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Yhteistyöllä maaliin 
– työpaja 

oppimisympäristönä
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Verkostoyhteistyön aloittamisen 
lähtökohdat

> Riveriasta yhteydenotto Polvijärven etsivälle 
nuorisotyöntekijälle, syksyllä 2017.

Yhteydenoton syy: Opiskelijan opintojen etenemisessä haasteita, 
poissaoloja, kommunikointiongelmia ja kulkemisen haasteita 
Joensuuhun

- Menossa oli 3. eli viimeinen opintovuosi (pintakäsittelyalan pt, 
maalari).
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Tapaaminen Peltolassa

Järjestettiin yhteispalaveri koululla, jossa paikalla oli opiskelija itse, 

Riverian ammatin opettaja ja opo sekä etsivä nuorisotyöntekijä.

> Kartoitettiin kokonaistilannetta ja mietittiin yhdessä sopivia 

ratkaisuja opiskelijan opintojen etenemiseksi ja tukemiseksi.

> Toiveena oli sopivan työssäoppimispaikan saaminen nuoren 

kotikunnasta Polvijärveltä.

> Etsivän nuorisotyöntekijän avulla otettiin yhteys Polvijärven kunnan ylläpitämälle

työpajalle.
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Tukea vahvalla yhteistyöllä

> Alusta alkaen tiivis yhteistyö Riverian opon, ryhmävalmentajan, 
opiskelijan, Polvijärven nuorisotyöntekijän ja pajaohjaajan 
kanssa tukiessa opiskelijaa pajalle siirtymisessä, kuin myös 
siellä toimimisessa.

> Tukea ja tsemppaamista nuoren tarvitsemissa asioissa, 
rinnalla kulkemista. Opintojen seuraamista ja ohjausta 
opiskelijalle pajaohjaajan, opinto-ohjaajan, ryhmävalmentajan  
ja nuorisotyöntekijän kanssa yhteistyössä.
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Henkilökohtaista opintojen suunnittelua 
työpajalla

> Riverian ammatinopettaja ja Polvijärven työpajan ohjaaja selvittivät yhdessä, mitä 
ammatillisia opintoja pajalla ja kunnan työpisteissä on mahdollista opiskella.

> Opettaja, opiskelija ja työpajan valmentaja/ohjaaja kävivät näyttökriteerit ja 

tutkinnon osien sisältötavoitteet yhdessä läpi alkupalaverissa. Tämä helpotti kaikkia 
osapuolia, kun opiskelija ja ohjaava taho tiesivät mitä heiltä odotetaan ja 

mitä asioita tulee seurata.

> Polvijärven puutyöpajalla opiskelija pystyi suorittamaan pintakäsittelyalan 
perustutkinnon tutkinnon osia:  

• Tuotteiden pintakäsittely; 120-vuotiaan pöydän entisöinti-, ruiskumaalaustyöt.

• Rakennusten korjausmaalaus; Kunnan julkisen tilan sisämaalaustyön suunnittelu

ja toteutus, sekä muut kunnostukset ja pintakäsittelytyöt.

• Huoneiston remontointi; Asuinhuoneiden remontointi työt kunnan 

vuokra-asuntojen kunnostuskohteissa.
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Yhteisiä aineita opiskeltiin ja ohjattiin yksilöllisesti 
työssäoppimisjakson aikana

> Opiskelija opiskeli yhteiskunta- ja työelämäosaamisen 

verkko-opintoina saaden etsivältä nuorisotyöntekijältä 

teknistä tukea, opintojen aikataulutuksen ohjausta 

ja kannustusta.

> Puuttuvat liikuntaopinnot opiskelija sai suoritettua 

myös Polvijärvellä.

> Opiskelija liikkui yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa ja kävi tutustumassa 
oman asuinkunnan harrastusmahdollisuuksiin kokeillen eri urheilulajeja. 
Näistä suorituksista etsivä nuorisotyöntekijä toimitti todistuksen Riverialle.
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Kolmannen sektorin toimijat hyvä tuki oppilaitoksen 
haasteissa
> Yhteistyö toimi erinomaisesti ja opiskelijan opiskeluvaikeudet saatiin 

ratkaistua yhteistyössä siten, että hän valmistui maalariksi keväällä 2018.

> Vinkki: Etsivään nuorisotyöntekijään pikaisesti yhteyttä, jos opiskelijan 
koulun käymisessä (poissaolot), opintojen etenemisessä, jaksamisessa tms. 
huomataan haasteita.  Nuorisotyöntekijät tulevat mielellään opiskelijan 
mukaan koululle yhteisiin tapaamisiin.

> Työpaja tarjoaa toimimisen samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien 
kanssa, valmentajien tuen elämän- ja arjenhallinnassa sekä tulevaisuuden 
suunnittelussa, rauhallisen ja joustavan oppimisympäristön sekä apua 
helposti ja nopeasti, jos/kun sitä opiskelija tarvitsee.

> Polvijärvellä paja Breikki koostuu kädentaito- ja keittiöpajasta, sekä 
puutyöpajasta, jotka toimivat eri toimipisteissä. 
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Polvijärven työpajan mahdollisuudet

> Polvijärven työpajalla voi suorittaa opintoja räätälöidysti ja yhdessä 

suunnitellen pintakäsittely-, kasvatus- ja ohjaus-, 

taide- ja puuteollisuuden alalta, sekä 

tekstiili- ja muotialan tutkinnon osia sekä y-aineita. 

> Työelämässä suoritettavien opintojen pitempiä 

koulutussopimuksia on myös mahdollista sopia.

> Opiskelijan kirjat oltava Polvijärvellä, että voi toimia tällä pajalla.
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