täysin sama siellä lopussa. (Työpajaohjaaja 2) 

 

Musiikkipedagogiikan opiskelijat kiinnittivät musiikin ja musiikkilaitteiden toimivuuteen 

eniten huomiota. He myös toimivat musiikkiin liittyvien toiminnallisten tuokioiden pääoh-

jaajina, eli vastasivat musiikin äänittämisestä, joka nauhoitettiin osaksi pelimusiikkia.  

 
Itse olisin kaivannut enemmän sellaisia työkaluja ja keinoja tehdä sitä musiikki-
hommaa. Myös niitä resursseja eli just niitä padeja. Ne on tosi käteviä ja haus-
koja ja nuoret niistä kovasti tykkää, mutta sitten se, että miten niillä tehdään 
musiikkia, niin se jätettiin ihan kokonaan meidän omille harteille. Ymmärrän 
sen, koska se on kaikille aika uusi juttu musiikin opetuksessa. Ja sitten kun siellä 
on tavallaan ne matalan kynnyksen muskarin soittimet, että just tällaiset isot po-
jat ja tytöt voi kokea ne ikään kuin alentavina. (Työpajaohjaaja 8) 

 

Tulosten mukaan musiikkipedagogiikan opiskelijat kokivat ikävänä asiana kiireellisen ai-

kataulun musiikin tekemiseen, ja se vaikutti paljon myös siihen, miten he pystyivät sitä 

toteuttamaan. Toiveena oli ollut, että työskentely olisi ollut enemmän oppilaista lähtevää, 

mutta kiireellinen aikataulu vaikutti siihen, että toimintaa piti toteuttaa enemmän ohjaaja-

lähtöisesti. Toiminnan lopputuloksen kannalta on paljon merkitystä sillä, kuinka paljon 

oppilaat saavat itse tuottaa ja kuinka paljon heidän tulee kuunnella ohjeita. Kuitenkin on 

tärkeää ottaa huomioon se, että musiikki ei ole kaikille oppilaille omaan vahvuusaluee-

seen kuuluvaa, ja heidän on siitä syystä saatava enemmän ohjeita kuin niiden, jotka ovat 

tehneet musiikkia paljon jo aikaisemmin.  

 
Minun mielestä olisi ollut hyvä, että olisi ollut enemmän vielä aikaa tehdä et se 
äänitystyö. Koska se oli niin nopea aikataulullisesti, että se piti tehdä tosi nope-
asti, ja siinä piti tavallaan ohjata enemmän mitä olisin halunnut ohjata. Että 
minä olisin halunnut antaa niiden nuorten itse tehdä, ja nyt minun piti taval-
laan ohjata se juttu, jotta me pysytään siinä aikataulussa, koska se piti äänit-
tää. (Työpajaohjaaja 2) 
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5.1.4 Tämä elämä- peli 

 
Peli oli vielä hankkeen pilottivaiheessa hyvin keskeneräinen, sillä oli tarkoitus, että sitä 

tullaan kehittämään hankkeen aikana yhdessä nuorten kanssa. Sen käyttö ja itsessään 

sen pelin pelaaminen tässä ensimmäisessä pilottivaiheessa oli vielä melko vähäistä. 

Ennen hankkeen aloitusta nuorille oltiin puhuttu, että ryhmässä tullaan yhdessä teke-

mään peliä, ja siksi joissain ryhmissä koettiin, että siihen täytyi löytyä aikaa.  

 
Meidän ryhmä keskittyi loppujen lopuksi aika paljon siihen peliin. Meillä oli sel-
laisia tyyppejä, kenelle oli puhuttu paljon, että mennään kehittämään peliä, niin 
meidän piti vähäsen lunastaa niitä odotuksia. (Työpajaohjaaja 7) 

 
Hankkeen pajoissa yhdistyi monta eri asiaa. Siinä oli musiikki, peli, ryhmätyöskentely ja 

vahvuudet. Kaikkien näiden yhteensovittaminen ja punaisen langan löytäminen haas-

taa työpajaohjaajia. Joissain ryhmissä koettiin, että pelin yhdistäminen koko kokonai-

suuteen seuraaville työpajoille, jotka toteutetaan hankkeen aikana, on tärkeää.  

 
Kehittämisen kohde olisi se peliin yhdistäminen jotenkin kokonaisuudeksi niin, 
että siellä on kaikki ominaisuudet, että siellä on musiikkia, vahvuuksia ja sitten 
se peli. Että ne saisi jotenkin punaisella langalla yhdistettyä toisiinsa, se olisi tär-
keää. (Työpajaohjaaja 2) 

 
Kuitenkin myös joissain ryhmissä koettiin, että kaikki eri menetelmät myös tukivat toi-

nen toisiaan hyvin jo tässäkin pilottivaiheessa. Erilaisten menetelmien käyttäminen ryh-

mänohjauksessa tuo selkeyttä siihen, mitkä ovat toimivia käytänteitä oman ryhmän 

kohdalla ja mitkä eivät toimi niin hyvin.  

 
No minun mielestä kaikki se mitä me tehtiin, että ei pelkästään yksi asia, vaan 
se, että ne tavallaan tuki toisiaan. Että ne vahvuudet esiteltiin monella eri ta-
valla. Ja kun ne tulee monesta eri paikasta, niin se tukee sitä niiden oppimista ja 
niiden huomaamista myös. (Työpajaohjaaja 4) 

 

5.1.5 Nuorten osallisuus ryhmissä 

 
Ryhmäytyminen ja vahvuuksien löytäminen olivat hankkeen työpajojen tavoitteita. Mo-

niammatillisuus opiskelijoiden kohdalla tuki työskentelyä ja erilaisten työtapojen käyttöä. 

Yhteinen suunnitelmarunko tuki työpajojen toiminnan etenemistä, mutta kaikilla työpaja-

ohjaajilla oli lisäksi omalle ryhmälle sopivat suunnitelmat työpajoille.  
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Ryhmäytymisellä on myönteistä vaikutusta siihen, miten ryhmän jäsenet luottavat toi-

siinsa ja tuovat omia asioitaan esiin. Ennen työpajojen alkua me työpajaohjaajat osallis-

tuimme kuuden päivän koulutukseen. Koska mekin olimme eri kouluista ja suoritamme 

eri tutkintoja, emme mekään tunteneet toisiamme ennen koululaistyöpajatoiminnan al-

kua. Tuloksissa tuli esiin, että koulutuspäivät olisivat saaneet olla konkreettisempia ja 

sisältää teoreettista tietoa siitä, kuinka ryhmiä, ja varsinkin erityisnuorten ryhmiä tulisi 

toteuttaa. Omien havaintojemme mukaan koulutuksilla oli selkeä tarkoitus ryhmäyttää 

meidät työpajaohjaajat, jotta voisimme ymmärtää ryhmäyttämisen merkityksen, ja siirtää 

sen kokemuksen myös koululaisryhmille heidän työpajoissaan. Ryhmäyttämisellä on val-

tava merkitys toiminnan toteutumisen ja sujuvuuden kannalta. Ryhmien ryhmäytymiseen 

liittyvät syyt johtuvat monenlaisista asioista. Ryhmän koko on yksi merkittävistä asioista, 

sillä pienissä ryhmissä tutustutaan usein nopeammin kuin isoissa ryhmissä. Koululais-

työpajoissa kaikilla ryhmillä oli kuitenkin se sama neljän työpajan sykli, vaikka ryhmien 

koko vaihteli suuresti.  

 

Koululaistyöpajoja pidettiin neljä kertaa, ja työpajat toteutettiin niin, että yhdellä viikolla 

oli kaksi pajaa ja seuraavalla viikolla toiset kaksi pajaa. Koululaistyöpajaohjaajien mie-

lestä tämä tauko koettiin joissain ryhmissä hankaloittavan tekijänä. Toisaalta itse vah-

vuustyöskentelyn kannalta tauolla ei kuitenkaan koettu olevan estävää tekijää, vaan se 

ennemmin liittyi ryhmähengen tukemisen hankaluuteen. Tauko koettiin joissain vastauk-

sissa ennemmin ryhmäytymiseen liittyvänä ongelmana. Toisissa vastauksissa taas ei 

koettu tauon vaikeuttavan ryhmäytymistä mitenkään, joten saimme eriäviä mielipiteitä 

tästä asiasta.  

 
Tosi iso rooli oli ryhmäyttämisellä, ja kyllä me onnistuttiin siinä. Mutta sitten se 
seuraavan viikon ensimmäinen päivä esimerkiksi tuntui siltä, että oltiin menty 
ehkä vähän taaksepäin. Kun siinä oli ollut se tauko, niin sitten se vähän vaati 
sitä, että aloitetaan ikään kuin ei nyt alusta, mutta taas se, että se ryhmädyna-
miikan ja sen ryhmähengen ylläpitäminen, sitä piti kannatella jonkin verran. 
(työpajaohjaaja 5) 

 
Vahvuustyöskentelyyn, siis itse niihin vahvuuksiin liittyvään työskentelyyn, niin 
ei siihen minun mielestä meidän ryhmissä tauko sitä vaikeuttanut. Ehkä ennem-
min semmonen, että löytyi uskallus, kun siinäkin oli ujoja nuoria, jotka ei välttä-
mättä ehkä puhu niin paljon vieraassa ympäristössä ja vieraassa porukassa. Että 
kaikkea ei välttämättä sanottu sitten siellä ääneen, mutta sitten meillä oli niitä 
paperijuttuja. Kyllä mä sanon, että se meni ihan hyvin. (Työpajaohjaaja 5) 
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Ryhmän muutokset tapaamisten aikana vaikuttavat jokaisen yksilön toimintaan. Jos ryh-

mään tulee kesken uusia jäseniä siinä vaiheessa, kun osa on jo työskennellyt kahden 

työpajan verran, niin sillä on paljon vaikutusta ryhmäytymisen toteutumiseen, sillä tutus-

tuminen pitää aloittaa alusta. Joidenkin ryhmät säilyivät koko neljän tapaamiskerran ai-

kana samana ja joidenkin ryhmiin tuli uusia oppilaita toiseksi viimeiselle ja viimeiselle 

kerralle. Nämä muutokset vaikuttivat tulosten mukaan ikävällä tavalla ryhmäytymiseen.  

 
Ja ettei se (ryhmä) olisi vaihtunut, vaan olisi ollut koko aika sama, että semmoi-
nen luottamussuhde olisi ehkä joissain määrin päässyt syntyy paremmin. Sil-
leenhän se porukka oikeasti syntyy, että se ei tavallaan muutu. (Työpajaoh-
jaaja 8) 

 
Joissain ryhmissä tiettyjen osallistujien jääminen pois ryhmistä koettiin hyvänä ja ryh-

mästä tuli näin ollen paljon tiiviimpi. Tulosten mukaan ryhmästä poisjääminen ei vaikut-

tanut ryhmädynamiikkaa heikentävänä asiana toisin kuin ryhmään uutena jäsenenä tu-

leminen.  

 
Meiltä lähti muutama henkilö pois ryhmästä ja sitten vähän sen seurauksena 
sitten tavallaan tuli hyvää tiivistymistä loppua kohden. (Työpajaohjaaja 7) 

 
Kaikissa ryhmissä ryhmäytyminen ei ollut varsin helppoa. Joissain ryhmissä oli enem-

män oppilaita, joilla oli sosiaalisia haasteita ja ryhmässä toimiminen on heidän kohdal-

laan vaikeaa, joka vaikutti paljon ryhmän toteutumiseen. Yksilölliset tarpeet oli huomioi-

tava tarkasti ensimmäisistä suunnitelmista lähtien. Suunnitteluvaiheessa on myös tär-

keää huomioida se, ettemme tunteneet oppilaita etukäteen, emmekä näin ollen pysty-

neet määrittelemään sitä, mihin kaikkeen toimintaan esimerkiksi liikuntarajoitteiset nuo-

ret pystyvät lähtemään mukaan. Ryhmädynamiikan toimivuuden kannalta piti kuitenkin 

jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon se, että jokaisen nuoren on pystyttävä osallistu-

maan kaikkeen toimintaan. Suunnitelmien piti toimia niin, että ne osallistavat yksilölliset 

tarpeet huomioon ottaen kaikkia ryhmässä olevia nuoria.  

 
Meillä ei ainakaan se ryhmäytyminen onnistunut ihan mutkattomasti. Ja sitten 
kun meillä oli kuitenkin todella haastava se meidän ryhmä, niin meidän oli tosi 
vaikea tehdä sinne ohjelmaa. Meillä oli liikuntarajoitteisia oppilaita siellä, niin 
sitten sellainen toiminnallinen homma vaikeutui ihan hirveästi. Sen huomasin 
heti ekana päivänä silleen tylysti, et “Tömistelkää”. “Nooo…”. Niin että se on 
kyllä pieni haaste, mutta samalla se on ihan ok ehkä pikkasen temmata niitä 
sinne epämukavuusalueelle. Jotenkin kun se aika on niin lyhyt, ja sitten ne oli 
ryhmässä todella ujoja, niin sitä aikuisen tukea tarvittiin paljon siellä. (työpaja-
ohjaaja 8) 
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Ryhmäytymisen onnistumisen kannalta on ohjaajan toiminnalla suuri merkitys. Ohjaa-

jan aito innostuminen näkyy ja sen vaikutukset näkyvät myös nuorissa. Tämä asia nos-

tettiin vahvasti esiin jo ohjaajien koulutuspäivien aikana ja teimme monenlaisia harjoit-

teita, joissa harjoiteltiin ohjaajan roolin näkyvyyttä oltaessa jokaisessa toiminnossa esi-

merkillisesti esillä. Koululaistyöpajoissa erityisnuorten aito innostuminen toiminnallisista 

tehtävistä vaikutti positiivisesti myös muihin nuoriin, ja heidän kauttaan muutkin uskal-

tautuivat eläytymään sekä saivat rohkeutta omaan toimintaansa.  

 

5.2 Koululaistyöpajaohjaajien arvioita koululaistyöpajamallista 

 

Omaan valmistautumiseen vaikuttaa suuresti se, että olet hyvin tietoinen siitä, mitä olet 

lähdössä opettamaan muille. Hankkeen toiminnassa haasteena kuitenkin on se, ettei 

kukaan voi varmuudella sanoa, miten hanke tulee etenemään, mutta ohjaajalla pitäisi 

kuitenkin olla tietoa, miten vastata kysymyksiin, vaikkei aivan varmasti tietäisikään 

hankkeen jatkotoimenpiteistä.  

 

Niin mulla ainakin omalla kohdalla siis semmoinen epämääräisyys, että aikai-
semmin, kun on vetänyt työpajoja, niin on ollut tosi selkeä punainen lanka, 
että nyt mä vedän näitä työpajoja tässä näin ja mä tiedän mitkä on ne tavoit-
teet, että tiedän tismalleen mistä siinä on kyse. Mutta tässä oli koko ajan sellai-
nen pieni epämääräisyys, joka toivottavasti poistuu tämän pilotin jälkeen. (Työ-
pajaohjaaja 1) 

 
Ennen työpajojen alkamista teimme kaikkien työpajaohjaajien kesken yhdessä suunni-

telmia jokaiselle työpajakerralle, mutta sen lisäksi jokainen ryhmä teki vielä omat suun-

nitelmat ja jokaisella ohjaajalla on myös omat työskentelytavat, jotka vaikuttavat ryhmän 

toimintaan. Tästä johtuen työpajojen ryhmäprosessi on ollut hyvin erilainen ryhmästä 

riippuen.  

 
Työpajoista jäi mieleen se, miten siinä pääsi ohjatusti havainnoimaan sitä ryh-
mäprosessia. Että vaikka on monessa ryhmässä ollut mukana niin nyt jotenkin 
tuen avulla oppi havainnoimaan jotenkin entistä syvemmin sitä. (työpajaoh-
jaaja 1)  
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Ohjaajien mielestä työpajoissa työskentely eteni kronologisesti alusta loppua kohden. 

Suunnitelmat muuttuivat työpajojen aikana ja joissain ryhmissä jouduttiin tekemään to-

della nopeasti improvisaatioita työskentelyn toimivuuden kannalta. Kuitenkin myös jois-

sain ryhmissä todettiin, että toiminta olisi voinut olla vielä enemmän kronologisempaa.  

 
Meillä oli suunnitelma, mutta sitten me reagoitiin aika paljon siihen, miten se 
ryhmä sitten oli ja ketä siellä oli, että musta tuntuu, että meidän ryhmässä ei ol-
lut niin kronologista kuin se olisi voinut olla. (Työpajaohjaaja 7) 

 

5.3 Nuorten vahvuuksien tukeminen 

 
Kaikilla työpajaohjaajilla on hyvin yhteneväinen näkemys siitä, että vahvuustyöskentelyä 

voidaan tukea mallin avulla. Kun ohjaajilla on selkeä tavoite mitä kohti mennään, auttaa 

se työskentelyn etenemisessä.  

 
Minun mielestäni aina, jos vaan päätetään joku aika tehdä jotakin, niin se tukee 
sitä tavoitetta, jos se tavoite on vaan kirkkaasti mielessä. Ja meillä oli se, että 
löydetään niitä vahvuuksia. Ja sitten, kun me päätetään tehdä sitä ne tietyt ajat, 
niin sitten kyllä löydetään. Että ei se ole mikään semmoinen kysymyskään. Ta-
vallaan. (Työpajaohjaaja 3) 

 
Kyllä se tuki. Meidän ryhmässä päästiin ehkä vähän pienempi matka kuin mo-
nessa muussa ryhmässä, mutta kauttaaltaan kun kuunteli muiden ryhmien pa-
lautetta, niin kuitenkin se, että oltiin onnistuttu puhumaan vahvuuksista ja oli 
tullut oivalluksia sitten nuorille. Että jotenkin kyllä se toimi siinä. (Työpajaoh-
jaaja 7) 

 
No tietysti, jos kysymyksessä on ihan tarkastella että tukiko nimenomaan työpa-
jamalli sitä. Itse haluaisin integroida tuollaista vahvuustyöskentelyä osaksi kai-
kenlaista opetusta, mutta koen, että minun olisi luontevampi ottaa niitä silleen 
pikkuhiljaa opetuksessa mukaan. Että tämä oli aika mielenkiintoista nähdä, että 
oli tavallaan interventio tai kun niin selvästi otettiin ne esille, että se oli tosi mie-
lenkiintoista ja se kyllä minun mielestä toimi. (Työpajaohjaaja 1) 

 
Koululaistyöpajoilla nähtiin ohjaajien mukaan olevan vaikutusta nuorten itsetunnon ko-

hottamiseen.  

 
Kyllä minä näkisin, että just se itsetunnon kohottaminen olisi ehkä se kaikkein 
tärkein tehtävä tämän kaltaiselle proggikselle. (Työpajaohjaaja 8) 
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Haastatteluista kävi ilmi, että koululaistyöpajamalli tuki kaikkien ohjaajien mukaan nuor-

ten vahvuuksien löytämistä. Tämä johtui heidän mukaansa siitä, että vahvuustyöskentely 

oli toiminnassa niin vahvasti läsnä. Ilman niin vahvaa vahvuustyöskentelyä se ei välttä-

mättä olisi toiminut.  

 
Tuki kyllä ehdottomasti. Kyllä minä luulen, että siitä oli niille (nuorille) paljon 
apua, vaikka ne ei ehkä silleen osannutkaan siihen suhtautua. ... Mutta siellä oli 
kuitenkin taustalla se punainen lanka eli ne vahvuudet. Kyllä ne löytyi sieltä sit-
ten. (Työpajaohjaaja 6) 

 
Hankkeen ajatus estää koulupudokkuutta vahvuustyöskentelyn kautta on tärkeä yhteis-

kunnallinen aihe. Työpajaohjaajien keskuudessa ideaa pidettiin hyvin tärkeänä aiheena, 

ja oltiin suorastaan ihmeissään, että se toimi käytännössä niin hyvin.  

 
 

Kyllä minä koko tämän projektin ajan olin ihan ihmeissäni siitä, kuinka hieno 
idea ja myös toteutus sitten oikeastaan oli, että oli kyllä tosi hyvä juttu. (Työpa-
jaohjaaja 4) 

 
Koululaistyöpajatoiminnan toivotaan vaikuttavan nuorten asenteisiin, ennakkoluuloihin ja 

avarakatseisuuteen myös jatkossa.  

 
No ensinnäkin toivon, että monilla nuorilla ennakkoluulot karisee, kun siellä oli 
niin paljon erilaisia ihmisiä ja ne lyötiin nyt tavallaan ihan tuntemattomaan ym-
päristöön. (Työpajaohjaaja 2) 

 
Koululaistyöpajamalli oli opettavainen myös työpajaohjaajien oppimisen kannalta. Niin 

kuin jo aiemmin mainitsimme, osalle ohjaajista pelkkä nuorten kanssa työskentely oli 

uutta, ja osalle myös erilaiset rajoitteet ja tarpeet olivat uusia. Osalla ei ollut kokemusta 

kummastakaan, ja siitä huolimatta jokainen huomasi selviytyvänsä ryhmänohjauksista 

kunnialla.  

 
Minun mielestä se oli kokonaisuudessaan tosi hyvä juttu, ja minun oman opiske-
lun kannalta se oli pedagogisesti paras juttu mitä mulla on kouluaikana ollut. 
(Työpajaohjaaja 2) 
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Koululaistyöpajamalli innosti työpajaohjaajia miettimään vahvuustyöskentelyn ottamista 

tiiviimmin mukaan myös omaan opetukseen ja työhön jatkossa.  

 
Ja koen että se oli tavallaan tosi hyvä alku. Että tällaisen työpajamallin jälkeen 
minun olisi myös opettajana tosi kiva sitten alkaa ottaa sitä vahvuusajattelua 
mukaan opetukseen ylipäätään. (Työpajaohjaaja 1) 

 
Hankkeen pilottivaiheessa koettiin myös, että työpajaohjaajat saivat työpajoissa opiske-

lija- statukseensa nähden suuren vastuun. Tämä koettiin työpajaohjaajien keskuudessa 

oman oppimisen kannalta hyvin antoisaksi.  

 
Ja on pakko sanoa, että tässä projektissa, että se työ mitä me tehtiin opiskeli-
joina oli aika vastuullista ja tietenkin ihan mahtavaa työtä. Että jokainen joutui 
asettamaan sille omalle ryhmälleen tavoitteet, minkä huomaa kauan työssä ol-
leensa opettajana, että se ei ole mitään helppoa. (Työpajaohjaaja 1) 

 

Työpajaohjaajat kokivat, että vaikka ryhmänohjauksesta oli jo aikaisempaa kokemusta, 

niin tämän mallin avulla pääsi vielä syvällisemmin havainnoimaan ryhmäprosessia.  

 
Työpajoista jäi mieleen se, miten siinä pääsi ohjatusti havainnoimaan sitä ryh-
mäprosessia. Että vaikka on monessa ryhmässä ollut mukana, niin nyt tuen 
avulla oppi havainnoimaan jotenkin entistä syvemmin sitä. (Työpajaohjaaja 7) 

 
Omaa oppimista tuki myös ohjaajaparin kanssa toimiminen, jolloin ohjaajat oppivat ver-

taistuen kautta toisiltaan.  

 
Ohjaajien kesken tapahtui myös paljon vertaisoppimista suuntaan ja toiseen. 
(Työpajaohjaaja 7) 

 
Kun koululaistyöpajamallissa pääsee turvallisella tavalla hankkeessa kokeilemaan ensin 

sen toimivuutta, niin sen jälkeen sitä on hyvä viedä eteenpäin ja toimintaan käytännössä.  

 
Kun sitä täällä saadaan tehtyä, niin kyllä tätä nyt kannattaa viedä muuallekin. Se, 
mennäänkö johonkin kouluun vai tuleeko oppilaat kouluista sitten yhteen paik-
kaan, niin se voi olla semmoinen mietittävä kysymys. Kummassakin (vaihtoeh-
dossa) on omat puolensa. (Työpajaohjaaja 7) 
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Työpajaohjaajien haastatteluissa kysyimme, mikä voisi estää vahvuustyöskentelyn ete-

nemistä ja opinnäytetyömme aineiston vastauksissa näkyy, että osalle nuorista vah-

vuudet olivat entuudestaan tuttuja käsitteitä ja heidän oli helppoa löytää omia vahvuuk-

siaan, kun taas toisille käsitteet olivat uusia ja niiden yhdistäminen omaan toimintaan 

oli haastavaa.  

 

Vahvuuksien syventäminen jäi vastausten mukaan hieman pintapuoliseksi. Uskottiin, 

että vahvuuksia löydettiin, mutta niiden siirtäminen käytäntöön tuntui jäävän liian vä-

häiseksi. Jos ryhmä olisi jatkanut vahvuustyöskentelyä vielä yhdessä, olisi se varmasti 

vaikuttanut asiaan, sillä näin lyhyessä ajassa on vaikea saada vahvuuksia käytäntöön. 

Siksi onkin tärkeää, että hankkeesta jää tietynlainen toimintamalli, jota jatkamalla voi 

päästä vahvuuksia syventämään omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa. 

 

Luulen, että se tavallaan tulee myöhemmin ehkä niille mieleen paljon parem-
min. Se sai ne ajattelemaan sitä vahvuusasiaa, mutta ehkä siitä jäi osa vähän 
pintapuoliseksi, ehkä se vahvuuksien tutkiminen. Ja se sellainen ajatus, että 
mitkä oikeasti olisi niitä vahvuuksia. Mutta hienosti toisaalta ne nuoret kyllä 
löysi niitä vahvuuksia. Ehkä asioiden syventäminen jotenkin sai ajattelemaan ne 
nuoret niitä omia vahvuuksia. Mutta sitä olisi voinut syventää minun mielestä. 
(Työpajaohjaaja 2) 

 

Tulosten mukaan vahvuusajattelua tarvitaan oikeassa elämässä enemmän. Liian usein 

korostetaan negatiivisia ja kehitettäviä puolia, kun vahvuuksia korostamalla päästäisiin 

positiivisiin oppimiskokemuksiin. Vahvuuksien läpikäymisessä ja niiden löytämisessä 

on tärkeää, että nuorella on joku, joka kertoo mitä vahvuuksia on olemassa ja miten ne 

näkyvät nuorten kohdalla arkielämässä. Sitä kautta pystytään edistämään itsetunnon 

vahvistamista. 

  

Kyllä koen, ehdottomasti. Minun mielestä ehkä just se vahvuusajattelu on se 
mitä tarvitaan. Liian paljon on jotenkin semmoista negatiivista minun mielestä ja 
jotenkin minusta tuntuu, että opettajiakin on niin paljon sellaisia, ketkä aina ko-
rostaa niitä huonoja juttuja sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, että sinä teit 
tämän hyvin. (Työpajaohjaaja 2) 

 
No just se hyöty niille, jotka ei välttämättä ymmärrä tai tiedä vielä niitä omia 
vahvuuksiaan, että ne alkaa pohtimaan niitä ja huomaamaan toivottavasti myös 
niitä. Ja sellainen itsetunnon kohottaminen on toki aika tärkeää. (Työpajaohjaaja 
8) 
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Oman kokemuksemme mukaan koululaistyöpajamalli sopii erittäin hyvin vahvuustyös-

kentelyyn, sillä nuoret ovat vastaanottavaisempia kehuille ja heissä olevan hyvän huo-

maamiselle, kun se palaute tulee joltain muulta kuin vanhemmalta tai opettajalta. Kou-

lulaistyöpajoissa nuoret saivat palautetta sekä työpajaohjaajilta että muilta ryhmän nuo-

rilta. 

 

Osallisuuteen ja ryhmähenkeen koettiin tulosten mukaan vaikuttavan se, kun löydettiin 

omia toimivia tapoja tehdä ryhmätöitä. Toimivien tapojen löytämiseen saattoi mennä 

ensimmäinen ja ehkä myös toinenkin tapaamiskerta ennen kuin osattiin löytää omalle 

ryhmälle toimivin tapa työskennellä.  

 
Olin iloinen, että sai nähdä sellaisia osallisuuden tunteita siellä. Ja sitä ryhmä-
henkeä. Ja sitä innostumista siitä, että löytyi niitä omia juttuja. (Työpajaohjaaja 
5) 

 

Vahvuustyöskentelyä saattaa estää nuorten moninaiset elämäntilanteen ongelmat, 

jotka kuormittavat sen verran paljon, että on vaikea lähteä työstämään vahvuusajatte-

lua eteenpäin. Vaikka ongelmalähtöisyys ei ollut millään tavalla koululaistyöpajamal-

lissa mukana, olisi joidenkin nuorten kohdalla kuitenkin hyvä saada purkaa ongelmia 

ennen kuin on relevanttia lähteä tekemään vahvuustyöskentelyä.  

 
Näillä oppilailla on osalla oikeasti tosi vaikeita ongelmia elämässä, niin tällainen 
vahvuustyöskentely ei taatusti ole se mikä tuntuu ekana kauhean relevantilta tai 
helpolta. Että en nyt sanoisi, että se vaikeutti, mutta se oli haaste mikä pitikin 
tiedostaa, jos lähtee purkamaan sitä ongelmaa. (Työpajaohjaaja 1) 

 

Tulevaisuudessa voisi miettiä koululaistyöpajamallin soveltamista myös elämänhallin-

nan, sosiaalisten suhteiden ynnä muiden elämänalueiden haasteiden työstämiseen. 
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5.3.1 Työpajaohjaaja- koulutus 

 

Työpajaohjaajien mukaan olisi pitänyt itse varautua siihen, että tietää tarkoin mitä on 

opettamassa muille. Itsensä valmistaminen vahvuuksien sanoittamiseen on syytä olla 

tarkoin tiedossa, jotta osaa ymmärrettävästi kertoa vahvuuksista, sillä osa nuorista ei 

tiennyt mitä kaikki vahvuudet ylipäätään edes tarkoittavat. Työpajaohjaajien kokemuk-

sien mukaan myös valmistautuminen työpajoille olisi saanut olla vielä syvällisempää ai-

healueeseen liittyen, sillä koettiin, että ensimmäisen työpajan aloitettua ei vielä oikein 

tiedetty mihin oltiin tultu ja mitä seuraavaksi tapahtuu, ja tämä vaikeutti myös työpajaoh-

jaajien vahvuustyöskentelyn etenemistä.  

 

Minun mielestä olisi hyvä, että se valmistava osuus, se työpajaohjaajakoulutus, 
että se olisi enemmän silleen suoraan valmistava näihin pajoihin. (Työpajaoh-
jaaja 8)  

 

Aika pitkään me oltiin silleen, että me ei tiedetty yhtään mitään mitä me ollaan 
tulossa tekemään tähän koko asiaan, tähän koko projektiin. Niin tietysti ehkä 
olisi voinut sitäkin vähän valaista aikaisemmin. Vaikka kyllähän se sitten niiden 
meidän koulutuspäivien aikana vähä selveni, mutta se oli ehkä vähän turhan pit-
kään pimennossa vielä niidenkin päivien aikana, että mitä tässä oikeastaan sit-
ten tehdään. Että sitä ensi kerralla varmasti pystyy vielä paremmin suunnittele-
maan myös niitä työpajoja. (Työpajaohjaaja 4) 

 
Minun mielestä sitä vaikeutti se, että meidän tietämys siitä vahvuus opettami-
sesta oli niin minimaalinen. Meillä on olemassa tietoa siitä, että mikä on vaikut-
tavaa, miten kannattaisi tehdä ja mitkä on hyvät metodit, mutta nyt meillä ei ol-
lut siitä mitään ja me mentiin vaan ja toteutettiin vahvuus- ja positiivisen peda-
gogiikan menetelmiä. Vaikka siis eihän me tiedetty mitään positiivisen pedago-
giikan menetelmiä etukäteen. (Työpajaohjaaja 3) 

 
 

Lisäksi ryhmän ohjauksessa on tärkeää huomioida, miten ohjauskerrat sujuvat, jotta 

toiminta etenee toivotulla tavalla. Ryhmänohjaajan oma epävarmuus näkyy selkeästi 

muille, ja tietämys siitä, mitä itse työpajoissa tulee tapahtumaan koettiin kaikkien ohjaa-

jien mukaan liian vähäiseksi, jolloin sen myös koettiin vaikuttavan ryhmänohjaukseen.  
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Itselle jäi päällimmäisenä mieleen se, miten saa pidettyä sen paletin kasassa ja 
miten tästä olisi mahdollisimman paljon hyötyä niille nuorille. (Työpajaohjaaja 8) 

 

 
Henkilökohtaisesti suurin ongelma koko työpajatoiminnassa oli se epämääräi-
syys. Se on oikeasti aika valttikortti, että seuraavassa vaiheessa tämän pilotin 
jälkeen, jos opiskelijoita valikoituu tähän projektiin mukaan, että ne oikeasti tie-
tää mistä on kyse. (Työpajaohjaaja 1) 

 
 
 
5.3.1 Moniammatillinen yhteistyö 
 
 
Taulukko 1. Koululaistyöpajaohjaajien määrän jakautuminen 

 

Erityispedagogiikan opiskelijoita 3 

Musiikkipedagogiikan opiskelijoita 5 

Sosiaalialan opiskelijoita 2 

  

Koululaistyöpajaohjaajia yhteensä 10 

 
 

Moniammatillinen yhteistyö jäi ohjaajille mieleen. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla toimi-

vat opiskelijat näkevät monialaisen yhteistyön hyödyt ja edut. Koululaistyöpajoissa osaa-

misalueet jakautuivat selkeimmin musiikin tekemisessä ja erityisnuorten kohdalla niin, 

että musiikkipedagogit ottivat pääroolin musiikin ohjauksessa, ja erityispedagogiikan 

opiskelijat ottivat oman roolinsa alansa ammattilaisina jo koulutuspäivien aikana kerto-

essaan muille työpajaohjaajille tärkeimmät tiedot erityisnuorten kohtaamisista.  

 
Minulle jäi päällimmäisenä mieleen se yhteistyö, meidän työpajaohjaajien väli-
nen yhteistyö. Monialainen yhteistyö musiikkipedagogien, erityispedagogien ja 
sosiaalialan opiskelijoiden yhteistyö. (Työpajaohjaaja 4) 

 
Moniammatillisessa yhteistyössä vahvuudeksi koettiin se mistä jo mainitsimmekin, että 

kun sitä pääsee kokeilemaan jo opintojen aikana opiskelijoiden kesken, on sitä paljon 

helpompi toteuttaa jatkossa myös työelämässä. Varsinkin, kun vuorovaikutus toimi hy-

vin.  

 
Ja nyt kun tällaista yhteistyötä pääsi tekemään jo opinnoissa, niin sitä on hel-
pompi tehdä työelämässä. Ja koska se nyt onnistui hyvin, niin sille on hyvät edel-
lytykset, että se voi onnistua myöhemminkin. (Työpajaohjaaja 7) 
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Työpajaohjaajat eivät olleet toisilleen entuudestaan tuttuja, ja alusta alkaen tuli ohjaus-

työskentely toteuttaa niin, että samalla oppii tuntemaan ohjaajapariaan/-ryhmäänsä. Kai-

kissa ryhmissä oli yhteneväinen näkemys siitä, että ohjaus oli helppoa toteuttaa yhdessä, 

vaikka ei entuudestaan tuntenutkaan pariaan. Organisointi ryhmänohjauksen aikana on 

oltava ohjaajalla selkeää. Useissa ryhmissä kahden tai kolmen ohjaajan välinen yhteis-

työ oli parhaimmillaan silloin, kun pelkkä katse riitti toiselle kertomaan, että nyt on sinun 

vuorosi ohjata seuraava toiminta. Ryhmänohjausta ei tosin myöskään mitenkään haittaa, 

jos ohjaajat selkeästi jakavat ohjausvuoronsa sanomalla, että nyt annan puheenvuoron 

toiselle.  

 
Toisilleen tuntemattomat musiikkipedagogin opiskelija ja sosionomi rakentaa 
toimivan työpajan. (Työpajaohjaaja 6) 

 
Se riippuu ohjaajista. Meillä oli minun mielestä tosi hyvä porukka ja siten sai 
myös itselleen itsevarmuutta ja taitoja siihen ryhmän vetämiseen. Että okei, jos 
mulla on tämä pyörätuolissa oleva oppilas, niin miten minä toimin hänen kans-
saan tietyissä tilanteissa, koska mulla ei ollut ennen tavallaan taitoja. (Työpaja-
ohjaaja 2) 

 
Työpajaohjaajat ovat eri alojen opiskelijoita, ja siksi he kiinnittivät erilaisiin asioihin huo-

miota työpajoilla. Erityispedagogiikan opiskelijat kiinnittivät eniten huomiota inkluusioon 

ja heterogeeniseen ryhmään. 

 
Ihan ekana mieleen tuli vaan se todella heterogeeninen oppilas tosi monella eri 
mittarilla tai eri juttujen mukaan. Se oli tosi ilmeistä. Oli jo silloin heti ensimmäi-
sellä kerralla ja se oli tosi ilmeistä myös silloin viimeisellä kerralla. (Työpajaoh-
jaaja 1) 

 
Että todellakin tämä avasi vielä entistä enemmän mieltä täydelliselle inkluusi-
olle. Mutta tämä myös näytti sen, mitä se ihan oikeasti vaatii. Ja jos minä olisin 
ollut yksin siellä luokassa, niin se olisi ihan eri juttu. (Työpajaohjaaja 1) 

 
Suhtaudun paljon avoimemmin mielin täysinkluusioon sen takia, että se toimi 
niin hyvin, vaikka porukka oli tosi erilaista keskenään. (Työpajaohjaaja 3) 
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5.3.2 Tilat ja välineet 

 
Oma valmistautuminen materiaaliin ja tiloihin on asia, mihin tulee kiinnittää huomiota 

joka kerta, kun järjestää tuokioita mille tahansa ikäryhmälle. Oma valmistautuminen 

myös luonteenvahvuuksiin ja positiiviseen pedagogiikkaan sekä psykologiaan olisi työ-

pajaohjaajien kohdalla voinut olla perusteellisempaa. Silloin olisi vielä syvemmin voinut 

mennä vahvuuksiin monien arkisten esimerkkien kautta.  

 

 
 Ehkä se välineistö on se mikä olisi kehitettävä kohde. (Työpajaohjaaja 2) 

 
No ehkä ne tilat ja tarvikkeet, ne on vähän semmoinen ikuisuusjuttu. Taval-
laan niihin pitäisi käyttää paljon aikaa, että ne on tutut ja että tiedät heti kuinka 
esimerkiksi ipadit toimii tai kuinka tämä sovellus avataan, kuinka tästä vaihde-
taan se sävellaji ja kuinka nyt tällä äänitetään.  Että semmoiset kaikki yksityis-
kohdat pitäisi olla jo valmiiksi tuttuja ja tsekattu. Että sulle ei tule mitään yllätyk-
siä sen tekniikan kannalta. Siihen en ainakaan itse käyttänyt ihan riittävästi ai-
kaa, ja sitten se vaan tekee siitä itse työpajasta vähän hitaamman ja raskaam-
man vetää. Ja sitten nuoret joutui odottamaan ja oli hankalampi keskittyä ja jak-
saa. (Työpajaohjaaja 7) 

 

Työpajaohjaajien on oltava erityisen tarkkoja siinä, ettei odotusaikaa tule toiminnan ai-

kana. Odotusaika täytyy minimoida varsinkin niissä tilanteissa, kun ryhmässä on mu-

kana erityisnuoria. Sillä erityisnuorten kohdalla keskittyminen vaatii muutenkin enem-

män työtä, ja voimavarat ovat entistä niukemmat, jos joutuu odottamaan turhaan.  

 
Omaan valmistautumiseen vaikuttaa myös se, että olet hyvin tietoinen siitä, mitä olet 

lähdössä opettamaan muille. Hankkeen toiminnassa haasteena kuitenkin on se, ettei 

kukaan voi varmuudella sanoa, miten hanke tulee etenemään, mutta ohjaajalla pitäisi 

kuitenkin olla tietoa, miten vastata kysymyksiin, vaikkei aivan varmasti tietäisikään 

hankkeen jatkotoimenpiteistä.  

 

Käytännön järjestelyt ovat oltava selkeät jo ennen työpajan alkua. Etukäteen tulee var-

mistaa, että työpajan aikana tarvittavat materiaalit ovat valmiina otettavaksi käyttöön. 

Nyt työpajoja hankaloitti tilat ja tarvikkeet sekä yleinen organisointi. Pilotin ongelmana 

on se, ettei samaa toimintaa ole toteutettu aikaisemmin, eikä mahdollisiin haasteisiin 

ole tästä syystä osattu puuttua. 
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Yleinen organisointi, tarvikkeet tai ne tilat myös. Niiden tilojen kanssa oli ehkä 
vähän hankalaa, kun jotkut (tilat) oli liian pieniä ja jotkut oli taas liian isoja ja 
liian meluisia. No ensi kerrallahan sen tavallaan sitten tietää paremmin, että 
mitä tässä tulee käymään. (Työpajaohjaaja 4) 

 

5.4 Koululaistyöpajaohjaajien arvioita nuorten kokemuksista työpajoista 

 

Nuoret saivat työpajaohjaajilta palautetta omista vahvuuksistaan jokaisen ryhmäkerran 

jälkeen. Olimme suunnitelleet etukäteen, että palautetta sekä saadaan että annetaan ja 

se suunnitelma toimi. Palautetta on aina tärkeää antaa ja myös kerätä, jotta toimintaa 

pystyy muuttamaan aina asiakkaiden näkökulmasta toimivammaksi. Hyvän sanominen 

toiselle on tärkeä taito sosiaalisissa tilanteissa, sillä jokainen tietää miten hyvältä tuntuu, 

kun itsestä sanotaan jotain hyvää.  

 
Minusta tuntuu, että ihan vaan eniten vaikutti, kun touhuttiin ja sen jälkeen an-
nettiin siitä palautetta – “hei et mä oon huomannu tän päivän perusteella, että 
sulla on tämmönen vahvuus.” Ja sitten, että kun sen toi esille julkisesti ja antoi 
siitä vaikka lappusen, että “hei sinä olet sinnikäs”, niin musta tuntuu, että sillä 
oli ehkä isoin vaikutus nuoriin. (Työpajaohjaaja 7) 

 

Arvioimme työpajojen toimivuutta yhteisellä työpajaohjaajien ja hankkeen työntekijöiden 

kesken pidettävällä palautepiirillä jokaisen työpajakerran jälkeen. Osallistuimme lisäksi 

palautepäivään, jossa kävimme toiminnallisin menetelmin läpi koko prosessia mihin 

olimme osallistuneet. Keskustelimme pajojen jälkeen paljon siitä, oliko neljä kertaa pajo-

jen vetämistä liian vähän, olisiko pitänyt olla useampi kerta, vai tuntuiko se ihan riittävältä 

määrältä. Kaikkien ohjaajien mukaan neljä kertaa tuntui sopivalta määrältä toteutuksen 

kannalta.  

 
No siis sitä mietittiin silloin just, että se neljä kertaa oli hyvä juttu. (Työpajaoh-
jaaja 5) 

 
Myös oman kokemuksemme mukaan neljä kertaa oli hyvä määrä työpajoille. Toiminta 

olisi saattanut menettää hohtonsa ja nuorten mielenkiinto vahvuuksia kohtaan lopahtaa, 

mikäli työpajoja olisi jatkettu pidempään. Neljään työpajaan oli helppo rakentaa tiivis ja 

kattava sisältö, jatko olisi ollut ehkä jo saman toistoa nuorille. 
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5.4.1 Palaute nuorilta 

 

 
Oppilaat eivät tienneet mitä odottaa, kun he tulivat ensimmäistä kertaa Valteri-koululle 

tapaamaan oman ryhmänsä jäsenet ja ohjaajat. Oppilailta saadun suullisen palautteen 

mukaan he kuitenkin viihtyivät ryhmissä hyvin ja haluaisivat tulla uudestaankin, kun täl-

lainen järjestetään. Ainut negatiivinen asia oli nuorten mielestä se, ettei saanut itse valita 

mihin ryhmään menee. 

 
 
Erittäin positiiviset palautteet tuli pääsääntöisesti. Siitä tuli soraääniä, että liian 
nopeasti heitettiin uuteen ryhmään, ja se, että olisi enemmän halunnut tehdä ka-
vereiden kanssa. Sen minä kyllä todella hyvin ymmärrän, että ne omat frendit on 
nuorille vähän niin kuin toinen perhe ja joillekin varmaan se ainoa perhe. (Työpa-
jaohjaaja 8)  

 
Hyvää oli ne kohtaamiset mitä siellä tuli. (Työpajaohjaaja 1) 

 

Nuorten palautteista tuli esiin, että pelin pelaaminen oli usealle toiminnassa mukavinta. 

Musiikin äänittäminen oli mukavaa, myös niiden nuorten osalta, joille musiikin soittami-

nen ei ollut entuudestaan tuttua. 

 
Aika monet sanoivat, että se oli kivaa. Me kysyttiin suunnilleen näin, että “mil-
laista oli ja mikä oli tylsää ja niin edelleen”, niin ainakin kaikki sanoivat, että oli 
kivaa ja varsinkin, kun tapasi uusia ihmisiä ja eri kouluista. Se peli oli useille tosi 
kiva ja se musiikin tekeminen. Ja sitten tylsää oli jotkut leikit muistaakseni. (Työ-
pajaohjaaja 4) 
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5.4.2 Työpajoissa nuorilta kerätty palaute 

 

Tulosten mukaan oppilailta saatu palaute oli positiivista, ja ensimmäisen ryhmäkerran 

jälkeen muuttui vielä parempaan suuntaan, kun työpajaohjaajat saivat myös varmuutta 

omiin ryhmänhallintataitoihinsa.  

 

Pyysimme jokaisen työpajan jälkeen nuorilta palautetta Kahoot-mobiilisovelluksen tai 

käsi-/peukkuäänestyksen avulla. Ensimmäisenä päivänä kysymykset olivat seuraavat: 

1. Oliko kivaa? (15/1) 

2. Oliko sellaista kuin odotit? (10/6) 

3. Jännittikö tänne tuleminen? (2/14) 

4. Tuletko mielelläsi huomenna? (14/2) 

 

Suluissa tutkimusryhmässä nuorilta kerätyt vastaukset kyllä/ei. 

 

Kyselyn tulokset vaihtelivat paljon ryhmittäin. Huomasimme, että vastaukset olivat posi-

tiivisempia ryhmässä, jossa kysely toteutettiin Kahoot-sovelluksen avulla kuin ryhmissä, 

joissa palaute kerättiin peukku- tai käsiäänestyksellä. Ehkä Kahoot-sovelluksen tuoma 

anonyymius mahdollisti oman näkemyksen kertomisen helpommin kuin näkyvämpi ver-

sio. Jotkut työpajaohjaajat koittivat vähentää ryhmäpainetta palautteen antamisesta pyy-

tämällä nuoria sulkemaan silmänsä palautteen antamisen ajaksi. 

 

Ainakin kaksi työpajaohjaajaparia pyysi ryhmältään palautetta kirjallisesti vielä viimeisen 

työpajan yhteydessä. Palaute oli pääasiassa erittäin positiivista kaikilla tavoilla kerättynä. 

Nuoret antoivat palautetta myös suoraan työpajaohjaajille, ja omissa ryhmissämme 

saimme pelkkää positiivista palautetta työpajojen päätteeksi. Toiminnan aikana palaute 

oli välillä negatiivista, kun työpajaohjaajat esimerkiksi kielsivät nuorilta karkin syömisen 

tai kännykän käyttämisen, tai ehdottivat nuorten mielestä liian lapsellisia ryhmäytymis-

leikkejä leikittäväksi. Vaikka nuoria rajoitettiin eikä kaikki tekeminen ollut mieluisaa, jäi 

heille silti pääasiassa positiivinen olo koululaistyöpajoista, ja monet nuoret harmittelivat 

työpajojen loppumista.  
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6 Johtopäätökset 

 

 

Kartoitimme Tämä elämä -hanketta varten työpajaohjaajien kokemuksia hankkeen pilo-

tista. Haastattelimme erikseen jokaista työpajaohjaajaa, yhtä lukuun ottamatta. Jokainen 

työpajaohjaaja pyysi nuorilta palautetta työpajojen toimivuudesta jokaisen työpajan jäl-

keen, ja tämä palaute näkyy aineistossamme. Käytimme myös työpajasuunnitelmi-

amme, -muistiinpanojamme ja havaintopäiväkirjaa. Opinnäytetyömme hyödyttää han-

ketta, sillä hanke saa tietoa pilotin onnistumisesta ja vinkkejä jatkoon, kun hankkeen 

seuraava toiminnallinen työpajaosuus alkaa keväällä 2019. Hankkeessa kiteytyi vah-

vuuksien löytäminen ja koululaistyöpajamalli, ja tutkimuskysymyksemme muotoutui nii-

den mukaan. Haimme tietoa siihen, voiko koululaistyöpajatoiminta tukea yläkouluikäisiä 

nuoria omien vahvuuksien löytämisessä ja miten nuorten osallisuutta voidaan tukea kou-

lulaistyöpajatoiminnalla.  

 

Opinnäytetyömme tulosten perusteella koululaistyöpajatoiminnalla voidaan tukea nuoria 

vahvuuksien löytämisessä, kun työskennellään nimenomaan vahvuustyöskentelyn 

avulla. Monipuolisella yhteisöllisellä toiminnalla on myönteinen vaikutus ryhmäytymi-

seen. Huomasimme, että erityiskoulujen mukana olo oli erittäin tärkeää, ja laaja-alainen 

yhteistyö eri koulujen kesken muutenkin suotavaa sekä palkitsevaa. Monipuolisella vah-

vuustyöskentelyllä on positiivisia vaikutuksia nuorten itsetuntoon heidän löytäessään it-

sestään omia vahvuuksiaan. Estäviä tekijöitä vahvuuksien löytämiseen ei työpajoilla tun-

nettu olevan. Estävien tekijöiden koettiin liittyvän ryhmädynamiikkaan ja resurssipulaan, 

jotka vaikuttavat ryhmätyöskentelyyn, vaikka tavoite työpajaohjaajilla oli kirkkaana mie-

lessä.  

 

Suomalainen nuorisotyö on kehittynyt valtionhallinnon ja kansalaistoiminnan vuorovai-

kutuksessa vastaamaan yhteiskunnallisiin, yhteisöllisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin, jotka 

muuten olisivat jääneet liian vähälle huomiolle. Kasvatusinstituutiona se on toiminut ko-

din ja koulun tukena nuorten inhimillistä kasvua ja kehitystä edistäen. Nuorisotyölle on 

tyypillistä ajan hermolla oleminen ja uusien, hyvinvointiyhteiskunnan ja demokratian kan-

nalta olennaisten työmuotojen kehittäminen. Nuorten työpajatoiminta on viime aikoina 

nostettu kuntien nuorisovaltuustojen ohella esiin uutena nuorisotyön muotona. Tosiasi-

assa sen juuret ovat 1980-luvulla, jolloin nuorten työpajatoiminta syntyi ehkäisemään 
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nuorten työmarkkinoilta syrjäytymistä nuorisotyön ja työhallinnon tavoitteita ja menetel-

miä yhdistämällä. (Hoikkala & Sell (toim.) 2007: 429.) Nuorisotyön kehittymisen myötä 

kouluihin olisi hyvä lisätä pajatoiminnan mahdollisuutta lisää. Se toisi koulupäiviin vaih-

televuutta ja antaisi oppilaille vahvuustyöskentelyn kautta enemmän onnistumisen koke-

muksia, joilla on vahva yhteys itsetunnon kohottamiseen. 

 

Nuorisolaissa (72/2006) nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten oman ajan käyttöön kohdis-

tuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvista-

mista, nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaiku-

tusta. Nuorisotyötä tekevillä organisaatioilla on kuitenkin oikeus määritellä tehtävät ja 

tavoitteet itse. (Nuorisolaki 2016/ 1285; Nieminen 2007: 22.) Koulua koskevassa toimin-

nan suunnittelun lähtökohtana on koulun perustehtävä ja sen tukeminen ottaen huomi-

oon nuorten oman aktiivisuuden ylläpitäminen.  

 

Opinnäytetyön aineiston perusteella koululaistyöpajat nähdään tärkeäksi osaksi koulun 

arkea ja koulunkäyntiä. Aineiston perusteella koululaistyöpajat sopisivat parhaiten oppi-

tuntien ulkopuoliseen toimintaan ja mahdollisesti myös ulkopuolisen ohjaajan pitämiksi, 

jolloin ennakko-odotuksia oppilaista ei ennestään ole. Koulun rakenteissa toimivat erilai-

set vahvuustyöskentelyä tukevat ryhmät tarjoaisivat oppilaille mahdollisuuden kehittää 

itseään ja omia vahvuuksiaan. Vaikka koululaistyöpajatoiminta ei olisi koulunkäynnistä 

täysin irrallista, eroaisi se kuitenkin vapaaehtoisuuden myötä opetussuunnitelmaan kir-

jatusta opetuksesta. Koululaistyöpajatoiminnalla voitaisiin pyrkiä vastaamaan muihinkin 

haasteisiin kouluyhteisössä sekä lisäämään yhteistyötä eri koulujen välillä.  

 

Opinnäytetyön aineistossa ilmenee myös toiminnan tavoitteellisuus. Koululaistyöpajatoi-

minnalla nähdään selkeä tavoite ja tarkoitus. Työpajaohjaajien oppilaille esitettyjen ky-

symysten mukaan oppilaita motivoi koululaistyöpajatoiminnassa sen mahdollisuus irrot-

tautua hetkeksi koulutyön arjesta. Koululaistyöpajoilla voitaisiin saada vaihtelua koulu-

päiviin. Jos koululaistyöpajatoiminta perustuisi vapaaehtoisuuteen ja jotta vahvuustyös-

kentelyllä voitaisiin tavoittaa kaikki oppilaat, on Tämä elämä -hankkeella tärkeä tehtävä 

saada mobiililaitteella pelattava peli osaksi opinto-ohjausta.  
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6.1 Vahvuustyöskentely yläkouluikäisten nuorten kanssa 

 
 
Yhteiskunnan tempo ja suorituskeskeisyys vaativat nuorilta tervettä itsetuntoa. Jatkuva 

kilpaileminen ja epäonnistumisen pelon tuottama paine kuluttavat voimavaroja ja heiken-

tävät herkästi minäkuvaa. Vaatimusten tulvassa nuori joutuu jo varhain tekemään pää-

töksiä, jotka saattavat vaikuttaa ratkaisevasti koko hänen loppuelämäänsä. Jokainen 

nuori joutuu vastaamaan kysymykseen, mitä haluan elämältäni. Pystyäkseen tekemään 

mahdollisimman hyviä ratkaisuja, nuori tarvitsee asiantuntevaa ja rohkaisevaa tukea ym-

päristöltään sekä realistista käsitystä omista kyvyistään ja lahjakkuuksistaan. (Kuure & 

Perttu (toim.) 2007: 13.) Nämä ovat juuri niitä asioita, joita Tämä elämä -hankkeessa 

pyritään tukemaan.  

 

Opinnäytetyön aineiston perusteella työpajojen työskentelyn edetessä nuoret osasivat 

nimetä omia vahvuuksiaan ja löysivät niitä itsestään. Työpajaohjaajien kokemusten mu-

kaan koululaistyöpajamalli kouluyhteisössä opetuksen tukena auttaisi nuoria löytämään 

uusia vahvuuksia ja tukemaan jo olemassa olevia. Toiminnalla uskottaisiin olevan myön-

teistä vaikutusta oppilaiden koulunkäyntiin. Koululaistyöpajoissa olisi hyvä olla mahdolli-

simman paljon eri kouluista oppilaita. Tällöin päästäisiin kokemuksemme mukaan tilan-

teeseen, jossa kaikki ryhmän jäsenet vasta tutustuvat toisiinsa ja saavat olla toiminnassa 

mukana omina itsenään. 

 

Parhaimmillaan koululaistyöpatoiminta näyttäytyisi siten, että oppilaat saisivat kokonais-

valtaisesti suunnitella, kehittää ja vaikuttaa työpajatoimintaan sekä olla mukana päättä-

mässä omaan oppimiseen ja vahvuuksiin liittyvissä asioissa. Suunnitteluissa alusta lop-

puun saakka mukana oleminen lisäisi myös vastuunkantoa turvallisessa ympäristössä 

sekä vastoinkäymisistä selviytymisen keinoja. Koululaistyöpajatoiminta mahdollistaa ja 

tukee sosiaalisten taitojen kehittymistä. Koululaistyöpajatoiminta tarjoaa mahdollisuuden 

toimia vapaammin ikätovereiden kanssa ja erilaisissa ryhmissä voi oppia taitoja, joista 

voi olla hyötyä arjessa. Koululaistyöpajamallin vahvuustyöskentelyn voi vahvistaa ylei-

sesti elämäntaitoja ja rohkaisee toimimaan sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalinen osaa-

minen on jo alakouluissa yhtä tärkeänä roolina kuin työskentely- ja akateemisten taitojen 

oppiminen. Ryhmätyötaidot eivät kehity itsestään, vaan niitä on päästävä erilaisin kei-

noin harjoittelemaan. Koululaistyöpajoissa pääsee ohjatusti harjoittelemaan myös oman 

mielipiteen esittämistä sekä keskustelutaitoja.  
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Nuoret mieltävät ystävien puutteen tärkeimmäksi syyksi syrjäytymiselle. Sosiaaliset suh-

teet ovat nuorille hyvinvoinnin lähde ja näin ollen syrjäytymistä parhaiten ehkäisevä ele-

mentti. (Alasaari 2012: 22.) Sosiaalisten suhteiden ja kaverisuhteiden ylläpitäminen on 

oppilaiden hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeää. Sosiaalisiin suhteisiin panostaminen 

voi parhaimmillaan ehkäistä myös syrjäytymistä tai psyykkisiä ongelmia.  

 

Erilaiset onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä myönteisen minäkuvan ja identiteetin 

rakentumiselle, kun taas epäonnistumiset voivat johtaa kielteiseen minäkuvaan ja huo-

noon itsetuntoon. Minäkäsitys luo pohjaa sille, miten ihminen myöhemmin suuntaa omaa 

elämäänsä. (Nurmi 2003: 266.) Vahvuustyöskentelyn avulla voitaisiin luoda pohjaa 

myönteisille onnistumisen kokemuksille, jolla on vaikutusta itsetunnon kohottamiselle. 

Toistuvat epäonnistumiset nuoren elämässä ovat suuri riski syrjäytymiselle.  

 
 

6.2 Koululaistyöpajamalli 

 

Koululaistyöpajamallia ja vahvuustyöskentelyä ei tulisi nähdä irrallisena osana koulun-

käyntiä. Vahvuustyöskentelyssä suunnitellut ja toteutuneet kokonaisuudet vaikuttavat 

nuorten koko koulupäivään ja omaan oppimiseen, ja sitä kautta koko kouluyhteisöön. 

Koululaistyöpaja olisi hyvä nähdä osana koulunkäyntiä, mutta perustuen kuitenkin va-

paaehtoisuuteen motivaatiota ajatellen. Vahvuustyöskentelyllä on monenlaisia positiivi-

sia vaikutuksia koulunkäyntiin ja yhdessä tekeminen luo parempaa yhteishenkeä. Yhtei-

sen asian äärellä työskentely mahdollistaa uusiin ihmisiin tutustumisen ja madaltaa kyn-

nystä toimia myös muidenkin luokan oppilaiden kanssa. Yhteistyön tekeminen myös eri-

tyiskoulujen kanssa tuo mahdollisuuden nähdä miten hyvin itse toimii myös erityistä tu-

kea tarvitsevien nuorten kanssa, jos ei siitä ole aiempaa kokemusta. Tällaisissa kohtaa-

misissa nuoret oppivat myötäelämisen taitoa ja kykyä asettua muiden ihmisten ase-

maan.  

 

Sosiaalinen yhteisö on tärkeä osa oppilaan psyykkistä kehitystä. Oppilaan yksilöllinen 

eteneminen tulisi turvata muulla tavoin kuin hajottamalla tässä kehitysvaiheessa sosiaa-

linen verkko oppilaan ympäriltä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on tässä kohtaa mie-

lenkiintoinen ristiriita. Sosiaalisten taitojen tärkeyttä korostetaan, mutta sitten tehdään 

kuitenkin ratkaisuja, joiden tiedetään haittaavan niiden kehittymistä. Muun muassa kou-

luluokkien suuri koko heijastuu oppimistuloksissa ja ennen kaikkea yksilötasolla sosiaa-
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lisen pääoman rakentumisessa ja psyykkisessä hyvinvoinnissa. Koulutuspoliittisella ta-

solla tulisi pohtia kuinka alueellinen koulutustarjonta ohjaisi koulutusvalinnoissa ilman 

että se tapahtuisi henkilökohtaisten toiveiden kustannuksella. Seudullisella yhteistyöllä 

ja sen kehittämisellä on tässä merkitystä. (Helve, Karppinen, Keltikangas- Järvinen & 

Savioja (toim.) 2007, 13, 15-16.) 

 

Vahvuustyöskentely vahvistaa elämäntaitoja ja rohkaisee toimimaan sosiaalisissa tilan-

teissa. Sosiaalisia suhteita pääsee harjoittelemaan luontevissa tilanteissa. Vahvuustyös-

kentelyssä onnistumisen kokemukset ovat vahvasti mukana, ja jos suoriutuminen on hei-

kompaa yleisissä oppiaineissa, voi koululaistyöpajamallissa selkiyttää omaa osaamis-

taan ja vahvuuksiaan toisenlaisen toiminnan kautta. Vahvuustyöskentelyllä on myös tär-

keä vaikutus myönteisen itsetunnon ja minäkuvan kehitykseen. Vahvuustyöskentelyn 

kautta voi myös konkreettisella tavalla päästä kiinni jatko-opintojen suunnitteluun, kun 

löytää omia vahvuuksia ja ehkä myös vahvistettavia osa-alueita omia tavoitteitaan koh-

taan. Unelmatyöskentely menetelmänä auttaa myös paljon omien tulevaisuuden suun-

nitelmien tekemistä.  

 

Koululaistyöpajamallissa pystyisi toteuttamaan matalan kynnyksen palvelua, jossa ko-

rostuu ennaltaehkäisevä työote. Ryhmän luottamussuhteen saatuaan pystyy ohjaaja kä-

sittelemään nuorten kanssa vaikeampiakin asioita, joista on tarvetta puhua, mutta joille 

ei ole löytynyt sopivaa paikkaa, missä ongelmia lähtisi purkamaan. Toimivassa vuoro-

vaikutuksessa olisi mahdollista päästä syvempään luottamussuhteeseen useamman op-

pilaan kanssa, kun koululaistyöpajatoiminta olisi jatkuvaa toimintaa. Koululaistyöpajatoi-

minnan mahdollistava sosioemotionaalinen kehitys on tärkeää tulevaisuuden rakentami-

sen kannalta.  
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7 Pohdinta 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on vastata kysymykseen, voiko koululaistyöpaja-

mallilla tukea nuorten vahvuuksien löytämistä. Lisäksi opinnäytetyömme tarkoituksena 

on ollut selvittää mitkä ovat olleet työpajoissa vahvuuksien etsimisessä edistäviä ja mitkä 

estäviä tekijöitä. Keskitymme tässä luvussa pohtimaan tulosten tuomaa tietoa ja hyötyä 

tarkemmin.  

 

Opinnäytetyömme aineiston perusteella koululaistyöpajamallilla voidaan tukea nuoria 

vahvuuksien löytämisessä, kun työskennellään nimenomaan vahvuustyöskentelyn 

avulla. Nuoret tulevat enemmän tietoisiksi omista vahvuuksistaan ja osaavat sanoittaa 

niitä. Itse työpajaohjaajana alkoi luottaa omiin kykyihinsä ja ryhmänohjaustaidot paran-

tuivat, mikä varmasti näkyi nuorille pajojen sujuvuuden paranemisena, kun ensimmäi-

sellä työpajakerralla oli itselläkin liian vähän tietoa mitä kaikkea ryhmässä tultaisiin teke-

mään.  

 

Tarkoituksena oli lähettää nuorille työpajojen päätyttyä kyselylomakkeet, jotka nuoret oli-

sivat täyttäneet opinto-ohjauksen oppitunnilla, mutta emme saaneet tutkimuslupaa tähän 

tarkoitukseen. Lisäksi tarkoituksena oli myös käyttää työpajoista saatua videomateriaalia 

yhtenä menetelmänä vahvuustyöskentelyn tutkimisessa. Tähän saimmekin kaupungilta 

luvat, mutta yhteistyökumppanimme ei halunnutkaan luovuttaa videoita käyttöömme, 

vaikka hankkeen lupahakemuksissa lukee, että videomateriaali tulee hankkeeseen teh-

täviä opinnäytetöitä sekä muita tutkimuksia varten. Tästä syystä päädyimme haastatte-

lemaan kaikkia työpajaohjaajia sekä käyttämään lisäksi omaa havainnointiamme, muis-

tiinpanojamme ja työpajasuunnitelmiamme aineiston tukena. Musiikin äänittäminen ja 

pelin pelaaminen virtuaalisesti yhdessä yläkoululaisten nuorten kanssa oli osa koululais-

työpajojamme, joten videoinnin käyttäminen olisi ollut luonteva jatkumo opinnäytetyös-

sämme. 

 

Tämän opinnäytetyön perusteella voi todeta, että tutkimusta vahvuustyöskentelystä ylä-

kouluikäisten nuorten kanssa tarvitaan lisää. On syytä selvittää, voisiko vahvuustyösken-

telyllä estää nivelvaiheen ongelmia ja ehkäistä koulutuksen ulkopuolelle jäämistä.  

 



56 

  

Olisi hyvä selvittää, miten vahvuustyöskentelyn saisi osaksi opetussuunnitelmaa ja 

opinto-ohjaajien työkaluksi. Olisi tärkeää tutkia, voisiko koululaistyöpajamallit olla osana 

perusopetussuunnitelmaa. Myös koululuokkien hyvinvointi ja luokan ilmapiiri on tärkeä 

osa nuorten kouluviihtyvyyttä ja näin ollen merkityksellistä myös jatko-opiskeluiden kan-

nalta. Koulupudokkuus on riski nuoren syrjäytymisen kannalta. Nuorten kanssa on teh-

tävä paljon työtä, jotta löydettäisiin vahvuuksien kautta itselle sopiva koulutuspolku ja 

saataisiin opinnot suoritettua valmistumiseen asti. Jatkossa voitaisiin myös etsiä vas-

tauksia siihen, että millaisissa kouluissa ja luokissa koululaistyöpajamalli toimisi ja miten 

siellä näkyisi vahvuustyöskentely. 

 

Ehdotamme yhdeksi koululaistyöpajatoiminnan malliksi yhteistä vahvuustyöskentelyn 

aloitusta esimerkiksi juuri neljän koulun kesken. Yhteisessä aloituksessa käytäisiin tii-

viisti läpi vahvuuksia samalla tavalla, kuin hankkeen pilottivaiheen työpajoissa. Yhteinen 

aloitus voisi olla kestoltaan esimerkiksi kaksi päivää. Tämän jälkeen vahvuustyöskente-

lyä jatkettaisiin tiiviisti omassa koulussa opinto-ohjaajan ja luokanvalvojan toimesta, ko-

din ja koulun välistä yhteistyötä unohtamatta. Kun vahvuudet ja vahvuustyöskentely tu-

lee tutuksi nuorille, vähennetään aktiivista työskentelyvaihetta ja siirrytään esimerkiksi 

päiväkirja- työskentelyyn, jossa nuoret pitävät vahvuus-päiväkirjaa itsearvioinnin väli-

neenä. Tässä ehdotuksessa koulun henkilöstöllä olisi hankkeelta valmiina saatu materi-

aali vahvuustyöskentelylle, jottei se jäisi pelkän opettajan mielenkiinnon ja osaamisen 

varaan. Vastuu työskentelyistä olisi kouluilla, mutta työvälineet tulisi hankkeelta. Yhtei-

nen osuus ei olisi yhtä intensiivinen kuin pilotissa, mutta silti kattava ja nuoria innostava. 

Tällainen malli voisi olla helpompi markkinoida koululle, kun resursseja säästyisi yhtei-

sen aloituksen supistuessa. 

 

Tämän opinnäytetyön perusteella ehdotetaan vahvuustyöskentelyn tutkimista kouluissa 

osana oppilaiden hyvinvointia, oppimista ja koulumenestystä. Koulutasolla tulisi kiinnit-

tää huomiota yhteisöllisyyden kannalta ryhmätason näkökulmiin kuitenkin unohtamatta 

yksilötasoa. Koulujen välistä yhteistyötä hyödyntäen voisi löytyä toimivia malleja koulu-

laistyöpajoihin ja niiden käyttöönottoon. Opinnäytetyömme tarkoituksena on ollut selvit-

tää sekä hanketta hyödyttäviä asioita, että yhteiskunnallisesti tärkeitä seikkoja opinto-

ohjausta koskien. Hankkeessa on yhteiskunnallisesti merkittävä ote syrjäytymisen eh-

käisyyn ja nivelvaiheen tukemiseen. Opinnäytetyömme on tukenut näitä pyrkimyksiä.  
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Oppilaiden Kahoot-kyselyrunko 

 

 

Ensimmäisen työpajapäivän jälkeen: 

Oliko kivaa? 

Oliko sellaista kuin odotit? 

Oliko kiva tulla tänne? 

Tuletko mielelläsi huomenna? 

  

Toisen työpajapäivän jälkeen: 

Oliko kivaa? 

Oliko musiikin tekeminen helppoa? 

Toivoisitko lisää musiikkia ensi viikolla? 

Tuletko mielelläsi ensi viikolla? 

  

Kolmannen työpajapäivän jälkeen: 

Oliko kivaa? 

Löysitkö itsestäsi vahvuuksia? 

Oliko pelistä sinulle hyötyä vahvuuksien pohtimisessa? 

 Tuletko mielelläsi huomenna? 

 

Neljännen työpajapäivän jälkeen: 

Oliko kivaa? 

Oliko näistä päivistä mitään hyötyä? 

Saitko näistä päivistä itsellesi jotain jatkoon ajateltuna? 
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Työpajaohjaajien teemahaastattelurunko 

 

1. Mitä jäi päällimmäisenä mieleen koululaistyöpajoista? 

2.  Tukiko koululaistyöpajamalli nuoria vahvuuksien löytämisessä? 

3.  Mikä tuki vahvuustyöskentelyä mielestäsi parhaiten? Oliko se musiikki, 
 peli, vahvuuskortit vai joku muu mikä? 

4.  Etenikö vahvuustyöskentely kronologisesti? 

5.  Mitä hyvää koululaistyöpajoissa oli? 

6.  Mitä huonoa tai kehitettävää koululaistyöpajoissa mielestäsi oli? 

7.  Estikö tai vaikeuttiko vahvuustyöskentelyä joku asia? 

8.  Miten nuoret ryhmässäsi kokivat pajojen toimivan omien vahvuuksien  

löytämisen tukena? (Saitko palautetta siitä?) 

9.  Koetko, että koululaistyöpajoille olisi käyttöä jatkossa? 

10.  Mitä muuta haluat sanoa? 

  

Näillä kysymyksillä saamme vastauksia tutkimuskysymyksiimme ja tuotamme hank-
keelle erittäin tärkeää tietoa työpajaohjaajien koulutukseen sekä itse koululaistyöpajoi-
hin liittyen. 

• Voiko koululaistyöpajamalli auttaa nuoria tunnistamaan vahvuuksia ja löytämään 
niitä myös itsestä? 

• Voiko koululaistyöpajamalli tukea nuorten osallisuutta? Auttaako vieras ympäristö 
ja luokkien sekoittaminen nuorta oman roolin muuttamisessa/vahvistamisessa? 

• Voiko koululaistyöpajatoiminnalla tukea nuoren itsetunnon vahvistamista? 

• Tukeeko koululaistyöpajamalli vahvuustyöskentelyä? 

• Mitä uutta hyvää koululaistyöpajamalli voi tuoda opintojen ohjaukseen? 

 

 


