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TIIVISTELMÄ
Kokemukseni mukaan nuorille suunnatun ohjatun toiminnan keksiminen voi aloittelevista nuoriso ohjaajista tuntua haastavalta. Koska toimintaideoita sisältävää materiaalia voi olla hank ala löytää,
päätin toteuttaa ideapankin aktiviteeteista Oulun nuorisoasiainkeskuksen (NAK) nuoriso -ohjaajien
työn tueksi. Tein ideapankin yhteistyössä Oulun NAK:n kanssa, ja se löytyy NAK:n intranetistä.
Projektin tulostavoite on ideapankki, joka sisältää erilaisia nuoriso-ohjaajien ohjaamia, nuorille
suunnattuja toimintoja, joita voi toteuttaa sellaisenaan tai soveltaen. Toiminnallinen tavoite on
motivoida nuoriso-ohjaajat järjestämään nuorille ohjattua toimintaa aiempaa innok kaammin, ja
oppimistavoite on projektin aikana saamiini ideoihin ja erisisältöisiin toimintoihin tutustuminen.
Projektin tietoperustana ovat sosiaalipedagogiikka, sosiaalinen innostaminen ja nuorisokasvatus.
Näihin seikkoihin perehdyttyäni minulla on vankempi pohja kerätä oululaisilta nuoriso-ohjaajilta
toimintoja, joita ideapankkiin sisällytän.

Tietoperusta toimii myös perusteluna ideapankin

toimintojen tausta-ajatuksille.
Ideapankkia voisi kehittää tekemällä siitä videon. Lisäksi, koska Oulun NAK:lla on nyt käytössään
ideapankki, jossa esitellään ohjattuja toimintoja nuorten parissa toteutettavaksi, voisi ideapankin
tehdä myös alle 13-vuotiaiden parissa työskentelevien nuoriso-ohjaajien työn tueksi.
Asiasanat: sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen, nuoret, nuorisotyö, nuorisotilat,
kokemuksellinen oppiminen, hiljainen tieto
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ABSTRACT
For inexperienced youth leaders it might be difficult to invent structured activities that they could
arrange for young people. It can also be difficult for them to find an information source for that
kind of activities. Hence I decided to make an idea bank that Oulu Centre of Youth Affair youth
leaders can use when they work with young people. The idea bank was made in co-operation
with Oulu Centre of Youth Affair and it can be found on the intranet of Oulu Centre of Youth Affair.
The purpose of the project was to create the idea bank from where the youth leaders could find
different kinds of guidelines that they could use when working with young people. The practical
aim was to motivate the youth leaders to arrange more activities for young people. The learning
objective was to familiarize myself with the ideas and activities that I would receive from the
project.
Social pedagogy, sociocultural encouragement and youth education are the background kno wledge that I used in the project as the way to detect what kind of activities I could collect for the
idea bank. This knowledge formed an important basis for the background of the activities in the
idea bank.
A video idea bank could be the next development target. Another development proposal is an
idea bank from where the youth leaders could find the activities for children.
Keywords: social pedagogy, sociocultural encouragement, young people, youth work, youth ce ntre, experiential learning, silent knowledge
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1

JOHDANTO

Nuorisotilat ovat lapsille ja nuorille tarkoitettuja vapaa-ajanviettopaikkoja, joissa heillä on
mahdollisuus tavata ikätovereitaan turvallisessa ympäristössä ja joissa on tarjolla o hjattua vapaaajantoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia (Nuorisopalvelut, Oulun kaupunki, hakupäivä
12.5.2009). Nuoret tulevat nuorisotalolle pääasiassa oleskelemaan tai pelaamaan erilaisia pelejä,
mutta toisinaan myös heiltä itseltään tulee toiveita yhteisen tekemisen järjestämiseksi.
Kylmäkoski toteaa artikkelissaan, etteivät nuoret useinkaan keksi itseään kiinnostavaa tekemistä.
Jos nuoret eivät keksi toiminnalle sisältöä, saattaa tilalla olo jäädä passiiviseksi oleskeluksi.
(Kylmäkoski 2007, 401.)
Olen työskennellyt nuoriso-ohjaajana Oulussa sijaitsevalla nuorisotilalla muutaman vuoden ja
varsinkin alussa koin hankalaksi nuorille (13−17-vuotiaille) ohjatun toiminnan keksimisen.
Kokemukseni hieman kartuttua nuorisotilalla työskenneltyäni ja juteltuani toisella nuorisotalolla
pääasiassa työskentelevien työparieni kanssa olen saanut joitakin vinkkejä siitä, mitä
nuorisotilalla voi ohjatusti nuorten kanssa tehdä. Toisaalta edelleen ohjatun tekemisen
keksiminen ja suunnittelu ovat tuntuneet hieman hankalalta, sillä tuntityöntekijänä minulla ei ole
juurikaan ollut siihen aikaa.
Tästä nousi idea toteuttaa opinnäytetyössä ideapankki. Ideapankkiin oli ajatuksena kirjata, mitä
kaikkea 13−17-vuotiaiden kanssa voisi nuorisotilalla ohjatusti tehdä. Uusien työntekijöiden lisäksi
myös niille nuorisotiloilla työskenteleville ohjaajille, jotka ovat työtä tehneet jo vuosia, voisi
ideapankki tuoda uusia ajatuksia nuorten kanssa puuhasteluun. Ideapankista hyötyvät siis
erityisesti nuoriso-ohjaajat ja sen johdosta myös nuorisotiloilla käyvät nuoret.
Cederlöfin mukaan laadukkaaseen nuorisotyöhön nuorisotilalla kuuluu muun muassa toiminnan
sisällön kehittäminen (Cederlöf 2004, 53). Siksi näkisin, että työlleni on olemassa myös ylemmän
auktoriteetin lausumaa perustetta. Ideapankin toteuttaminen on nimenomaan toiminnan sisällön
kehittämistä niillä nuorisotaloilla, joissa ideapankin vinkkejä otetaan käyttöön. Aihe on mielestäni
ajankohtainen siksi, ettei tämän kaltaista ideapankkia ole aiemmin Oulun nuorisotiloille tehty, ja
siksi, että ohjaajat kyselevät toisinaan ohjattua toimintaa sellaisilta ohjaajilta, joilla toiminnan
järjestämisestä on enemmän kokemusta.
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Otettuani

yhteyttä

Oulun

nuorisoasiainkeskukseen

pohdimme

nuorisoasiainkeskuksen

palvelupäällikkö Riitta Veijolan kanssa ideapankin kustannuksia ja ekologista näkökulmaa.
Tulimme siihen tulokseen, että ideapankkia ei paineta lainkaan. Sain ideapankkiin sisällön Oulun
nuorisotilojen nuoriso-ohjaajilta. Testasin toiminnot Pateniemen nuorisohuoneiston nuorten
kanssa, jotta sain varmuuden toimintojen oikein kirjaamiseksi. Lisäksi nuoret antoivat toiminnoista
palautetta, jonka mukaan tein osaan toiminnoista korjauksia nuorten antamien ohjeiden mukaan
ja jätin osan toiminnoista kokonaan pois. Kuvituksen toteutti nuorten taide - ja mediatyöpaja
Wankkurissa työelämävalmennuksessa oleva nuori Eveliina Lehtosaari, ja ideapankin taittoi
Nuorisoasiankeskuksen tiedottaja Satu Tähtinen. Lopuksi keräsin palautteen ideapankista Oulun
nuorisotilojen nuoriso-ohjaajilta, jotta sain tuotteen mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen
muotoon

ideapankin

käyttötarkoituksen

huomioon ottaen.

Kaiken

kaikkiaan

Oulun

nuorisoasiainkeskus oli opinnäytetyössäni mukana laaja-alaisesti. Ideapankki toteutui vuoden
2010 alkupuolella ja sai lopullisen muotonsa saman vuoden syksyllä. Ideapankki on Internetissä
nuorisoasiainkeskuksen intranet Akkunassa ja on sieltä tulostettavissa tarvittaessa.
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2

2.1

OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT

Nuoruus

Projektin tausta-ajatuksena on nuorille tarkoitettu ohjattu toiminta. Nuoruus sijoittuu ikäkautena
lapsuuden ja aikuisuuden väliin (Vuorinen 1997, 199). Määrittelen nuoret 13−17-vuotiaiksi.
Nuoruus jakautuu karkeasti varhaisnuoruuteen, jolloin puhutaan noin 11−14-vuotiaista,
keskinuoruuteen, jolloin tarkoitetaan noin 15−18-vuotiaita sekä myöhäisnuoruuteen, jolloin
keskiössä ovat noin 19−25-vuotiaat (Aaltonen, Ojanen, Vihurinen, Vilen 1999, 18). Koska
nuorisotiloilla käynti

kuitenkin päättyy

nuoren saavutettua

täysi-ikäisyyden,

ei

ole

tarkoituksenmukaista sisällyttää nuoren määritelmään yli 17-vuotiaita. Lisäksi tähän 13−17vuotiaiden ikähaarukkaan kuuluville nuorille tarkoitettu nuorisotilojen avoimien ovien toiminta on
yleensä erotettu heitä nuoremmille tarkoitetusta toiminnasta. (Kaukovainion nuorisotalo, Oulun
kaupunki, hakupäivä 10.4.2009.) Nuoret ovat niitä henkilöitä, joiden kanssa nuoriso -ohjaajat
työssään toteuttavat tekemäni ideapankin sisältöä.

2.2

Nuorisotyö

Projekti sijoittuu nuorisotyön maailmaan. Nuorisotyötä järjestävät kunnat, seurakunnat, järjestöt,
laitokset sekä

yritykset,

mutta

sitä

järjestetään

myös erilaisissa projekteissa

ja

kehittämishankkeissa (Ammatit, Työ- ja elinkeinoministeriö, hakupäivä 10.4.2009). Cederlöfin
(1998, 22) mukaan palvelujärjestelmänä nuorisotyö tarjoaa nuorille muun muassa toimintaa ja
toimintamahdollisuuksia sekä osallisuuden ja osallistumisen kanavia. Lisäksi nuorisotyön
tehtävänä on ylläpitää ja kasvattaa kaikenkaikkista toimintakykyä ja toimintaedellytyksiä (Cederlöf
1998, 22).
Opetusministeriö on vastuussa nuorisotyön yleisestä kehittämisestä (Nuorisolaki 72/2006 2:3.
1§). Nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen lisäksi laki velvoittaa myös
kuntia toteuttamaan nuorisotyötä (Nuorisolaki 72/2006 7:1. 7§). Nuorisotyö on "nuorten omaan
ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista
vahvistamista, nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä
8

vuorovaikutusta” (Nuorisolaki 72/2006 1:2. 5§). Kunnan nuorisotyöhön kuuluu muiden muassa
nuorten

kasvatuksellisen

ohjauksen,

toimitilojen,

tieto-

ja

neuvontapalveluiden

ja

harrastusmahdollisuuksien järjestäminen (Nuorisolaki 72/2006 3:7. 2§). Oulussa lakia toteutetaan
muun muassa nuorisotilatoiminnalla. Lakiin pohjaten nuorisotilat tarjoavat monipuolista ohjattua
vapaa-ajantoimintaa

ja

harrastusmahdollisuuksia

7–17-vuotiaille

lapsille

ja

nuorille

(Nuorisopalvelut, Oulun kaupunki, hakupäivä 12.5.2009).
Nuorisoasiainlautakunta hyväksyi 27.8.2009 nuorisotoimen strategian vuosille 2010−2015.
Strategian visiona ovat muun muassa nuorten terveelliset elämäntavat, suvaitsevuus sekä
aktiivinen kansalaisuus.

Nuorisotoimen strategian päämääriä

ennaltaehkäisevä

pitkäjänteinen

ja

kasvatustehtävä

ovat muiden muassa

sekä

oma-aloitteisuuteen,

ympäristötietoisuuteen ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen kannustaminen. Muita päämääriä ovat
nuorisotyön kansainvälisyys, luovuus ja ennakoivuus nuorisotyön perustuessa niin tutkimuksen ja
työn laadun kuin vaikuttavuuden arviointiinkin. Strategia sisältää myös ajatuksen palveluja
moniammatillisissa verkostoissa tuottavasta, tuloksellisesti motivoituneesta ja osaavasta
henkilökunnasta. Toiminta-ajatuksena on vanhempien kasvatustyön ja tasapainoisen kasvun
tukeminen. (Nuorisotoimen strategia, Oulun kaupunki, hakupäivä 21.1.2010.)
Oulussa nuorisotoimen palveluyksikön tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua y hteistyössä
perheiden ja muiden toimijoiden kanssa. Esimerkeiksi toimintamuodoista on listattu alueellinen,
kulttuurinen, sosiaalinen ja monikulttuurinen nuorisotyö sekä kansainvälinen toiminta ja
nuorisojärjestöjen tukeminen. Nuorisopalvelujen palvelupäällikkönä toimii Riitta Veijola.
(Nuorisoasiainkeskus, Oulun kaupunki, hakupäivä 12.5.2009.)

2.3

Nuorisotilat sekä avoimien ovien toiminta

Nuorisotyön kentässä projektin aihe tarkentuu nuorisotilatoimintaan. Kylmäkoski ym. (2006, 19)
mukaan tilatoiminnassa pyritään nuorisotyön tavoitteiden saavuttamiseen. Kemppinen toteaa,
että nuorille suunnattua toimintaa järjestetään yleensä nuorisotaloilla tai -tiloilla. Näissä
ympäristöissä järjestetty toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti nuorten omaa toimintaa varten, ja
tällöin nuorilla on mahdollisuus tavata muita nuoria sekä nuorisotyöntekijöitä ja muita nuorten
parissa toimivia ammattilaisia. (Kemppinen 1999, 39.) Nuorisotiloille ovat tervetulleita kaikki 7−17vuotiaat ohjatuista vapaa-ajantoiminnoista ja harrastusmahdollisuuksista kiinnostuneet lapset ja
nuoret. Useista nuorisoasiainkeskuksen järjestämistä nuorten vapaa-ajanviettopaikkojen
9

nimityksistä – nuorisotalo, nuorisotila, nuorisohuoneisto ja nuortenkahvila – käytän nuorisotilaa.
(Nuorisotilat, Oulun kaupunki, hakupäivä 10.5.2009.) Mielestäni se kuvaa parhaiten nimenomaan
konkreettista tilaa ja antaa liikkumavaraa, olipa kyseessä mikä tahansa nuorten vapaaajanviettopaikkaa tarkoittava nimitys, sillä jokainen niistä sijaitsee tilassa. Tarkoitan nuorisotilalla
sellaista 7−17-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua vapaa-ajanviettopaikkaa, jossa heille
tarjotaan mahdollisuus tavata ikätovereitaan turvallisessa ympäristössä ja on tarjolla ohjattua
vapaa-ajantoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia (Nuorisotilat, Oulun kaupunki, hakupäivä
10.5.2009). Nuorisotilat ovat niitä paikkoja, joissa nuoriso -ohjaajat voivat ideapankin sisältämää
toimintaa ja tekemistä nuorille tarjota.
Tekemiselle nuorisotilan avoimien ovien työssä on myös perustelunsa. Linnossuon mukaan
tekeminen on ollut nuorisotyön keskiössä. Sillä keinolla lapset ja nuoret on pyritty kohtaamaan.
Toiminnallisen nuorisotyön pyrkimyksenä on osallistaa nuoret aktiivisiksi toimijoiksi omassa
elämässään, lähiyhteisössään ja yhteiskunnassa. (Linnossuo 2004, 5.) Mielestäni juuri
toiminnallisen nuorisotyön aktiviteetteihin osallistuminen on nuoren aktiivista toimijuutta omassa
elämässään ja lähiyhteisössään.
Nuorisotyön vuorovaikutuksellisten aktiviteettien avulla pyritään oppimaan ihmisten välistä
vuorovaikutusta, jota yhteiskunnassa toimiakseen kaikilta vaaditaan. On kuitenkin muistettava,
ettei kaikella tekemisellä saavuteta esimerkiksi sosiaalisia vaikutuksia nuoren elämässä.
Aktiviteetteja toteutettaessa on pidettävä mielessä, että tekemisessä käytetään ja kehitetään
nuorten myönteisiä voimavaroja niitä myös etsien ja tukien. Toimintamallien valitseminen riippuu
myös nuorten tilanteista, toiveista ja työlle asetetuista tavoitteista. Työntekijän mahdollisuus antaa
nuoren maailmaan mielekkäitä ja merkityksellisiä toimintamalleja on myös tärkeää. Nämä
ajatukset siivittävät pitkälti sosiaalista nuorisotyötä, mutta koska sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy
kiinteästi myös ennaltaehkäisevä nuorisotyö, ovat mielestäni argumentoinnit esimerkiksi
nuorisotilojen avoimien ovien toiminnassa järjestettävästä tekemisestä perusteltavissa
sosiaalisen nuorisotyön tausta-ajatuksella. (Linnossuo 2004, 6-7.)
Ideapankin sisältämät aktiviteetit sijoittuvat tilalla avoimien ovien toimintaan. Avoimien ovien
toimintaan kaikilla nuorilla on pääsy, ja aktiviteetteihin mukaan tulemisen kynnys pyritään
pitämään mahdollisimman matalana. (Kemppinen 1999, 41.) Kerhotoimintaan liittyvää sitoumusta
avoimet ovet eivät siis vaadi. Nuoriso-ohjaajat käyttävät projektin ideapankin sisältöä
suunnitellessa tekemistä nuorille nuorisotilan avoimien ovien toiminnassa.
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Ideapankki, jossa esitellään erilaisia nuorille tarkoitettuja ohjattuja aktiviteetteja, on
nuorisotilatoiminnan avoimien ovien toiminnassa nuorisotyön tarkoitusperiin ja lakiin sekä
nuorisotoimen strategiaan nojautuen mielestäni perusteltua toteuttaa. Ideapankin aktiviteettien
toteuttaminen kuuluu mielestäni erityisesti nuorisotyöntekijöiden ja nuoriso -ohjaajan tehtäviin.

2.4

Nuoriso-ohjaajat

Projektin sisällön toteuttajia ovat nuorisotyöntekijät ja nuoriso-ohjaajat. Julkisen sektorin
nuorisotyöntekijöiltä vaaditaan vanha opistotasoinen nuorisotyöntekijän, sosiaaliohjaajan tai
sosiaalikasvattajan tutkinto taikka uusi ammattikorkeakoulun sosiaalialan ammattitutkinto tai
lähihoitajan tutkinto, jolloin suuntautumiseen vaaditaan lasten ja nuorten hoito- ja
kasvatussuuntautumisvaihtoehto (Kemppinen 1999, 37−38). Nuoriso-ohjaajalla eli nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjaajan perustutkinnon suorittaneella on myös mahdollisuus toimia nuorten parissa
työskenneltäessä (Ammatit, Työ- ja elinkeinoministeriö, hakupäivä 10.4.2009). Työ- ja
elinkeinoministeriön ylläpitämän ammattinetin mukaan nuoriso-ohjaajan tehtävänä on muun
muassa ohjata, toteuttaa ja luoda edellytyksiä nuorten vapaaehtoiselle kasvatus- ja vapaaajantoiminnalle sekä harrastustoiminnalle. Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu myös suunnitella ja
järjestää erilaista toimintaa ja ohjata nuoria järjestämään itse toimintaa. (Ammatit, Työ- ja
elinkeinoministeriö, hakupäivä 10.4.2009.)
Kutsun projektissani nuorisotilojen työntekijöitä nimellä nuoriso -ohjaaja, sillä tämä nimitys on
vakiintunut Oulun nuorisotiloilla puhuttaessa nuorisotilojen koulutetuista työntekijöistä. Nuorisoohjaajan käsite sisältää vähintään myös nuoriso-ohjaajan ammattinimikkeeseen vaadittavan
koulutuksen opintomäärän, jolloin nuorten parissa työskentelevät ovat vähintään nuoriso -ohjaajia,
mutta mahdollisesti myös korkeammin koulutettuja. Nuoriso -ohjaajat ovat siis niitä henkilöitä,
jotka tekemääni tuotetta tulevat käyttämään.
Linnossuo toteaa ammattikorkeakoulujen olevan luotu työelämän jatkuvan uudistamisen
mahdollistajaksi ja niin sanotun käyttöteoreettisen osaamisen tutkivaksi kehittäjäksi (Linnossuo
2004, 5−6). Siksi projektin tavoite eli ideapankki on mielestäni perusteltua toteuttaa nimenomaan
ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä.

11

2.5

Sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen ja nuorisokasvatus

Sosiaalipedagogiikka on käytännöllinen toimintatiede. Se on syntynyt tarpeesta ymmärtää,
jäsentää teoreettisesti ja kehittää sitä pedagogista toimintaa, joka kohdistuu sosiaalisen hädän ja
sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn ja lievittämiseen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sen

käytännönläheisyydestä huolimatta on kuitenkin selvää, että ilman sosiaalipedagogista teorian
muodostusta on mahdotonta kehittää sosiaalipedagogista käytäntöä. (Hämäläinen 1999, 30.)
Sosiaalipedagogiikan teoriassa yhdistyvät niin sosiaalisen kuin kasvatuksellisenkin toiminnan
kehykset. Tällöin se tarjoaa nuorisokasvatukselle teoriapohjan, jossa korostetaan kasvatuksen
sosiaalista luonnetta. Sosiaalipedagogiikan painopiste on yksilön ja yhteisön suhteen välisessä
dynamiikassa. Yleisesti ottaen pedagogiikka tarkoittaa oppia ihmisen kasvatuksesta. Sosiaalinen
puolestaan voi tarkoittaa yhteiskuntaa koskevaa, yhteisöllistä vuorovaikutusta koskevaa tai avun
tarpeessa olevien ihmisten auttamista koskevaa. Hämäläisen mukaan kaikk ia näitä korostuksia
esiintyy sosiaalipedagogiikan tulkinnoissa. (Hämäläinen 2007, 171.)
Sosiokulttuurinen innostaminen on eräs sosiaalipedagogiikan osa-alueista. Kurki määrittelee
sosiokulttuurisen innostamisen muun muassa seuraavasti: innostamisen pyrkimyksenä on saada
aikaan sosiaalinen liike sekä sosiaalisen muutoksen luomista ja vahvistamista. Aktiivinen ja
osallistava pedagogiikka sekä siitä nouseva metodologia ovat innostavaa kasvatusta.
Innostamisessa tunnustetaan jokaisen ihmisen kyvyt toimia oman elämänlaatunsa luojana ja
aktiivisena osallistujana yhteisön kehityksessä. Tämä niin kutsuttu kulttuurinen demokratia on
välttämätön perusta muun muassa kansalaisuuteen kasvamiselle. Innostaminen aikaansaa ja
tukee niin itsenäisten sosiaalisten ryhmien kuin toimivien ryhmäprosessienkin syntymistä.
Olennaista innostamisessa ovat sellaiset sosiaaliset käytännöt,

jotka aikaansaavat

aloitteellisuutta, osallistumista sekä toiminnan ja sen merkityksen pohdinnan vuorovaikutusta.
Innostaminen koostuu kahdesta peruspilarista. Ensimmäinen on pohdittu aatteellis-filosofinen
kehys, ja toinen on kehyksestä nousevat menetelmät ja tekniikat. Kurjen mukaan kuitenkaan
kaikkea sellaista toimintaa, joka sisältää osallistuvaa sosiaalista aktiviteettia ja ryhmien
muodostamista, ei voida kutsua innostamiseksi. Innostaminen perustuu aina suunniteltuun ja
päämäärätietoiseen toimintaan. Tällöin toimintojen suunnittelu, toteutus ja arviointi keskittyvät
persoonan ja yhteisön käsitteiden ympärille. Tiivistetysti voidaan sanoa, että in nostaminen on
yksilöiden ja ryhmän välisen kommunikaation järjestelmä. (Kurki 2006, 157.)
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Projekti tarkentuu sosiaalipedagogiikan maailmassa sosiaaliseen innostamiseen. Tavoitteena on
osallistaa ja aktivoida nuoria, välittää heille ajatusta osallistavan toiminnan kautta kyvystä toimia
oman elämänlaatunsa luojana ja aktiivisena osallistujana yhteisössään sekä kehottaa nuoria
aloitteellisuuteen. Kun projektin seurauksena syntyneessä ideapankissa on jokaisen toiminnon
yhteydessä esitelty miten toimintoihin valmistaudutaan ja eritelty niiden päämäärät, ankkuroituu
projekti lähtökohtaisestikin sosiokulttuuriseen innostamiseen.
Nuorisokasvatusta voidaan tarkastella yhteisöllisinä prosesseina, jotka edistävät nuoren
persoonallista kehitystä, yhteiskunnallista osallisuutta ja toimintakykyä yhteiskunnan jäsenenä.
Sosiaalipedagoginen ajattelu- ja toimintaperinne tarjoavatkin monipuolisen teoreettisen
heijastuspinnan niin nuorisokasvatuksen hahmottamiseen erityisenä kasvatuksellisena toimintana
kuin sen kehittämiseen yhteiskunnallisena alana. Näin nuorisokasvatus kytkeytyy myös
kansalaiskasvatuksen ja kansalaisuuteen kasvamisen kysymyksiin. (Hämäläinen 2007, 174.)
Nuorisokasvatuksen kaksi perusmuotoa ovat nuoren yksilöllinen kohtaaminen ja työskentely
nuorisoryhmän kanssa. Sen lisäksi myös kasvatuksellisessa tarkoituksessa tapahtuva
yhteisöllinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen vaikuttaminen ovat osa nuorisokasvatusta.
(Hämäläinen 2007, 174.) Yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen elementtien sisältyessä myös
käsitteeseen sosiaalinen voidaan nuorisokasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan nähdä kohtaavan
näiden käsitteiden kautta. Kun nuorisokasvatus sisältää ajatuksen myös kasvuoloihin
vaikuttamisesta ja muusta toiminnasta, joka suuntautuu inhimillisen kasvun ulkoisten este iden
poistamiseen (Hämäläinen 2007, 174), voidaan nuorisokasvatuksen nähdä olevan myös osa
sosiaalisen käsitteen viimeistä elementtiä eli avun tarpeessa olevien ihmisten auttamista.
Näin

projekti

sijoittuu

toiminnallisuudessaan

myös

sosiaalipedagogikseen

ja

nuorisokasvatukselliseen maailmaan. Ajatuksena on toiminnan avulla saada nuoret yhteisönsä
jäseniksi sekä osaksi yhteiskuntaa. Se, että nuori löytää itsestään uusia puolia ja ominaisuuksia
osallistuessaan toimintoihin, auttaa löytäminen myös hänen minäkuvansa kehittymisessä.
2.6

Kokemuksellinen oppiminen

Ideapankin toimintoja nuorten kanssa testatessani perustui ohjauskäsitykseni kokemukselliseen
oppimiseen. Tausta-ajatuksena on, että yksilön ymmärrys itsestään ja häntä ympäröivästä
maailmasta rakentuu elämysten ja kokemusten kautta. Oppimisprosessin keskeinen seikka on
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reflektio, joka kuuluu kokemuksen työstämiseen. Ajatuksena on saada aikaan yksilön
reflektioprosessi, jossa hän pohtii omaa kokemustaan aikaisempaan todellisuuteen uuden
näkemyksen saamiseksi. Jotta yksilö kykenee reflektoimaan, on hänen itse sitouduttava
tutkimisen

prosessiin

ja

oltava

valmis

haastamaan

omat

ennakkokäsityksensä.

Kokemuksellisessa dialogissa henkilökohtainen kokeminen tarkoittaa asioiden yksin ja yhdessä
katselemista ja omiin ymmärtämisyhteyksiin sovittamista. (Ojanen 2009, 109.)
Kokemuksellisen oppimisen rakenteen eli Kolbin kehän mukaan oppiminen etenee neljästä
vaiheesta koostuvan syklisen prosessin kautta. Jokainen vaihe on käytävä läpi, jottei oppimisen
tulos kärsi. Kokemuksellisen oppimisen ensimmäisessä vaiheessa yksilö kohtaa itse
problemaattisen kokemuksen, joka on yleensä käytännön ongelma. Ensimmäisessä vaiheessa
olennaista onkin nimenomaan kokemus. Toisessa vaiheessa keskiössä on kokemuksen
tutkiminen eli reflektointi. Jotta yksilö pystyy ymmärtämään ja tulkitsemaan kokemaansa, on
hänen tutkittava itseään eli omaa merkityssuhteidensa maailmaa tässä hetkessä. Tässä
itsetiedostuksen vaiheessa olisi keskeistä nähdä elämä ja ympäristö uusin silmin sekä saada
kykyä ihmetellä ja löytää uusia ideoita. Ryhmässä osallistujien olisi tärkeää luovalla tavalla pyrkiä
kuuntelemaan muita ryhmän jäseniä. Kolmannessa vaiheessa yksilö astuu teorian maailmaan eli
käsitteellistämiseen, jossa olennaista on kriittinen reflektio, pohdiskelu ja uuden luominen sekä
arviointi. Kriittisessä reflektiossa tutkitaan aiemman oppimisen ennakko-oletusten pätevyyttä. Kun
ihminen tulee tietoiseksi omien merkityskokemustensa selkiytymisestä ja jäsentymisestä, voi
yksilö kehittää muita vaihtoehtoisia toimintamalleja. Lisääntynyt tietoisuus mahdollistaa yksilölle
kyvyn kerätä lisää tietoa ja tehdä siitä yleistyksiä. Neljäs vaihe sisältää kokemuksen
ymmärtämisen, käytäntöönpanon ja testauksen. Tällöin kehän aiempien vaiheiden seurauksena
kokemuksen ymmärtämisen muuttunut perspektiivi stimuloi kokeiluihin ja löydösten testaamiseen.
(Ojanen 2009, 104−109.)
Tavoitteenani oli saada nuorilta palautetta aktiviteeteista, joita heidän kanssaan testasin. Ohjasin
toiminnot kertomalla, mitä tehdään, ja lopuksi kysyin heidän mielipiteitään niistä ja joissakin
tapauksissa pyysin muutosehdotuksia aktiviteettien parantamiseksi. Esitin kysymyksen
suullisesti, ja nuoret vastasivat samoin. Osa toiminnoista oli nuorille jo entuudestaan tuttuja,
eivätkä he kokeneet kaikkia tällaisia toimintoja mitenkään erityisen kiinnostaviksi. Testauksen
johdosta osa aktiviteeteista kuitenkin muuttui heidän mielestään mielekkäämmiksi, joten ne
lisättiin ideapankkiin joko alkuperäisessä muodossaan tai muokattuna.
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Näin nuoret joutuivat toimintojen testauksen seurauksena reflektoimaan testauksen yhteydessä
syntyneitä kokemuksiaan. Entuudestaan tuttuja, mutta ei mielekkäitä aktiviteetteja testatessamme
nuoret reflektoivat aiempia kokemuksiaan niistä, jonka seurauksena heidän käsityksensä
aktiviteeteista saattoivat muuttua ja toiminto jätettiin siihen muotoon kuin se testauksen alussa oli.
He esittivät myös muutosehdotuksia toiminnoista tai heille jäi edelleen muutosten jälkeen
negatiivinen käsitys niistä ja aktiviteetti hylättiin. Suurin osa toiminnoista oli joka tapauksessa
entuudestaan tuntemattomia, joten nuoret sitoutuivat kuuntelemaan aktiviteetin sisällön ja
pohtiman toiminnon mielekkyyttä.
2.7

Kasvatus ja kasvattaja sekä hiljainen tieto

Kasvatuksen ja kasvattajan tehtävänä on osoittaa rajat eli yksilöllistä tukea ja yhteisöllisen
olemisen välttämättömät ehdot. Rajat on asetettava lapsille ja nuorille heitä suojaamaan ja
turvaamaan se, että heillä on mahdollisuus hyvään elämään. Sava muistuttaa Hollon todenneen,
että kasvattaminen on kasvamaan saattamista, joka tarkoittaa suotuisien olosuhteiden luomista
itsestään tapahtuvalle kasvamiselle. Kasvamista säätelevät ulkoiset seikat ennen kaikkea elämän
sosiaalisissa yhteisöissä. (Sava 2007, 169−170.)
Suuri osa osaamispotentiaalista sijaitsee hiljaisen tiedon alueella. Hiljainen tieto on kiinteä osa
organisaation

yksilöitä

sekä

heidän

toimintatapojaan,

näkemyksiään,

kokemuksiaan,

osaamistaan ja intuitiotaan. Strukturoidun työssä oppimisen ohjausmallissa kokenut kollega ohjaa
uutta työntekijää työhön. Tavoitteena on parantaa aloittelevan työntekijän asiantuntemusta.
(Hokkanen, Mäkelä & Taatila 2008, 102−103.)
Eräs projektin ajatuksista on siirtää hiljaista tietoa myös kasvattajan roolissa työskentelevien
nuoriso-ohjaajien hallusta uusien aloittelevien työntekijöiden käyttöön ja hyödynnettäväksi. Olen
siis pyrkinyt kehittämään strukturoitua työssä oppimisen mallia Oulun nuorisotiloilla. Lisäksi
kokeneet työntekijät saavat uusia ajatuksia ja ideoita uusiin toimintoihin tutustuessaan, jolloin he
voivat päivittää osaamistaan.
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3

OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET

Projektisuunnittelu on hyvin olennaista projektin onnistumisen kannalta. Hyvässä projektissa on
määritelty muun muassa projektin tavoitteet. (Hokkanen, Mäkelä & Taatila 2008, 108−109.)
Toteuttamani projektin tulostavoite on ideapankki. Ideapankkia, jossa on nuorisotiloille
suunnattuja ohjattavia toimintoja, ei aiemmin ollut tehty. Siksi päätin suunnitella ja toteuttaa
sellaisen opinnäytetyönäni. Ajatuksena on toteuttaa ideapankki, jossa on erilaisia, nuoria
kiinnostavia konkreettisia ohjattuja toimia, joita voi toteuttaa sellaisenaan tai soveltaen.
Ideapankkia voi luonnollisesti hyödyntää myös muualla kuin nuorisotilalla tehtävässä
nuorisotyössä ja muuten nuorten kanssa toimittaessa. Ideapankista hyötyvät erityisesti nuorisoohjaajat ja sen johdosta myös nuorisotiloilla käyvät nuoret.
Projektin toiminnallinen tavoite on motivoida nuoriso-ohjaajat järjestämään nuorille ohjattua
toimintaa aiempaa innokkaammin. Jos ohjaaja innostuu ideapankin inspiroimana järjestämään
ohjattuja aktiviteetteja useammin, saavat myös nuoret vaihtelua arkeensa entistä enemmän.
Jokapäiväiseen nuorisotilalla olemiseen ei useinkaan kuulu aktiiviset toiminnot, vaan lähinnä
tilalla oleilu. Lisäksi kun ohjaajien ei tarvitse kuluttaa paljon aikaa ohjatun toiminnan
suunnittelutyöhön, jää heiltä enemmän aikaa lasten ja nuorten parissa olemiseen.
Projektin aikana saamiini ideoihin ja erisisältöisiin toimintoihin tutustuminen ovat projektin
oppimistavoitteita. Saan tekemisiä kerätessäni hyviä ideoita ja vinkkejä siitä, mitä voin työssäni
nuorten kanssa tehdä, sekä kuvaa siitä, miten sisällöltään ja aiheiltaan erilaisia toimintoja nuorten
kanssa voi toteuttaa. Sen vuoksi opin nuorisotyöstä ammatillisesti ja teoreettisesti –
sosiaalipedagogisesti – enemmän. Lisäksi toivon, että nuoriso-ohjaajat oppivat kehittämään omia
itse kokeilemiaan aktiviteetteja eteenpäin ja käymään keskustelua muiden nuorisotilojen ohjaajien
kanssa ohjaamistaan toiminnoista. Tutustuessaan ideapankkiin myös nuoret oppivat toivon
mukaan itse järjestämään itselleen aktiviteetteja ja kehittämään lukemaansa toimintaa eteenpäin.
Myös tärkeä oppimistavoite on tutustua projektityöskentelyyn ja oppia, miten projektissa
toimitaan.
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4

IDEAPANKIN SISÄLTÖ JA SEN PERUSTELUT

4.1

Leikit

Leikki on ideapankin ensimmäinen aihealue. Olen perustellut sen osana ideapankin sisältöä
usealla eri tavalla, sillä leikit ovat erilaisia ja se on ideapankin laajin aihealue – leikkejä on 11.
Aihealueen idea on kirjattu ideapankkiin melko laajasti, jolloin niitä on helpompi soveltaa nuoriso ohjaajan valitsemaan suuntaan edeltä käsin päätetyn tavoitteen mukaiseksi.
Ihminen voi leikkiä koko elämänsä ajan. Leikki tarjoaa mahdollisuuden purkaa fyysistä energiaa
hyväksytyllä tavalla. Nuoretkin kaipaavat toimintaa, jossa aivojen lisäksi saa käyttää myös omaa
kehoaan. Leikillä on useita myönteisiä oheisvaikutuksia. Sen avulla ihminen kehittää omaa
persoonallisuuttaan ja sosiaalista kyvykkyyttään sekä opettelee ihmisten välisiä pelisääntöjä. Se
voi myös vahvistaa itsetuntoa, vastuullisuutta ja keskinäistä luottamusta.

Muihin ihmisiin

tutustumisen lisäksi leikki on apuna suhteuttaessa omia tarpeita toisten ihmisten tarpeisiin.
Lisäksi se ohjaa fyysiseen toimintaan, herättää tunteita ja harjaannuttaa sosiaalisia taitoja.
(Vuorinen 1993, 181−182,184.)
Leikin voidaan nähdä myös rentouttavan ja laukaisevan jännitystä. Se rikastuttaa
mielikuvitusmaailmaa sekä lisää niin spontaaniutta kuin luovuuttakin.

Leikki antaa

mahdollisuuden lisätä luottamusta ja turvallisuutta. Yksilölle tarjoutuu myös tilaisuus kokeilla
itselle vieraita rooleja, käyttäytymismalleja ja itseilmaisun tapoja. Myös sosiaaliset taidot,
johtamiskyky, itsekuri, sääntöjen noudattamisen taito, joustavuus, yhteistyökyky sekä itsenäisyys
kehittyvät. Leikki on apuna erilaisten taitojen harjoittelussa ja soveltamisessa. (Vuorinen 1993,
182.)
4.2

Kisailut ja visailut

Olen rinnastanut ongelman ratkaisun sekä kisailun ja visailun toisiinsa, sillä niiden päämäärä
osallistujille on sama, ratkaisun löytäminen ja voittaminen. Kisailut ja visailut sekä leikki ovat
tausta-ajattelultaan hyvin läheisiä toimintoja keskenään. Lukija voi siis soveltaa leikin lähtökohtia
myös kisailuihin ja visailuihin.
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Ongelmanratkaisu on läheistä sukua leikille, jolloin ongelmat haastavat etsimään ratkaisua,
vaikkei tavoitteena olisikaan minkään hyödyn tavoittelu. Sillä on taipumus houkutella esiin yksilön
tai ryhmän parhaat voimavarat ja usein aikaansaada nautittavaa kilvoittelua. Tehtävät ovat
yleensä hyvin motivoivia, jos tehtävän aihe on mielenkiintoinen. Ryhmissä työskenneltäessä
tehtävät voivat houkutella esiin ryhmän vahvuudet niin ideoinnissa kuin kriittisyydessäkin. Leikin
ja ongelmien ratkaisun ollessa toisiaan lähellä olevia käsitteitä voi leikin ohella myös
ongelmanratkaisun eli kisailujen ja visailujen avulla harjoittaa ihmisten välisiä pelisääntöjä, lujittaa
yksilön itsevarmuutta, vastuullisuutta ja osallistujien välistä luottamusta. (Vuorinen 1993, 134,
181.) Visojen avulla nuori saa myös mahdollisuuden oppia uusia asioita.
4.3

Kauneus ja terveys

Ideapankissa on kaksi toimintoa aihealueelta kauneus ja terveys. Aihealueen mukanaolon olen
perustellut ideapankissa sen sisällöksi valikoituneiden toimintojen mukaisesti.
Perinteisen ajatuksen mukaan nuoruutta on pidetty levottomana aikana, jolloin nuoressa tapahtuu
niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin muutoksia. Nuori voi kuitenkin ohjata muutoksia, vaikkakin useat
ympäristötekijät ovat mukana vaikuttamassa muutosprosessiin. Esimerkiksi syömisellä, liikunnalla
ja lihasten huollolla yksilö pystyy jonkin verran säätelemään vartalonsa kokoa ja muotoa,
vaikkakaan vartalon synnynnäisen muodon muokkaaminen ei luonnollisin keinoin ole mahdollista.
Jokainen tutkii ja tarkkailee ulkonäköään jatkuvasti, minkä vuoksi ulkomuodon vaalimiseen
käytetään paljon aikaa ja vaivaa. Nuori vertailee ominaisuuksiaan muiden ominaisuuksiin, jolloin
vertailun kohteena ovat usein ikätoverit, vanhemmat, sisarukset, sukulaiset sekä viihdemaailman
edustajat. Ympäristöä ja muiden ominaisuuksia vertailemalla ja tiedostamalla yksilö rakentaa
kuvaa omasta itsestään. (Palmqvist 2007, 14−15.) Näin onkin perusteltua auttaa nuorta
rakentamaan mahdollisimman terve kuva itsestään. Esimerkiksi kauneudenhoidossa ohjaamalla
nuoriso-ohjaaja voi olla apuna rakentamassa tällaista käsitystä nuoresta itsestään.
Terveys on osa ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ulottuvuutta (Liimatainen, Pesonen,
Renfors & Ryhänen 2005, 3). Nykyään terveyskäsitysten ja terveyden edistämisen teorioissa
hyvinvoinnin käsite esiintyy terveyden rinnalla (Hyyppä & Liikanen 2005, 35), jolloin terveyttä on
luontevaa pitää yllä ja vaalia, jos halutaan edistää yksilön hyvinvointia. Esimerkiksi seksuaalisuus
näyttäytyy niin fyysisenä kuin henkisenäkin voimavarana, jonka lisäksi sen ollessa ihmisiä
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yhdistävä ominaisuus, näyttäytyy se myös osana ihmisen sosiaalista ulottuvuutta, joten se on
myös olennainen osa terveyttä. Murrosiässä nuorta alkaa kiinnostaa aiempaa enemmän
sukupuolielimet ja niiden toiminta. Tällöin hän ajautuu myös tavalla tai toisella ilmaisemaan omaa
seksuaalisuuttaan aikaisempaa enemmän ja rohkeammin. (Liimatainen ym. 2005, 42−43.)
Näiden seikkojen vuoksi muun muassa seksuaalivalistuksen antaminen nuorille on tärkeä osa
heidän terveyskäyttäytymiseensä vaikuttamista.
4.4

Taide ja luovuus

Ideapankissa on neljä toimintoa taiteen ja luovuuden alueelta. Olen perustellut aihealueen
mukanaolon taiteen ja luovuuden kasvatuksessa näyttäytyvän käyttökelpoisuuden sekä niiden
yksilöä vahvistavien ominaisuuksien perusteella. Myös tämän aihealueen olen esitellyt
ideapankin sisällön kannalta järkevin osin.
Taide on nautintoa ja iloa; se voimauttaa ja ehkäisee syrjäytymistä. Tämänkaltaisin keinoin
rakennetaan yksilöllistä ja kulttuurista identiteettiä. Taide on tie monikulttuuriseen kohtaamiseen,
ja se nostetaan nykyään myös välineeksi hyvinvointiyhteiskunnan uudistamistyöhön. (Sava 2007,
91.)
Sava toteaa Vartoa lainaten, että taidekasvatus on kasvatusta taiteen ja visuaalisen kulttuurin
kohtaamiseen ja tekemiseen sekä maailman näkemiseen taiteen avulla (Sava 2007, 192). Se
pyrkii avaamaan mahdollisuuksia, joita kasvavassa yksilössä itsessään on. Mahdollisuuksia ovat
ilmaiseminen, tunnistaminen ja ajatteleminen. Taidekasvatuksessa on kyse esteettisen
purkamisesta, jolloin niin kasvattaja kuin kasvajakin voivat kohdata toise nsa tekemisessä ja
toimimisessa eli etsimisen ääressä. (Varto 2001, 7.)
Luovuus on kykyä saada aikaan jotain uutta. Koska uuden luomisella tarkoitetaan uutta
nimenomaan tekijälle itselleen, on jokainen ihminen jollain tapaa luova. Luovuus auttaa yksilöä
selviytymään erilaisissa tilanteissa, ja sillä on osuutensa niin mielen tasapainon ylläpitämisessä
kuin kriisien ehkäisyssä. Vaikeissa elämäntilanteissa jaksamiseen auttaa itsensä toteuttaminen.
Luovuutta ovat tekeminen, toiminta, uuden etsiminen ja kokeilu. (Keränen, Nissinen, Saarnio &
Salminen 2001, 105.)
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5

5.1

IDEAPANKIN TOTEUTUS

Ideapankin laadinnan vaiheet

Ideapankin aihe nousee omasta työkokemuksestani. Aloittaessani työni eräällä Oulun
nuorisotilalla tuotti yhteisen ohjatun tekemisen keksiminen nuorille minulle ongelmia. Totesin, että
erityisesti uudet työntekijät saattaisivat hyötyä ideapankista, josta he voisivat selata toimintoja,
joita he nuorten kanssa toteuttaisivat.
Kävin keskustelemassa ajatuksestani ideapankin toteuttamiseksi Oulun nuorisoasiainkeskuksen
palvelupäällikkö Riitta Veijolan kanssa. Veijola innostui ajatuksesta ja sovin hänen kanssaan, että
olen yhteydessä nuorisoasiainkeskuksen suunnittelupäällikkö Jarmo Laitiseen, jonka kanssa voin
keskustella ideapankin verkkoon siirtämisestä sekä tuotteen kuvittamisesta ja taittamisesta. Sovin
tapaamisen Laitisen kanssa, jonka lisäksi paikalla oli myös nuorisoasiainkeskuksen tiedottaja
Satu Tähtinen. Tähtinen lupautui olemaan apunani kuvien hankinnassa ja ideapankin taitossa.
Sovimme, että hän on myöhemmin yhteydessä Oulun nuorten työpaja taide- ja mediapaja
Wankkuriin, josta vielä tässä vaiheessa nimeämätön työharjoittelijanuori tekisi ideapankkiin
kuvituksen. Graafisen toteutuksen eli taittamisen suunnittelimme pyytävämme Oulun nuorten
työpaja Willamiinan toimisto- ja ATK-linja Konttuurista. Tuotteen verkkoon siirtämisen lupasi
toteuttaa joko Jarmo Laitinen tai Satu Tähtinen.
Laadin Oulun nuorisotilojen nuoriso-ohjaajille kyselylomakkeen, jossa pyysin heitä esittelemään
yhden tai kaksi ohjattua toimintoa, mitä he ovat hyvin kokemuksin järjestäneet nuorisotilalla
13−17-vuotiaille (Liite 2). Liitin kyselyn mukaan myös saatekirjeen kertomaan tarkemmin, miksi
olen toiminnoista kiinnostunut (Liite 1). Kävin esitestaamassa kyselyn nuorisokahvila Bysiksen
ohjaajilla ja tein siihen heidän ehdottamansa muutokset.
Kyselyn esitestauksen ja muokkauksen jälkeen olin yhteydessä Oulun nuorisotilojen vastaaviin
nuoriso-ohjaajiin ja pyysin heitä esittelemään ideapankin ajatuksen seuraavassa tiimipalaverissa
nuoriso-ohjaajille. Itse en palavereihin päässyt, sillä olin juuri lähtenyt harjoitteluvaihtoon. Lähetin
vastaaville nuoriso-ohjaajille sekä kyselyn että saatekirjeen ja pyysin heitä lähettämään ne
eteenpäin omien tiimiensä nuoriso-ohjaajille. Saatekirjeessä annettiin nuoriso-ohjaajille kuukausi
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vastausaikaa. Koska sain vastauksen vain yhdeltä nuoriso-ohjaajalta, oli minun Suomeen
palattuani keksittävä uusi keino saada vastaukset.
Keskustelin vähäisestä kyselyn vastausmäärästä Veijolan kanssa, ja hän ehdotti, että tulisin vielä
esittelemään ajatuksen ideapankista nuoriso-ohjaajien yhteiseen palaveriin ja kehottaisin nuorisoohjaajia vastaamaan kyselyyn. Niin lopulta teinkin, mutta tällä kertaa annoin vastausaikaa vain
viikon. Koska palaverissa käyntini seurauksena toimintoja ideapankkiin tuli noin kymmeneltä
ohjaajalta, osoittautui henkilökohtainen ideapankin ajatuksen esittely ja lyhyt vastausaika
paremmiksi vaihtoehdoiksi vastausten saamiseksi kuin se, että joku muu esittelisi ajatuksen
tuotteesta ja vastausaika olisi pitkä.
Saatuani kyselyn vastaukset kirjoitin ne mahdollisimman yhdenmukaiseen muotoon. Jokaisesta
toiminnosta esittelin toiminnon kuvauksen, toimintaan tarvittavat materiaalit ja tausta-ajatuksen.
Tämän jälkeen aloin testata toimintoja Pateniemen nuorisohuoneiston nuorten kanssa. Eri
testikerroille osallistui osaksi eri nuoria, ja nuorten määrä vaihteli noin kahdeksan ja
kahdenkymmenen välillä. Ideapankkiin päätyivät sellaiset toiminnot, joista nuorilla jäi positiivinen
kokemus, sekä ne, jotka testauksen jälkeen nuorten ehdottamien korjausten ansiosta saivat
nuoret toiminnoista innostumaan. Toisaalta ideapankista karsiutuivat pois ne aktiviteetit, joista
nuoret eivät innostuneet edes toimintoihin tekemieni muutosehdotusten jälkeen.
Toimintojen testauksen jälkeen kävin nuorten taide- ja mediatyöpaja Wankkurissa
keskustelemassa ideapankin kuvituksesta. Sovimme, että kuvat ovat mahdollisimman ajattomia,
jolloin ne eivät voi olla valokuvia. Lisäksi päätimme, että kuvien tulisi olla raikkaita ja nuorekkaita.
Muutoin annoin kuvittajalle vapaat kädet kuvien tekemiseen.
Loppukeväästä 2010 olin jälleen yhteydessä Satu Tähtiseen kyselläkseni mahdollisuutta saada
ideapankkiin taitto nuorten työpaja Willamiinan toimisto- ja ATK-linja Konttuurista. Sellaista
mahdollisuutta ei kuitenkaan ollut, joten taiton teki lopulta Tähtine n. Tähtinen myös siirsi
ideapankin Nuorisoasiainkeskuksen intranetiin Akkunaan, josta nuoriso -ohjaajat saivat käydä
työhön tutustumassa. Tähtinen toimitti nuoriso-ohjaajille myös kyselyn (ks. liite 3 ja 4), johon he
saivat vastata antaakseen palautetta ideapankista. Palautteen kerääminen venyi kuitenkin
syksyyn 2010.
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6

6.1

ARVIOINTI JA PALAUTE

Ideapankin arviointi

Projektin lopuksi keräsin palauteen ideapankista nuoriso -ohjaajilta ja Riitta Veijolalta. Palaute
koski niin ideapankin sisältöä kuin sen sijaintia nuorisoasiainkeskuksen intranet Akkunassakin.
Osaan muutosehdotuksista pystyin vaikuttamaan ja osaan en.
Palautteen mukaan ideapankki on melko hankalasti löydettävissä Akkunasta eikä sitä löydy
hakusanallakaan. Nuorisoasiainkeskukselle tehdään kuitenkin lähitulevaisuudessa kokonaan
uudet Internet-sivut, minkä jälkeen myös ideapankki on helpommin löydettävissä Akkunasta.
Tähän ongelmaan en minä eikä nuorisoasiainkeskuksen henkilökuntakaan pystynyt tässä
vaiheessa vaikuttamaan. Ideapankista palautetta pyydettäessä lähetettiin jokaiselle nuorisoohjaajalle sähköpostiviesti, jossa oli linkki ideapankkiin. Linkin kautta ideapankki on siis kuitenkin
jokaisen nuoriso-ohjaajan käytettävissä.
Palautteessa esitettiin, että esipuheessa voisi olla maininta ideapankin sisällysluettelosta.
Palautteen antaja totesi, että jos sisällysluetteloa ei huomaa, joutuu ideapankkia selaamaan
pitkään löytääkseen etsimänsä toiminnon. Jotta lukija välttyy turhalta ideapankin selaamiselta,
lisäsin esipuheeseen maininnan myös sisällysluettelosta.
Alun perin olin sijoittanut Halloween-kurpitsojen veistelyn toimintana ideapankin kisailut ja visailut
osioon. Palautteen mukaan se sopii kuitenkin paremmin taide ja luovuus kategoriaan, joten
veistely siirrettiin sinne. Halloween-kurpitsojen veistely onkin sekä kilpailu että muotoamisena
myös luovaa toimintaa, joten sen sijoittamista ideapankkiin punnitsin alun perinkin toimintoja eri
kategorioihin sijoitellessani.
Eräässä palautteessa kritisoitiin osaa ideapankin kuvista. Kaikki kuvat eivät palautteen mukaan
olleet kovin onnistuneita, sillä joidenkin toimintojen kuvien hahmojen ilmeet ovat
negatiivissävytteisiä. En kuitenkaan halunnut ryhtyä enää kuvia muokkaamaan, sillä olin itse
niihin hyvin tyytyväinen. Lisäksi muiden palautteiden mukaan kuvat ovat onnistuneita.
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Saamassani palautteessa kehotettiin myös mainitsemaan esimerkiksi ideapankin esipuheessa
siitä, miten tärkeää osassa toimintoja on ottaa huomioon nuoriso -ohjaajan ja nuorten välinen
suhde. Joissakin toiminnoissa nuoriso-ohjaajalla ja nuorilla on oltava erityisen hyvät ja
luottamukselliset välit, jottei noloja tilanteita synny ja jotta nuorilla on turvallinen olo halutessaan
mahdollisesti perääntyä toiminnosta. Tällöin lieneekin kyseenalaista, voivatko vastikään nuorten
parissa työskentelynsä aloittaneet nuoriso-ohjaajat tällaisia toimintoja nuorille ohjata. Uskon
kuitenkin, että osa aloittelevista nuoriso-ohjaajista pyrkii tutustumaan nuoriin, ennen kuin he
alkavat toimintoja nuorille ohjata. Sovimmekin Veijolan kanssa, että maininta nuoriso-ohjaajien
vastuusta toimintoja ohjatessa ideapankin johdannossa riittää. Lopultakin jokaisen nuoriso ohjaajan on oltava niin vastuullinen, että he tietävät, minkälaisia toimintoja he voivat millekin
nuorten ryhmälle ohjata.
Palautteessa muistutetaan myös toimintojen sisäistämisen tärkeydestä. Jotta toiminnot ovat
helpommin ohjattavissa ja niistä on mahdollista keskustella nuorten kanssa, on nuoriso -ohjaajan
hyvä tuntea aktiviteetit, ennen kuin hän alkaa niitä ohjata. Kirjasin myös tästä maininnan
ideapankkiin.
Palautteen mukaan ideapankissa voitaisiin pyrkiä innostamaan nuoriso -ohjaajia luomaan uutta,
sekä kehittämään ja soveltamaan omiakin toimintoja. Toimintojen soveltamisesta olen kuitenkin jo
ideapankin esipuheessa maininnut. Sen vuoksi en nähnyt syytä ruveta korostamaan palautteen
ehdotusta entisestään.
Muutoin ideapankki ei palautteen perusteella vaadi muutoksia. Toiminnot löytyvät ideapankista
helposti, ja sisällysluettelo on selkeä. Ideapankissa käytetty kieli on ymmärettävää, ja kuvat ov at
erään palautteen mukaan jopa kauniita. Osassa palautteista todetaan, että ideapankki soveltuu
hyvin uusille kokemattomille nuoriso-ohjaajille, sillä suuri osa toiminnoista on ennestään tuttuja.
Toisaalta osassa palautteesta kerrotaan, että palautteen antaja on jo itsekin käyttänyt
ideapankkia työssään.
6.2

Työskentelyprosessin arviointi

Työskentelyprosessi vaikutti aluksi melko vaativalta, sillä en ollut aiemmin opinnäytetyötä tehnyt.
Raporttia

kirjoittaessani

suunnitteluvaiheessa

kuitenkin

tehnyt,

huomasin,

helpotti

raportin
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että

työ,

jonka

kirjoittamista.

olin
Vaikkei

opinnäytetyön
esimerkiksi

opinnäytetyöprosessin budjetin laatimisesta ollutkaan lopulta mitään käytännön hyötyä, oli
mielenkiintoista tutustua myös siihen, paljonko näinkin pienimuotoinen projektityöskentely
maksaa.
Työskentelyprosessi sujui mielestäni ihan hyvin. Koska olin alussa aktiivinen ja sain kirjoitettua
opinnäytetyön suunnitelman kevään ja syksyn 2009 aikana ennen harjoitteluvaihtoon lähtöäni,
sain aloittaa varsinaisen opinnäytetyön tekemisen heti Suomeen palattuani. Sen verran ehdin
ennen vaihtoon lähtöä käynnistää projektia, että aloitin ideapankin toimintojen keräyksen jo
syksyllä. Pitkä vastausten jättöaika kuitenkin osoittautui huonoksi valinnaksi, jonka johdosta kävin
vielä henkilökohtaisesti pyytämässä toimintaideoita ideapankkiin nuoriso -ohjaajilta tammikuussa
2010. Tämän tehtyäni sain toimintoja tarpeeksi oikeassa aikataulussa, jonka seurauksena projekti
alkoi sujua melko helposti. Pateniemen nuorisotilan nuoret osallistuivat innokkaasti ideapankin
toimintojen testaukseen, ja kuvituksen tekeminenkään ei vaatinut minulta paljoa ponnisteluja.
Kuvitus kesti kuukauden, joka oli aikatauluuni nähden ihan kohtuullinen aika. Lopuksi ideapankki
taitettiin nuorisoasiainkeskuksessa. Alun perin ajatuksena oli, että olisin pyytänyt palautteen
valmiista tuotteesta nuoriso-ohjaajilta ennen heidän kesälomiensa alkua, mutta heidän kiireidensä
vuoksi se ei onnistunut. Siksi pyysin vastaukset palautekyselyyn vasta syksyllä 2010, jolloin
sainkin vastauksia riittävästi.
En pysynyt projektissa kaikkien eri osa-alueiden osalta alun perin suunnittelemassani
aikataulussa, mutta työ valmistui kuitenkin ajoissa. Esimerkiksi toimintojen testaus nuorisotilalla
kesti pitempään, kuin olin alkujaan ajatellut. Ideapankki oli kuitenkin saatava aikataulussa
valmiiksi muun muassa sen vuoksi, että myös syksyllä 2010 lähden vaihtoharjoitteluun. Koska
olen suunnitellut valmistuvani harjoittelusta paluun jälkeen, en voinut venyttää opinnäytetyön
valmistumista pitempään.
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen työskentelyprosessin kulkuun. Vaikka joitakin pieniä
vastoinkäymisiä prosessin aikana tulikin eteen, opin niistä paljon mahdollista seuraavaa projektia
varten. Projektin käytännönläheisyyden vuoksi koin opinnäytetyön tekemisen myös mielekkääksi.
Pääsin testaamaan ideapankin toimintoja tuttujen nuorten kanssa, mikä kenties lisäsi
innostuneisuuttani projektia kohtaan. Ennalta tuntemattomien nuorten kanssa olisi ensin ollut
luotava molemminpuolinen luottamuksellinen suhde, joka olisi vienyt aikaa varsinaiselta
projektityöskentelyltä.
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7 IDEAPANKIN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS

7.1

Eettisyys

Nuorisotoimen strategian lisäksi projektin ja tuotteen tekemistä ohjaavat sosiaalialan
ammattilaisen eettiset periaatteet. Eettisten periaatteiden mukaan sosiaalialan työn tavoitteena
on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Työ pohjautuu kansainvälisiin yleissopimuksiin kirjattuihin
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteisiin ja ihmisoikeuksiin. Suomessa sosiaalialan
työ perustuu moderniin lainsäädäntöön, jonka pohjana on ihmisoikeusperiaatteiden lisäksi myös
perusoikeusperiaatteiden noudattaminen. Suomen perustuslain mukaan näiden periaatteiden
turvaaminen on viranomaisten tehtävä, ja sosiaalialan ammattilaisia vaaditaan myös
ymmärtämään ja hyväksymään ne. Ihmisoikeudet ovat ehdottomia ja ne kuuluvat kaikille ihmisille
pelkän ihmisyyden perusteella. Toisin sanoen sosiaalialan työntekijän on hyväksyttävä ja
toimittava

ihmisoikeuksiin sisältyvien

itsemääräämis-,

osallistumis-,

kokonaisvaltaisesti

kohdatuksi tulemisen sekä yksityisyyden oikeuksien mukaisesti. Ammattilaisen on myös
hyväksyttävä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteet negatiivisen syrjinnän
estämisestä, erilaisuuden tunnustamisesta, voimavarojen jakamisesta tasapuolisesti sekä
epäoikeudenmukaisen politiikan ja toimintatapojen vastustamisesta. (Sosiaalialan ammattilaisen
eettiset ohjeet 2009, 7−9.)
Projektissani olen pyrkinyt lisäämään ihmisten hyvinvointia muun muassa tarjoamalla nuorille
osallistumisen mahdollisuuksia. Mielestäni osallisuuden ja osallistumisen kokemukset ovat niin
osa perusoikeusperiaatteita kuin ihmisoikeuksiakin. Ihmisoikeuksista itsemääräämisoikeudet
nousevat projektissa esille siten, että kaikki nuorisotilalla käyvät nuoret saavat vapaaehtoisesti
osallistua ideapankin toimintoihin eikä heitä voi kukan pakottaa mukaan. Osallistumisoikeus on
projektissa hyvin selkeästi mukana, sillä koko ideapankin ajatus on osallistaa nuoria toimintoihin
osallistumisoikeuden perusteella. Kokonaisvaltaisesti kohdatuksi tulemisen oikeus näyttäytyy
projektissa ideapankin toimintojen monipuolisuudessa. Ideapankki sisältää monenlaisia
toimintoja, joita toteutettaessa nuoret tulevat kohdatuksi eri perspektiivistä käsin toiminnon
mukaan. Kun toiminnot ovat lähtökohdiltaan erilaisia, on selvää, että niiden avulla nuorten eri
puolet tulevat kohdatuksi, jolloin työskentelyssä otetaan huomioon nuoren ko konaisvaltaisuus.
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Yksityisyyden oikeus näyttäytyy projektissa siten, että nuoret voivat osallistua sellaisiin
toimintoihin, joihin he itse haluavat. Lisäksi he voivat tuoda itsestään julki sellaisia asioita, joita he
haluavat. Ketään ei pakoteta paljastaman itsestään sellaisia asioita, että yksityisyys tulisi
loukatuksi. Moderni lainsäädäntö näyttäytyy projektissa nuorisolain muodossa.
Kun projektin johdosta syntyneen ideapankin sisältämiin toimintoihin annetaan kaikkien nuorten
osallistua, toimii ideapankin toimintoja toteuttava ohjaaja muun muassa negatiivisen syrjinnän
estäjänä. Kun toimintoihin osallistuvat nuoret voivat osallistua ideapankin esittelemiin toimintoihin
omana itsenään, toteutuu myös erilaisuuden tunnustamisen pyrkimys. Ideapankissa on
pelkästään sellaisia toimintoja, joihin kuka tahansa voi osallistua, joten projektissa pyritään
lähtökohtaisesti tunnustamaan ihmisten erilaisuus. Samalla tavalla projektissa näyttäytyy myös
epäoikeudenmukaisten toimintatapojen vastustaminen. Kun toiminnoissa käytetään ohjaajan
työskentelyä voimavarana, on hänen pyrittävä olemaan toiminnoissa kaikkien nuorten saatavilla
tasapuolisesti. Tällöin toiminnoissa mukava olevat voimavarat tulevat tasapuolisesti jaetuksi.
7.2

Luotettavuus

Halusin varmistaa ideapankin luotettavuuden käyttämällä apuna projektissa eri alojen
asiantuntijoita. Asiantuntijatiedon tuotteen sisällön keräämiseen kokosin Oulun eri nuorisotilojen
nuoriso-ohjaajilta. Kuvat tuotteeseen tulivat Oulun nuorten työpaja taide- ja mediapaja
Wankkurissa työelämävalmennuksessa olevalta Eveliina Lehtosaarelta. Tuotteen graafisena
asiantuntijana toimi nuorisoasiainkeskuksen tiedottaja Satu Tähtinen, joka myös siirsi ideapankin
nuorisoasiainkeskuksen intranetiin Akkunaan. Lopullisena tuotteen sisällön asiantuntijana toimi
Riitta Veijola, jonka asiantuntijatietoa käytin tuotteen hyväksymiseen. Olen pyrkinyt takaamaan
tuotteen luotettavuuden myös projektiorganisaation avulla, johon edellä mainitut henkilöt myös
kuuluvat.
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8

IDEAPANKIN LAADUNVARMISTUS

Tuotteen laadusta ovat kiinnostuneita useat eri tahot. Esimerkiksi tuotteen käyttäjälle laadukas
tuote tarkoittaa hänen tarpeisiinsa vastaamista ja tuottajalle sekä kilpailukykyistä että vähän
korjaustarvetta vaativaa tuotetta. Stakes on määritellyt sosiaalialan tuotteelle eli hyödykkeelle
laatusanaston, jonka muutamia projektin kannalta olennaisia määritelmiä käyn läpi.
Laatusanaston mukaan laatu tarkoittaa tuotteen ominaisuuksista muodostuvaa kokonaisuutta,
joka perustuu hyödykkeen kykyyn täyttää siihen kohdistuvat odotukset. Koska tuotteen laadun
määrittely riippuu siitä, mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan, korostuvat laadun määrittelyssä
myös eri seikat sen mukaan, kuka sitä tarkastelee. (Jämsä & Manninen 2000, 127−128.)
Laatukriteeri muodostuu laadun määrittämisen perusteeksi valitusta ominaisuudesta ja
laatuvaatimus laatukriteerille asetetusta ehdosta. Laatuvaatimus voi muodostua esimerkiksi
tuotteen tietylle asteikolle asettumisesta. Se voi myös olla objektiivisesti tai subjektiivisesti
määritelty. (Jämsä & Manninen 2000, 128–129.)
Tässä projektissa tuotteen laatukriteeri muodostui ideapankin luettavuudesta ja sisällön
hyödynnettävyydestä. Ideapankista tulee löytää vaivattomasti siitä etsittävät toiminnat.
Toimintojen tulee myös olla helposti toteutettavissa ja mukavia nuorten näkökulmasta.
Aktiviteettien turvallisuus on myös tärkeää. Laatuvaatimuksena oli ideapankin hyvä ja selkeä
sisällysluettelo sekä se, ettei tekemisiin tarvita hirveästi materiaalia, vaan esiteltyjä tekemisiä voi
helposti toteuttaa myös sellaisissa tilanteissa ja paikoissa, joissa ei erikoisia materiaaleja tai
tuotteita ole saatavilla. Nuorten näkökulma tekemisten mielek kyydestä taataan siten, että
ideapankin toiminnot testattiin nuorisotiloilla. Toimintojen turvallisuuden vaatimukset määrittyvät
fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen. Mitään vaaratilanteita ei saa syntyä eikä kenenkään
henkistä kestävyyttä koetella. Tosin hyväksyn tekemisten haastavuuden.
Laatupolitiikka tarkoittaa organisaatiolle määritettyä yleistä tapaa laatuun suhtautumisesta
(Jämsä & Manninen 2000, 129). Sovin Riitta Veijolan kanssa, että hän tarkistaa ideapankin
sisällön ennen sen lopullista verkkoon siirtämistä. Tällöin tuotteen laatu tulee tarkistetuksi
nuorisoasiainkeskuksen näkökulmasta.
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Laadunhallinnan käsitteellä tarkoitetaan johtamistoiminnan osaa. Siinä määritellään laatupolitiikka
ja siitä johdetut laatutavoitteet ja laatuun liittyvät vastuut sekä toteutetaan ne määritellyin ke inoin
(Jämsä & Manninen 2000, 129). Toteutin laadunhallintaa laatutavoitteiden määrittelyllä ja
myöhemmin tuotteen toteuttamisessa.
Laadunsuunnittelu on toimintaa, jossa laatupolitiikasta johdetut tavoitteet, laatujärjestelmän eri
osien soveltamista koskevat tavoitteet ja vaatimukset tai yksittäiset laatuvaatimukset asetetaan
(Jämsä & Manninen 2000, 129). Toteutin laadunsuunnittelua tässä yksittäisenä laatuvaatimuksen
asettamisena. Esittelin niitä jo edellä laatukriteerin ja laadunvarmistuksen yhteydessä.
Laadunvarmistus on toimintasarja, jonka avulla laadunhallinnassa pyritään estämään
poikkeavuudet asetetuista laatuvaatimuksista ja näin saavuttamaan riittävä luottamus tuotteen
laatuvaatimusten täyttymiseen (Jämsä & Manninen 2000, 130). Ennen ideapankin valmistumista
toiminnot testattiin Pateniemen nuorisotilalla käyvien nuorten kanssa. Toimintojen testauksessa
karsiutui ideapankkiin ne toiminnot, jotka täyttävät toimintojen laatukriteerit. Toteutin
laadunvarmistusta myös pyytämällä Oulun nuorisotilojen nuoriso -ohjaajilta tuotteesta palautetta.
Palautekyselyssä pyysin arvioimaan sitä, löytyykö ideapankki helposti Akkunasta. Pyysin
arvioimaan myös ideapankin luettavuutta eli sitä, löytyvätkö toiminnot helposti, onko kieli
ymmärrettävää ja onko sisällysluettelo selkeä. Lisäksi pyysin arvioimaan ideapankin ulkonäön
miellyttävyyttä. Olin myös kiinnostunut siitä, voisivatko nuoriso -ohjaajat kuvitella käyttävänsä
ideapankkia työssään. Annoin lopuksi mahdollisuuden kerto a ajatuksia tuotteen sisällöstä eli
toiminnoista. Lopuksi Riitta Veijola totesi tuotteen laadun nuorisoasiainkeskuksen näkökulmasta.
Vaatimusten mukaisuutta, jolla tarkoitetaan tuotteen yhdenmukaisuutta määriteltyjen vaatimusten
kanssa, pystyin seuraamaan vasta tuotteen valmistuttua. Vaatimusten mukaisuutta voi tarkkailla
laadun arvioinnilla, jolloin verrataan saatuja tuloksia asetettuihin laatuvaatimuksiin. (Jämsä &
Manninen 2000, 130–131.) Koska tarvetta laadun parannukseen syntyi, korjasin tuotetta
palautteen pohjalta. Korjausten tavoitteena on tuotteesta saatavan hyödyn lis ääntyminen. (Jämsä
& Manninen 2000, 130.)
Yleisesti nuoriso-ohjaajat ajattelivat, että ideapankista hyötyvät ensisijaisesti vasta työnsä nuorten
parissa aloittavat nuoriso-ohjaajat. Monet toiminnot ovat kokeneille nuoriso -ohjaajille tuttuja –
ovathan he itse niitä omassa työssään toteuttaneet – joten he eivät ole ensisijaisesti niitä, jotka
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ideapankista

hyötyvät.

Toisaalta

kokeneetkin

nuoriso-ohjaajat

kokivat

hyötyvänsä

tulevaisuudessa ideapankista. Tärkeä vaatimus eli se, että kokemattomat nuoriso-ohjaajat saavat
tuotteesta ideoita työnsä tueksi, kuitenkin täyttyi nuoriso -ohjaajilta saamani palautteen
perusteella.
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9

9.1

PROJEKTIORGANISAATIO

Projektin ohjausryhmä, yhteistyökumppani ja projektivastaava

Projektin käynnistyessä nimitetään projektin ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on päättää
projektin kokonaistavoitteista, määrittää puitteet ja lähtökohdat. Se tekee päätöksiä myös
aikatauluista,

resurssisuunnitelmista ja budjetista.

Ohjausryhmän jäsenillä on oltava

päätöksentekovaltuudet. Lisäksi ryhmä antaa hyväksynnän projektin siirtymisestä vaiheesta
toiseen. Ryhmän kokoontumistiheys projektin aikana riippuu projektin sujuvuudesta. (Lööw 2002,
29–30.) Opinnäytetyöni yhteystyötahona oli Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus ja
ohjausryhmän yhteistyötahon edustajana toimi nuorisoasiankeskuksen palvelupäällikkö Riitta
Veijola.
Projektipäällikön tehtävänä on osattava suunnitella, johtaa ja luotsata projektia eteenpäin.
Tehtävänä on myös valvoa, että projektiryhmä tekee tarvittavat toimenpiteet, jotta projektin
päämäärät saavutettaisiin. Lyhykäisyydessään projektipäällikön tehtävänä on kutsua projekti - ja
tukiryhmä tarvittaessa koolle, laatia projektisuunnitelma yhdessä projektiin osallistuvien kanssa
sekä olla vastuussa projektin päämäärien saavuttamisesta. (Lööw 2002, 30–31.) Koska tein
projektin yksin ilman paria, toimin yksin työn projektipäällikkönä eli projektivastaavana.
9.2

Tukihenkilöt: asiantuntijat, laatuhenkilöt ja yhteyshenkilöt

Tukiryhmän tehtävänä on nimensä mukaisesti tukea projektityötä. Tukiryhmä koostuu erilaisista
asiantuntijoista, ja he voivat toimia esimerkiksi ideoijina tai neuvonantajina. Pääsääntöisesti
tukiryhmä ei kokoonnu ryhmänä, vaan tukiryhmän jäsenet keskustelevat vain projektiin
osallistuvien kanssa. (Lööw 2002, 32.)
Tukiryhmäni asiantuntijana projektissa toimivat Oulun nuorisotilojen nuoriso-ohjaajat, joilta sain
toiminnot ideapankkiin. Asiantuntijoita olivat myös ne Pateniemen nuorisotilaa käyttävät nuoret,
jotka toiminnot kanssani testasivat. Tuotteen kuvituksen asiantuntijana toimi Oulun nuorten
työpaja taide- ja mediapaja Wankkurissa työelämävalmennuksessa oleva Eveliina Lehtosaari.
Ideapankin graafisen toteutuksen eli taiton asiantuntijana toimi nuorisoasiainkeskuksen tiedottaja
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Satu Tähtinen. Tähtinen oli myös ideapankin verkkoon siirtämisessä asiantuntijana.
Laatuhenkilöiden osassa työssäni toimivat vertaisarvioijat Anna Sormunen ja Leena Vikki.
Nuorisoasiainkeskuksen palvelupäällikkö Riitta Veijola kävi lopullisen tuotteen läpi ja toimi siten
myös laatuhenkilönä. Lisäksi Riitta Veijola toimi nuorisoasiainkeskuksen yhteyshenkilönä, jonka
kautta sain yhteyden myös tiedottaja Satu Tähtiseen ja suunnittelupäällikkö Jarmo Laitiseen.
(Katso kuvio 1).

Projektivastaava
Siri Törölä

Yhteistyötaho
Oulun nuorisoasiainkeskus

Tukihenkilöt

Asiantuntijat

Laatuhenkilöt

Nuorisoasian keskuksen
palvelupäällikkö
Riitta Veijola

Oulun nuorisotilojen nuoriso-ohjaajat

Vertaisarvioijat Anna Sormunen ja Leena Vikki

Pateniemen nuorisotilan nuoret

Nuorisoasiankeskuksen palvelupäällikkö
Riitta Veijola

Eveliina Lehtosaari Oulun nuorten työpaja taide- ja
mediapaja Wankkurista

Nuorisoasiainkeskuksen tiedottaja Satu Tähtinen

KUVIO 1
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10 TUOTANTO JA TUOTTEEN MARKKINOINTI SEKÄ SOPIMUKSET JA
OIKEUDET

10.1 Ideapankin ulkonäkö
Pelkkä tuotteen sisältö ei välttämättä herätä ihmisen kiinnostusta hyödykettä kohtaan, vaan sen
ulkonäkö on myös tärkeässä osassa huomion ja mielenkiinnon herättäjänä. Tällöin on tärkeää
tehdä tuotteesta myös esteettisesti kiinnostava. Jos asiakas kokee hyödykkeen myös
visuaalisesti houkuttelevaksi, hän sitoutuu siihen todennäköisemmin kuin epäesteettiseen
tuotteeseen. (Jämsä & Manninen 2000, 103−104.) Näiden seikko jen vuoksi tavoitteenani on
aikaansaada sellainen ideapankki, joka herättää nuoriso-ohjaajien mielenkiinnon myös
värityksellään, kuvituksellaan ja leikkisän rennolla tyylillään. Liian jäykkää ja mustavalkoista
tuotteesta ei kannattanut tehdä, sillä se ei houkuta ideapankkiin tarttumista sellaisella hetkellä,
kun nuoriso-ohjaaja hakee positiivista yhteistä tekemistä nuorten kanssa toteutettavaksi.
10.2 Ideapankin elinkaari
Tuotteen esteettisyyteen liittyy kiinteästi myös sen elinkaari. Hyödykkeen elinkaaren voidaan
nähdä alkavan siitä hetkestä, kun tuote tulee asiakkaan tietoisuuteen. Näin markkinointi on
keskeisessä osassa hyödykkeen elinkaarta. Elinkaaren pituuteen vaikuttaa muiden muassa
tuotteen ajankohtaisuus, rinnakkaiskilpailijat ja niiden toimintatavat, hyödykkeen asiakasryhmän
laajuus, tuotteen sijoittuminen arkipäivään ja hyödykkeen ainutlaatuisuus. Elinkaaren pituutta
pohdittaessa on huomioon otettavaa myös tuotteen uusiutumiskelpoisuus ja lisäominaisuuksien
hankintamahdollisuus. (Jämsä & Manninen 2000, 110−111.)
Jotta tuote, jonka nuorisoasiainkeskukselle valmistin, pysyisi ajankohtaisena, oli huomioon
otettava ideapankin ulkonäköä suunnitellessa esimerkiksi kuvat, jotka siihen tulivat. Kuvien ohella
myös ideapankin värityksen oli tärkeä olla niin sanotusti aikaa uhmaava, sillä aikansa eläneen
näköiseen tuotteeseen ei asiakas välttämättä niin innokkaasti tartu kuin tuoreen näköiseen,
vaikka sisältö olisikin täysin käyttökelpoinen. Siksi oli varminta olla käyttämättä kuvituksessa
valokuvia lainkaan ja valita ideapankin sisältöön hillitty, muttei tylsä väritys. Mielestäni myös se,
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että kuvat piirsi nuorten työpajan taide- ja mediapaja Wankkurissa työelämävalmennuksessa
oleva Eveliina Lehtosaari, takaa nuorekkaan otteen kuvissa.
Ideapankin valmistus oli mielestäni ajankohtainen juuri siksi, ettei sitä ollut vielä olemassa. Tuote
on siis verkkoon vietynä ainutlaatuinen, eikä sillä näin ole rinnakkaiskilpailijoita. Lisäksi uusia
nuoriso-ohjaajia tulee aika ajoin nuorisoasiainkeskukselle töihin, jolloin ideapankista on heille
uskoakseni hyötyä. Koska lähes jokaisella nuorisotilalla on oma enemmän vähemmän vakiintunut
asiakaskuntansa (nuoret harvoin kulkevat muiden alueiden nuorisotiloilla), on asiakasryhmä
melko laaja ja ideapankista löytyvä tekeminen kullakin nuorisotilalla koko nuorten joukolle yhtä
uusi. Koska ideapankin ohjeet ja ideat ohjattuun tekemiseen ovat hyödynnettävissä milloin vain,
ovat ne melko arkipäiväisiä. Tekemisiä voi tietysti hyödyntää myös erilaisten juhlien aikaan
kuhunkin tilanteeseen soveltaen. Myös leireillä tekemisiä toteutettaessa laajenee tuotteen käyttö
arkipäivään, vuodenkierron juhlaviin ajankohtiin ja erityistilanteisiin.
10.3 Ideapankin uusiutumiskelpoisuus
Tuotteen uusiutumiskelpoisuus on myös otettava huomioon. Muutamassa ideap ankin
toiminnossa on Internet-linkkejä. Koska Internet-sivustoja päivitetään ja ne poistuvat toisinaan
käytöstä kokonaan, vanhenevat linkit ideapankissa ennemmin tai myöhemmin. Tämän vuoksi
ideapankkia on pyrittävä uusintamaan linkkien osalta tarvittaessa. Olenkin valmis uusintamaan
tuotetta tarpeen mukaan myöhemmässä vaiheessa, jos nuoriso-ohjaajat kiinnostuvat siitä. Myös
niin sanottujen lisäosien hankinnan pohdinta on perusteltua. Lisäosien hankinta tarkoittaa tässä
tapauksessa kuitenkin lähes samaa kuin uusiutumiskelpoisuus, jolloin olisin valmis liittämään
ideapankkiin lisäosia eli uusia Internet-linkkejä, jos siihen tulee tarvetta.
10.4 Ideapankin ekoprofiili
Myös tuotteistamisessa ympäristöseikkojen huomioon ottaminen on tullut ajankohtaiseksi ja
tärkeäksi. Tuotteistamisen yhteydessä puhutaankin tuotteen ekoprofiilista. Tämä tarkoittaa
ympäristöystävällisiä ratkaisuja tuotteistamisen jokaisessa vaiheessa. (Jämsä & Manninen 2000,
115.) Toteuttamani ideapankin ekoprofiili tuli esille neuvotellessani yhteistyösopimuksesta
nuorisoasiainkeskuksen palvelupäällikkö Riitta Veijolan kanssa. Alun alkaen ideapankista oli
tarkoitus tulla kirjanen, jolloin se olisi pitänyt painaa, mutta tulimme siihen tulokseen, että tuotteen
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verkkoon vieminen on ekologisempi ratkaisu. Näin paperia ei kulu lainkaan tuotetta
valmistettaessa.
10.5 Ideapankin sisäinen ja ulkoinen markkinointi
Tuotteen markkinoinnissa on erotettavissa yrityksen sisäinen ja ulkoinen markkinointi. Sisäisessä
markkinoinnissa keskitytään yrityksen henkilökuntaan, jolloin tavoitteena on motivoida heidät
mukaan tuotteistamisprosessiin ja tuotteen markkinoinnin edistämiseen. Ulkoinen markkinointi
kohdistuu yrityksen ulkopuolisiin asiakkaisiin, jolloin tavoitteena on saada asiakkaat
kiinnostuneiksi tuotteesta. (Jämsä & Manninen 2000, 118–119.)
10.5.1 Markkinointispiraalin ensimmäinen vaihe
Markkinointispiraalin ensimmäisessä vaiheessa kerätään tarpeellista tietoa ja analyso idaan sitä.
Tuote konkretisoidaan, tiivistetään ja täsmennetään. Tässä vaiheessa myös määritellään, ke nelle
tuotetta markkinoidaan, miten asiakas hyötyy tuotteesta ja miksi tuottajan olisi tuotettava tuote.
Huomioon on otettava myös se, mitä muita eri vaihtoehtoratkaisuja tuotteeseen sisältyy. (Jämsä
& Manninen 2000, 120.) Ensimmäiseen vaiheeseen liittyy muutamia muitakin seikkoja, mutta ne
eivät ole tämän projektin kannalta relevantteja, sillä tuotetta ei myyty, eikä sillä ole tässä
muodossa olevia kilpailijoita.
Keräsin tuotetta varten tarpeellista tietoa muun muassa tutustumalla muihin teoksiin, jossa
konkreettisesti esitellään sitä, mitä nuorten ja muiden ryhmien kanssa voi tehdä. Lisäksi tutustuin
nuorisotyötä käsittelevään kirjallisuuteen. Mielestäni oma kokemukseni nuoriso -ohjaajana on
myös tuottanut tärkeää tietoa niin nuorisotilatyöskentelystä kuin 13–17-vuotiaista nuorista ja
nuoriso-ohjaajistakin. Olin myös konkretisoinut sen, minkälaisen tuotteen aioin valmistaa.
Aluksi tavoitteeni oli markkinoida tuote nuorisoasiainkeskukselle, jotta voin toteuttaa projektin.
Tämän vuoksi olin yhteydessä nuorisoasiainkeskuksen palvelupäällikkö Riitta Veijolaan, jonka
kanssa sovin tuotteen valmistamisesta. Seuraavaksi minun oli markkinoitava tuote Oulun
nuorisotilojen nuoriso-ohjaajille. Mielestäni nuoriso-ohjaajat olivat tuotteen niin sisäisen kuin
ulkoisenkin markkinoinnin kohteena. Pyrkiessäni toteuttamaan ideapankin alkuperäistä
suunnitelmaa tiedon keruussa pyysin nuoriso-ohjaajia vastaamaan kyselyyni. Tavoitteenani oli
motivoida heidät vastaamaan esittämällä heille heidän itsensä hyötyvän vastaamisesta, sillä
vastausten sisällöistä oli tarkoitus rakentaa kaikkia nuoriso-ohjaajia hyödyttävä ideapankki.
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Tärkeää tuotteen markkinoinnissa nuoriso-ohjaajille oli rento, ei liian konservatiivinen tai jäykkä
tyyli. Nuoriso-ohjaajan työn luonteeseen kuuluu arkipäiväinen mukava yhdessä olo, joten myös
tuotteen markkinoinnin tuli olla kepeää ja helposti lähestyttävää. Lisäksi kyselyn esitestaus oli
tärkeää. Ulkoisen markkinoinnin kohteena nuoriso-ohjaajat olivat niitä, jotka saivat antamistaan
vastauksista kootun ideapankin luettavakseen ja hyödynnettäväkseen.
Pohdin aluksi

ideapankkia suunnitellessani

sen valmistamista konkreettiseksi käsin

kosketeltavaksi kirjaseksi. Keskusteltuani Riitta Veijolan kanssa tulimme siihen tulokseen, että
kun tuote on saatavilla verkossa, sen voi tarvittaessa tulostaa sieltä, mutta on myös
hyödynnettävissä suoraan näyttöpäätteeltä. Tämä toi tuotteen valmistukseen myös ekologisen
ulottuvuuden. Toisaalta jossakin vaiheessa pohdin tuotteen tekemistä videomuotoon, jolloin
toiminnot olisi voinut esittää liikkuvan kuvan keinoin ja tekemiset olisivat mahdollisesti helpommin
ymmärrettävissä kuin kirjoitetussa muodossa. Myös videon olisi voinut siirtää verkkoon, jossa se
olisi ollut kaikkien saatavilla. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että luettavassa muodossa olevan
ideapankin toteuttaminen olisi hyödyllisempää, jos toimintoja halutaan toteuttaa esimerkiksi
leirillä. Videon voisi kenties jossakin vaiheessa kuitenkin tuottaa luettavan ideapankin tueksi.
10.5.2 Markkinointispiraalin toinen vaihe
Toisessa vaiheessa muotoillaan tarkka suunnitelma siitä, mitkä tavoitteet halutaan saavuttaa,
miten tavoitteisiin pääsemiseksi kohdistettava markkinointi toteutetaan ja kuinka vaikuttavuutta
seurataan. Toiseen vaiheeseen kuuluu myös markkinointisyklien ja -kustannusten suunnittelu.
Markkinointikeinojen toteuttajien valinta on myös olennainen osa tätä vaihetta. (Jämsä &
Manninen 2000, 120–121.)
Ajatuksenani oli saada nuoriso-ohjaajat tietoisiksi ja kiinnostuneiksi tulevasta ideapankista.
Suunnitelmanani oli päästä tavoitteeseen kertomalla nuoriso-ohjaajille lähetetyn kyselyn mukana
olevassa saatekirjeessä, miten hyödyllinen tuote on nuoriso -ohjaajien kannalta. Esitestasin
kyselyn nuortenkahvila Bysiksen nuoriso-ohjaajilla. Sen lisäksi kävin vielä henkilökohtaisesti
kertomassa ideapankista kaikille nuoriso-ohjaajille ohjaajien kokouksessa. Tuotteen valmistuttua
lähetti nuorisoasiainkeskuksen tiedottaja Satu Tähtinen kaikille nuoriso -ohjaajille sähköpostilla
ilmoituksen

ideapankin

valmistumisesta

sekä

laatimani

palautekyselyn

ideapankin

onnistumisesta. Pyysin kyselyssä nuoriso-ohjaajia kertomaan mielipiteensä ideapankin
onnistumisesta sisällöllisesti, esteettisesti ja luettavuudeltaan.
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10.5.3 Markkinointispiraalin kolmas vaihe
Kolmannessa vaiheessa tuotteen markkinointi toteutetaan konkreettisesti ja arvioidaan sitä.
Tässä vaiheessa seurataan myös syntyviä kustannuksia sekä analysoidaan kerättyä
asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyyden pohjalta tuotetta voidaan korjata tarvittaessa.
(Jämsä & Manninen 2000, 122.)
Tuotetta tehtäessä on muistettava laki kulutustavaroiden ja kulutuspalvelusten turvallisuudesta.
Lain mukaan elinkeinoharjoittajan eli tässä tapauksessa minun, yksityisen henkilön, on
varmistuttava siitä, ettei kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta koidu vaaraa kenenkään
terveydelle tai omaisuudelle (Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta
75/2004 3. 1 §). Näin minun oli varmistuttava siitä, ettei ideapankkiin tule lisätyksi sellaisen
toiminnan kuvausta, jonka toteuttaminen voisi olla vaarallista. Jos vaaratilanne syntyy ja vahinko
pääsee sattumaan, on nuorisoasiainkeskus vastuussa vahingonkorvauksista.
10.6 Ideapankin toteutuksessa huomioon otettavat sopimukset ja oikeudet
Tekijänoikeuslain mukaan tuotteen, esimerkiksi ideapankin luojalla on tekijänoikeus tuotteeseen
(Tekijänoikeuslaki 404/1961 1:1. 1§). Tuotteen luojalla on myös oikeus määrätä tuotteen
valmistamisesta ja sen levitykseen saattamisesta. (Tekijänoikeuslaki 404/1961 1:2. 1 §.)
Tekijänoikeussuojaan ei tarvitse täyttää erillistä hakemusta, vaan se syntyy itsestään (Jämsä,
Manninen 2000, 99).
Sovimme nuorisoasiainkeskuksen palvelupäällikkö Riitta Veijolan kanssa, että opinnäytetyöni
tuote siirretään nuorisoasiainkeskuksen intranetiin, jossa se on kaikkien nuoriso-ohjaajien
luettavissa. Solmimme myös sopimuksen, jonka mukaan tuotteen käyttöoikeus siirtyy
nuorisoasiainkeskukselle, mutta tekijänoikeudet jäävät minulle, tuotteen tekijälle. Näin ollen
erityisiin toimenpiteisiin ei tekijänoikeussuojan voimaan saattamiseksi tarvinnut ryhtyä. Myös
tekijänoikeuksiin sisältyvät tuotteen valmistusoikeus, levitysoikeus sekä esitysoikeus jäävät
sopimuksemme mukaan minulle (Tekijänoikeuslaki 404/1961 404/1961 1:2. 1 § ja 404/1961 1:1.
1§). Lopultakin ainoa sopimus, jonka nuorisoasiainkeskuksen kanssa solmittiin, oli
yhteistyösopimus.

36

11 POHDINTA

11.1 Sosiaalialan kompetenssit nuorisotyössä
Opinnäytetyöni tavoitteena on saavuttaa myös tiettyjä projektin kannalta olennaisia sosiaalialan
kompetensseja. Näitä ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan
palvelujärjestelmäosaaminen, yhteiskunnallinen analyysitaito, reflektiivinen kehittämis - ja
johtamisosaaminen sekä yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (ECTSkompetenssit, Sosiaaliportti, hakupäivä 22.1.2010).
Sosiaalialan eettinen osaaminen sisältää sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden
sisäistämisen sekä niiden mukaan toimimisen. Se sisältää myös kyvyn sosiaalialan ammattien
edellyttämään eettiseen reflektioon sekä jokaisen yksilön ainutkertaisuuden huomioon ottamisen
ja kyvyn toimia arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa. Sosionomin on edistettävä tasa-arvoa ja
suvaitsevaisuutta. Hänen on myös pyrittävä huono-osaisuuden ehkäisemiseen yhteiskunnan,
yhteisön ja yksilön näkökulmista. (ECTS-kompetenssit, Sosiaaliportti, hakupäivä 22.1.2010.)
Projektin kannalta olennaisia sosiaalialan eettiseen osaamiseen sisältyviä kompetensseja ovat
sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden sisäistäminen sekä niiden mukaan
toimiminen. Nämä kompetenssit olen pyrkinyt saavuttamaan ottamalla huomioon sosiaalialan
ammattilaisen eettiset ohjeet enkä ole valinnut ideapankkiin vaarallisia tai sellaisia toimintoja,
jotka asettaisivat

toimintoihin osallistuvat eriarvoiseen

asemaan.

Tasa-arvoon ja

suvaitsevaisuuteen olen pyrkinyt siten, että olen valinnut ideapankkiin sellaisia toimintoja, joihin
kuka tahansa nuorisotilalla käyvä nuori voi osallistua. Näen myös, että ideapankin toteutus ja sen
seurauksena toimintojen järjestäminen ehkäisee myös yhteisön ja yksilön huono-osaisuutta
nuoren päästessä mukaan toimintoihin ja osalliseksi osallisuuden tunteesta. Eettistä reflektiota
toteutin nimenomaan pohtimalla näitä asioita ideapankkia tehdessäni.
Asiakastyön osaamisessa on kyettävä luomaan ammatilline n ja asiakasta osallistava
vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde. Sosionomin on ymmärrettävä asiakkaan tarpeet ja voimavarat
kontekstisidonnaisesti. Ammattilaisen on myös osattava soveltaa erilaisia teoreettisia
lähestymistapoja ja työmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti sekä arvioitava niitä. Sosionomin on
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myös osattava tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän
arjessaan, kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa. (ECTS-kompetenssit,
Sosiaaliportti, hakupäivä 22.1.2010.)
Ideapankin tarkoituksena on pyrkimys luoda nuorta osallistava vuorovaikutus ja y hteistyösuhde.
Asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen kontekstisidonnaisuuden ymmärtämistä olen tavoitellut
testaamalla toimintoja yhdessä nuorten kanssa. Näin olen p yrkinyt ottamaan huomioon nuorten
tarpeet ja voimavarat ja kontekstisidonnaisuuden eli toiminnan nuorisotilalla muiden nuorten
kanssa ja nuoriso-ohjaajan johdolla. Olen pyrkinyt valitsemaan ja arvioimaan projektin kannalta
olennaisimmat

teoriat

tutustuessani

nuorisotyön

kirjallisuuteen.

Sen

johdosta

oma

käyttöteorianikin, johon myös Linnossuo viittaa todetessaan ammattikorkeakoulun olevan
työelämää kehittävä käyttöteoreettisen osaamisen tutkiva kehittäjä (Linnossuo 2004, 5−6), on
muotoutunut ajatukseksi nuoria osallistavana monipuolisena toimintana. Työmenetelmiä olen
soveltanut ja arvioinut valitsemalla ideapankkiin nuorten kanssa työskentelyn kannalta järkeviä
työmenetelmiä. Mielestäni ideapankkiin kerätyt toiminnot ovat käyttökelpoisia nuoriso-ohjaajan
tukiessa ja ohjatessa nuoria heidän arjessaan sekä kasvun ja kehityksen nuoruusvaiheessa.
Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamiseen kuuluu hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta
tukevan palvelujärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön tunteminen. Sosionomin on osattava
hahmottaa palveluiden muutoksia ja pystyttävä osallistumaan niiden monipuoliseen
kehittämiseen. Hänen on osattava suunnata ja koota tarpeen mukaisia palveluita erilaisissa
tilanteissa olevien asiakkaiden tueksi, osattava toimia moniammatillisissa verkostoissa ja
hallittava palveluohjaus. (ECTS-kompetenssit, Sosiaaliportti, hakupäivä 22.1.2010.)
Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamisen kannalta olennaisia seikkoja projektissa ovat Oulun
kaupungin nuorisolle kohdennettuihin palveluihin tutustuminen ja nuorisolakiin tutustuminen.
Ideapakin toteuttamisen kautta olen pyrkinyt kehittämään nuorisolle suunnattua palvelua, eli
nuorisotilatoimintaa. Lisäksi olen toiminut projektin aikana moniammatillisessa verkostossa
erityisesti työskennellessäni projektin asiantuntijoiden kanssa.
Yhteiskunnallinen analyysitaito sisältää yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen ymmärtämisen ja
taidon jäsentää ja analysoida sitä erilaisista teoreettisista näkö kulmista. Sosionomin on myös
kyettävä

ymmärtämään

ihmisten

sosiaalisten

toimintaedellytysten

muotoutumisen

ja

yhteiskunnallisen päätöksenteon välinen yhteys. Ammattilaisen on osattava jäsentää sosiaalisia
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ongelmia yhteiskunnallisesta viitekehyksestä. (ECTS-kompetenssit, Sosiaaliportti, hakupäivä
22.1.2010.)
Ajatuksena ideapankissa on osallistaa nuoret mukaan yhteiseen toimintaan. Toimimalla yhdessä
nuoret huomaavat, miten yhdessä toimimisen seurauksena saavutetaan päämääriä. Tätä taustaa
vasten uskon, että nuorten sosiaaliset toimintaedellytykset muotoutuvat ja kehittyvät, jolloin
heidän kykynsä myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kehittyy. Olen pyrkinyt toteuttamaan
tätä kompetenssia myös tässä raportissa tiedostamalla yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen
nuorisotilojen avoimien ovien toiminnan näkökulmista eli tietystä teoreettisesta näkökulmasta
käsin.
Reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen tarkoittaa ammattilaisen sisäistämää reflektiivistä
ja tutkivaa työotetta. Sosionomin on osattava arvioida toimintansa teoreettisia lähtökohtia ja
soveltaa vaihtoehtoisia ajattelu- ja lähestymistapoja.

Sosionomilla on myös oltava

käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista ja hänen on osattava tuottaa uutta tietoa.
Ammattilaisen on osattava toimia työyhteisön aloitteellisena esimiehenä ja aktiivisena jäsenenä.
Hänen on osattava kehittää ja johtaa sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluja
moniammatillisena yhteistyönä. (ECTS-kompetenssit, Sosiaaliportti, hakupäivä 22.1.2010.)
Tämän kompetenssin tavoitteita olen pyrkinyt saavuttamaan sisäistämällä reflektiivisen ja tutkivan
työotteen. Sitä olen mielestäni toteuttanut koko projektin ajan tutustumalla nuorisotyötä
käsittelevään kirjallisuuteen ja rakentamalla siitä projektin kannalta olennaista tietoa. Mielestäni
olen soveltanut vaihtoehtoisia ajattelu- ja lähestymistapoja toteuttamalla projektin. Itse projektin
toteuttamisen voi ajatella olevan vaihtoehtoinen ajattelu- ja lähestymistapa, sillä kukaan muu
nuoriso-ohjaaja Oulun nuorisotiloilta ei ole tällaista projektia toteuttanut. Projekti jo pelkästään
luonteensa vuoksi vaatii käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista ja uuden tiedon
tuottamista. Vaikka esimiehenä en missään työyhteisössä toimikaan, olen mielestäni toiminut
tässä projektissa, esimerkiksi nuorten kanssa ideapankin toimintoja testaamalla, työyhteisön
aktiivisena jäsenenä. Ideapankin toteuttamisella olen pyrkinyt kehittämään sosiaalialan
osaamista, työyhteisöjä ja nuorisotilan avoimienovien toimintaa.
Yhteisölliseen

osaamiseen

ja

yhteiskunnalliseen

vaikuttamiseen

luetaan

yhteisöjen

toimintaperiaatteiden ja kulttuurien ymmärtäminen sekä kyky vahvistaa ja luoda muiden kanssa
yhteistyössä kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Sosionomin on osattava toimia
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erilaisissa kansalais- ja viranomaisverkostoissa ja luoda niitä. Ammattilaisen on kyettävä
osallistumaan

yhteiskunnalliseen

arvokeskusteluun

ja

vaikuttamaan

päätöksentekoon

yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Sosionomin on myös tunnistettava
epätasa-arvoa tuottavia rakenteita ja toimittava niiden purkamiseksi. (ECTS-kompetenssit,
Sosiaaliportti, hakupäivä 22.1.2010.)
Mielestäni olen ymmärtänyt laajassa mittakaavassa nuorisotilojen yhteisöjen toimintaperiaatteet
ja kulttuurit, sillä ideapankki oli ajateltu hyödynnettäväksi juuri nuorisotilojen avoimien ovien
toiminnassa. Olen pyrkinyt vahvistamaan ja muiden kanssa yhteistyössä – erityisesti
asiantuntijoiden kanssa – kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä ja osallistumista. Osallistuminen
aktivoi nuoria toimimaan yhteisössä. Projektin aikana olen luonut viranomaisverkostoja Oulun
nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Olen pyrkinyt vaikuttamaan erityisesti nuorisoasiainkeskuksen
päätöksentekoon

ehdottamalla

ja

perustelemalla

projektin

tarpeellisuuden

nuorisoasiainkeskukselle. Yhdessä nuorten kanssa vaikutimme ideapankin sisältöön testaamalla
eri toimintoja yhdessä ja valikoimalla parhaat toiminnot ideapankkiin.
11.2 Jatkoprojektiehdotukset
Alkaessani tehdä ideapankkia pohdin, olisiko sen voinut tehdä myös liikkuvan kuvan muotoon.
Koska kaikki nuoriso-ohjaajat ja nuoret eivät ole kovin innokkaita lukemaan, olisi ideapankin
voinut kuvata nuorten kanssa ja siirtää videon Nuorisoasiainkeskuksen intranetiin, josta sitä olisi
voinut katsella. Videomuodossa oleva ideapankki konkretisoisi ja selkeyttäisi myös toimintojen
esittelyä. Mielestäni tämä voisi olla jatkoprojektiehdotus ja aihe, joka kehittäisi ideapankkia vielä
lisää.
Projektin toteuttamisen aikana kypsyi mielessäni ajatus myös toisesta ideapankista, jo nka sisältö
olisi suunnattu 7–12-vuotiaiden lasten kanssa työskentelevien nuoriso-ohjaajien avuksi. Koska en
juuri 7–12-vuotiaiden lasten kanssa ole nuorisotilalla työskennellyt, en tiedä, miten todellinen 7–
12-vuotiaiden lasten kanssa työskenteleville nuoriso-ohjaajille suunnatun ideapankin tarve olisi.
Ideapankin olemassaolo toisi kuitenkin yhtenevyyttä Oulun nuorisoasiainkeskuksen tarjoamaan
materiaaliin, kun sekä 7–12-vuotiaiden että 13–17-vuotiaiden kanssa työskentelevillä nuorisoohjaajilla olisi käytössään ideapankki, josta he voisivat etsiä ohjattua toimintaa molemmille
ikäryhmille.
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LIITE 1
Tervehdys!
Nuorisotilan avoimien ovien toimintaan kuuluu aika ajoin myös ohjattu toiminta. Ohjattua
toimintaa itse kukin järjestää sekä omasta että nuorten innokkuudesta riippuen. Toisinaan
molemmat osapuolet saattaisivat olla innostuneita tekemään jotain jokapäiväisestä vapaasta
oleilusta poikkeavaa, mutta ideat toiminnan toteuttamiseen voivat olla vähissä. Tähän on nyt
tarkoituksena tulla muutos.
Olin pari vuotta tuntityöntekijänä yhdellä Oulun nuorisotilalla, ja itselleni yhteisen ohjatun
toiminnan keksiminen meinasi tuottaa ongelmia. Siitä keksin lopulta aiheen opinnäytetyölleni,
jonka toteuttamiseen tarvitsisin nyt nuorisotilojen ohjaajien apua.
Ajatuksena on toteuttaa kirjanen, jossa esitellään erilaisia ohjattuja toimintoja, joita nuoriso ohjaajat ovat hyvin kokemuksin toteuttaneet nuorisotiloilla 13–17-vuotiaiden nuorten kanssa.
Tämä kirjanen siirretään nuorisoasiainkeskuksen Intranetiin, jossa kaikki nuorisotilojen ohjaajat
voivat sitä selailla tai josta sen voi tulostaa omaan käyttöön. Koska toimintoja on pystyttävä
toteuttamaan melko lailla kaikilla nuorisotiloilla, olisi hyvä, jos toiminnot olisi helppo toteuttaa.
Toivoisin nyt nuoriso-ohjaajien vastaavan oheiseen kyselyyn. Olisi tärkeää, että jokaiseen
kysymykseen vastattaisiin. Kysymyksiin voi vastata esim. wordissa kirjoittamalla vastaukset
kysymysten alle. Toiveena on, että jokainen kirjoittaa 1–2 toimintoa ja molemmat toiminnot
kirjoitetaan omalle paperille. Vastaukset lähetetään 31.10.2009 mennessä osoitteeseen
o7tosi00@students.oamk.fi ja otsikoksi laitetaan ”Vastaus opinnäytetyön kyselyyn”. Kannattaa
lähettää vastaukset viestin liitetiedostona. Vastaukset ovat luottamuksellisia, joten sen enempää
opinnäytetyöstäni kuin kirjasestakaan ei käy ilmi, kuka kysymyksiin on vastauksia antanut.
Toivottavasti jokaisella on mahdollisuus antaa oma panoksensa projektiini, jotta saamme
yhdessä helpotettua Oulun nuorisotilojen ohjaajien työtä.
Törölän Siri, sosionomiopiskelija
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LIITE 2

Kuvaile 1–2 ohjattua toimintoa (molemmat eri papereille), mitä olet hyvin
kokemuksin järjestänyt nuorisotilalla 13−17-vuotiaille
1. Mikä toiminnon nimi on?

2. Onko toiminnoissa käytetty jotakin materiaalia (paperia, soittimia, videokameraa tms.)?

3. Onko ennen toimintoa tehty etukäteisvalmisteluja (kuten johonkin ulkopuoliseen tahoon
yhteydessä oleminen, vierailu ennen toteutettua toimintaa tms.)?

4. Kuvaa toiminto (peli, leikki, visailu…), jonka olet ohjannut.

5. Liittyykö toimintoon joitakin tiettyjä tausta-ajatuksia tai tavoitteita (kuten ennaltaehkäisy tai
oma-aloitteisuuden kehittäminen)?

6. Liittyvätkö toiminnot johonkin käsillä olevaan teemaan (esim. koulujen alkamiseen,
ryhmäytymiseen, jouluun tms.)?

7. Miten kauan toiminto kesti?

Vastaukset 31.10.2009 mennessä osoitteeseen o7tosi00@students.oamk.fi otsikolla ”Vastaus
opinnäytetyön kyselyyn”.
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LIITE 3

Tervehdys taas!
Pyysin teitä vastaamaan vuoden alussa kyselyyn, jolla keräsin Oulun nuorisotilojen nuoriso ohjaajilta hyviksi koettuja toimintoja, joita olitte nuorisotiloilla yhdessä 13–17-vuotiaiden nuorten
kanssa ohjatusti toteuttaneet. Opinnäytetyöni alkaa nyt olla loppusuoralla ja toiminnoista kerätty
ideapankki on Akkunassa.
Toivoisin nyt, että antaisitte ideapankista palautetta. Muokkaan ideapankkia sen mukaisesti,
millaisia muutosehdotuksia teiltä saan. Voitte jälleen vastata kyselyyn wordissa siten, että
vastaatte esittämiini kysymyksiin kysymysten alle. Vastaukset lähetetään tiistaihin 17.8.2010
mennessä osoitteeseen o7tosi00@students.oamk.fi ja otsikoksi laitetaan ”Vastaus opinnäytetyön
kyselyyn”. Kannattaa lähettää vastaukset viestin liitetiedostona. Vastaukset ovat jälleen
luottamuksellisia.
Toivon, että kaikki pystyvät vastaamaan kysymyksiin, jotta saamme ideapankin mahdollisimman
pian käyttöömme.
Törölän Siri, sosionomiopiskelija
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LIITE 4

Anna mielipiteesi ideapankista

1. Löytyykö ideapankki vaivattomasti Akkunasta?

2. Löytyvätkö toiminnot ideapankista helposti?

3. Onko sisällysluettelo selkeä?

4. Onko ideapankissa käytetty kieli ymmärrettävää?

5. Onko ideapankin ulkonäkö onnistunut?

6. Voisitko kuvitella käyttäväsi ideapankkia työssäsi?

7. Kerro mielipiteesi ideapankin sisällöstä (toiminnoista):

Vastaukset 17.8.2010 mennessä osoitteeseen o7tosi00@students.oamk.fi otsikolla ”Vastaus
opinnäytetyön kyselyyn”.
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