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1. JOHDANTO
Toimintasuunnitelmassa kuvataan Pieksämäen Nuorten työpajan toimintaa,
joka alkoi vuonna 2017.
Nuorten työpajatoiminnasta säädetään Nuorisolaissa (7§) ja se asemoituu
nuoren elämänkulussa koulutuksen ja työelämän välimaastoon. Nuorten
työpajatoiminta voidaan sisällöltään, tavoitteiltaan ja menetelmiltään
jäsentää nuorisososiaalityön ja sosiaalipedagogiikan viitekehyksistä.
Nuorten työpajatoiminnalla tuetaan nuoren elämänhallinnan taitoja,
sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä
oppimista. Nuorta autetaan löytämään omat vahvuutensa, tekemään
realistisen suunnitelman tulevaisuudestaan. Lisäksi tuetaan hänen kasvuaan
yksilönä ja työpajayhteisön jäsenenä.
2. TOIMINNAN TAUSTA JA TARVE
Nuorten työpajatoiminta oli aiemmin järjestetty Pieksämäen Seudun Liikunta
Ry:n toimintana. Alkujaan oli sovittu, että toiminta siirtyy jossain kohtaa
Pieksämäen kaupungin omaksi toiminnakseen, joka tapahtui tammikuussa
2017.
Etsivässä nuorisotyössä asiakasmäärät olivat kasvaneet runsaasti vuodesta
2014 vuoteen 2016. Eniten apua tarvitsevana asiakasryhmänä nähtiin
koulusta pudonneet tai valmistuneet, jotka tarvitsivat pienen avun
päästäkseen elämässään eteenpäin. Lisäksi nuoret eläkeläiset ja
sairaslomalla olevat olivat huolenaiheena, sillä heille ei ollut montaa
tukimuotoa valittavissa. Pieksämäellä oli aloitettu Ohjaamotoimintaa 2014
joka yhdisti eri alojen ammattilaisia saman katon alle työskentelemään.
Ohjaamo palvelee nuoria matalalla kynnyksellä.
Nuorten työpajatoimintaa lähdettiin miettimään uudella tavalla, jotta
pystyttäisiin yhdistämään etsivä nuorisotyö, työkokeilu, kuntouttava
työtoiminta, sosiaalinen vahvistaminen ja typ-toiminta. Tavoitteena on, että
kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille löytyy joku palvelu, johon
hän voi kiinnittyä ja oman kuntonsa mukaisesti liikkua palvelusta toiseen
ilman, että toimeentulo katkeaa.

3. NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS
Pieksämäen nuorten työpajalla on kaksi ammatillista pajaa, Hoiva- ja
Kiinteistöhuoltopaja, jossa nuoret voivat tutustua alan työtehtäviin
avustavien tehtävien kautta. Työpajatoimintaa on neljänä päivänä viikossa
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kuusi tuntia kerrallaan. Mahdollista on myös tehdä neljän tunnin työpäivää.
Ammatillisissa pajoissa on yhteistyössä alueen oppilaitokset, johon nuoret
voivat hakea opiskelemaan, jos ala alkaa kiinnostaa. Toisaalta myös joissain
tilanteissa tuettu harjoittelu saattaa olla opintojen ollessa kesken hyvä
vaihtoehto tukemaan opinnoista selviytymistä.
Ammatillisilla pajoilla on yhteistyötahoja, joissa teemme oikeita työtehtäviä
saaden oikeita oppimiskokemuksia. Hoivapajalla yhteistyössä on Päiväkoti
Harjun Hali, Palvelukoti Valona, Hiekanpään Palvelukoti, Attendo
Puistokartano,
Lukkarin
palvelukeskus
sekä
Savoset
Linnacafe.
Kiinteistöpajan kanssa teemme yhteistyötä Hakahuollon, Liikuntatoimen,
Seurakuntaopiston laitosmiesten sekä Siilin työtoimintakeskuksen kanssa.
Pajatoiminnot tapahtuvat oikeissa työympäristöissä, joten ammatilliset pajat
ovat seinätöntä pajatoimintaa.
Ajatuksena on, että ammatillisille pajoille tulee nuoria, jotka eivät vielä tiedä
millaisesta työstä he tykkäävät. Nuori näkee hyvin laajan kokonaisuuden
viikon aikana ja jos häntä alkaa kiinnostaa esimerkiksi päiväkotityö, ohjataan
häntä pajalta työkokeiluun joko kyseiseen yritykseen tai toiseen päiväkotiin
ja sitä kautta opiskelemaan.
Starttiryhmässä kartoitetaan nuoren kanssa opintopolkua sekä työelämään
pääsemistä. Startti kestää kolme kuukautta ja nuori käy kaikki kiertävät
teemat läpi starttiryhmässä. Teemoina on muun muassa tietoa yrittäjyydestä,
osuuskuntatoiminnasta, opetellaan työnhaku- ja työelämätaitoja. Tavoite on
että nuorelle löytyy mielekäs jatkopolku jota hänen on helppo lähteä
kokeilemaan seuraavaksi.
Arjenhallintaa tukevia ryhmätoimintoja on Ota Ote –ryhmä sekä kokkiryhmä.
Niissä yritetään ottaa jälleen elämää haltuun, jotta nuori kykenisi jossain
kohtaa palaamaan opintoihin tai työelämään. Jokaiselle nuorelle luodaan
yksilöllinen suunnitelma, jolla häntä kuntoutetaan kohti hänen
määrittelemää tavoitetta. Kokkiryhmässä opetellaan arkielämän taitoja ja
yhdessä olemista. Ota Ote ryhmässä harjoitellaan elämän perustaitoja ja
kartoitetaan tulevaisuuden suunnitelmia.
Nuorten työpajatoimintaa toteutetaan Green Care ajatuksella. Hoivapajalla eri
ikäisten ihmisten kohtaamisella on tärkeä rooli nuorten kasvamisessa.
Kiinteistöpajalla hoidetaan paikkakunnan luontoa ja luodaan virkeyttä
kaupunkilaisiin
erilaisten
tapahtumien
ja
talkoiden
muodossa.
Ryhmätoiminnoissa pyritään myös tuomaan luontoa yhtenä osana
kuntoutumista tehden retkiä ja hyödyntäen luonnon antimia ruoanlaitossa.
Nuorten työpajalla tehdään tiiviisti yhteyttä alueen yrittäjien kanssa
ammatillisilla pajoilla mutta myös starttiryhmässä. Yrittäjäyhteistyön
tavoitteena on saada nuorille aitoa kuvaa mitä alalla työskenteleminen on
sekä mitä yrittäjyys on. Samalla kavennetaan mielikuvissa sitä kuilua, mikä
nuorilla saattaa olla työn hakemisesta, tekemisestä sekä yrittäjyydestä.
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4. TYÖPAJAN ARVOT
Työpajan arvot toimivat taustalla moraalisena perustana. Arvot kertovat, mitä
työpajatoiminnalla tavoitellaan ja mitä pidämme toiminnassamme tärkeänä.
Asiakaslähtöisyys
-

työtä tehdään asiakaslähtöisesti, jokaiselle valmentautujalle muokataan
hänen tarpeitaan vastaava pajajakso. Valmentautujien erikoisosaamiset,
tarpeet ja toiveet otetaan huomioon.
Rehellisyys

-

molemmin puolinen rehellisyys valmentajilla ja valmentautujilla tukee
avoimuutta. Työntekijät ovat aidosti läsnä luoden luotettavuutta. Annetaan
valmentautujille rehellistä palautetta samalla tukien heitä kohti realistisia
jatkopolkuja.
Yhdenvertaisuus

-

jokainen valmentautuja otetaan vastaan yhdenvertaisena taustoistaan tai
elämäntilanteesta huolimatta. Pajalle voivat osallistu nuoret statuksestaan
riippumatta.
Kestävä kehitys

-

ekologisuus näkyy työpajalla kierrätysmateriaalien käyttönä. Pyrimme
tukemaan nuorten kasvua aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.
Osallisuus

-

tuemme nuorten osallisuutta tarjoamalla valmentautujille mahdollisuuden
vaikuttaa omaan elämäänsä, mikä on olennainen osa yhteiskunnallista
osallistumista ja kiinnittymistä yhteisöön. Osallisuutta tukemalla estetään
syrjäytymistä ja vähennetään eriarvoisuuden tunnetta. Valmentautujat
pääsevät osaksi pajojen sisältöjen suunnittelua.
Yhteisöllisyys

-

työpaja on tiivis yhteisö, jolla on yhteinen päämäärä ja tehtävä. Tulevaisuuden
tavoitteet luovat yhteisöllisyyden tuntua valmentautujissa. Me-henkeä
ylläpidetään ja kannustetaan siihen.

5. TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Nuorten työpajatoimintaa pyöritetään kahdella ohjaajalla sekä työpajaetsivän
voimin. Valmentautujien kanssa pyritään työ- ja ryhmävalmennuksin keinoin
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valmentamaan nuorta kohti opintoja ja työelämää. Työpäivä koostuu
yhteisestä aloituksesta, itse toiminnasta sekä yhteisestä lopetuksesta.
Valmentautujia otetaan aloitushaastattelun, valmennussuunnitelman teon ja
kehityskeskustelujen
kautta
yksilövalmennukseen,
jossa
asetetaan
pajajakson tavoitteet, tarkastellaan niiden toteutumista sekä mietitään
kullekin valmentautujalle yksilöllistä polkua työpajajakson jälkeiselle ajalle.
Työvalmennuksessa valmentautujien kanssa oikeita työtehtäviä oikeissa
työympäristöissä. Pajalla haastetaan valmentautujia kehittämään itseään ja
ottamaan vastuullisempia työtehtäviä pajajakson aikana. Nuori kehittää
omaa osaamistaan ja ryhmätyötaitojaan pitkin matkaa. Kokeneempi
valmentautuja haastetaan olemaan vähemmän pajalla olleen työparina,
jolloin hän voi opettaa vasta-aloittaneelle, miten työtehtävät suoritetaan.
Pajaohjaaja katsoo vierestä, että hommat sujuvat niin kuin kuuluukin.
Aktiivinen pajaohjaajan ote keskustella ja motivoida valmentautujaa
ottamaan vastuullisempaa tehtävää on tärkeää.
Ryhmävalmennuksessa valmentautujia haastetaan ryhmätyötaidoissa.
Kokkiryhmässä valmentautujat suorittavat yksittäin tai parityönä yhtä osaa
ruoanlaitosta ja kaikkien yksittäisestä panoksesta tulee yhteinen ateria.
Jokainen kokee oman työpanoksensa tärkeäksi ja on osa ryhmää. Seuraavan
viikon ruoka suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, joten he pääsevät
olemassa olevan budjetin mukaan miettimään mitä he haluavat oppia tai mitä
olisi mukava seuraavalla kerralla tehdä. Ota Ote –ryhmätoiminnassa jokainen
valmentautuja osallistuu oman vointinsa mukaisesti suunniteltuun
ryhmätoimintoon
tai
tekee
omaa
projektiaan.
Ryhmä
ja
yksilövalmennuksessa hyödynnetään Ohjaamo Pientareen moniammatillista
asiantuntijaverkostoa.
Pajajakson
kannalta
tärkein
yksittäinen
toimenpide
on
valmennussuunnitelman
täyttäminen.
Valmennussuunnitelmassa
valmentautuja asettaa itselleen tavoitteen pajajakson ajalle. Tavoite pilkotaan
pienempiin osatavoitteisiin, joita tarkastellaan yksilökeskusteluissa ja
väliarvioinnissa.
Nuorten työpajan prosessi on luotu sellaiseksi, että nuori pystyy oman
vointinsa mukaisesti liikkumaan palvelusta toiseen. Ammatillisilla pajoilla
nuorilta pyydetään esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen.
Ammatillisella pajalla pajajaksoa ei voi aloittaa testituloksen ollessa
positiivinen, mutta nuori voi osallistua muuhun ryhmätoimintaan siksi aikaa,
että kykenee esittämään puhtaat seulat. Nuorta voidaan myös voinnin
mukaan liikuttaa ryhmätoiminnosta toiseen tai pystytään keventämään
päivää, jos se on nuoren edunmukaista. Tällä tavalla nuori pysyy
pajapalveluissa kiinni toimeentulon pysyessä turhien nivelvaiheiden jäädessä
pois.
Nuorten työpajalla nuoren statuksella ei ole väliä. Nuori voi olla opintojensa
puolesta pajalla, hän voi olla työttömänä, sairaslomalla, eläkkeellä tai tulla
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muuten työpajalle saaden arkeen sisältöä. Olennaista on, että nuoren
toimeentulo on jollain tapaa turvattu. Nuorten työpajan asiakasryhmänä on
kaikki paikkakunnan alueella olevat nuoret, jotka voisivat pajajaksosta
hyötyä.
Nuorten työpaja on käynyt alueen oppilaitosten kanssa keskustelua, että
pajalla suoritettuja työtehtäviä hyväksiluetaan, jos nuori hakeutuu alan
opintoihin. Pajan työtehtävistä pidetään työmaapäiväkirjaa, jolloin
valmentautujien työtehtävät on kirjattu ylös. Ammatillisten pajojen nuoret
myös pitävät itse oppimispäiväkirjaa, johon kirjaavat päivän työtehtäviä ja
onko oppinut uutta työpäivän aikana. Nuori saa työpajajakson jälkeen
mukaansa Osaamistodistuksen, johon kirjataan mitä valmentautuja on
pajalla suorittanut, minkä verran sekä keskeisiä havaintoja pajajakson
aikana ilmenneistä työelämätaidoista. Tavoitteena pajalla on opinnollistaa
pajatoiminnot, jolloin oppimisympäristö tunnistetaan oppilaitosten puolesta.
Nuorten työpaja ohjaa aktiivisesti nuoria kohti jatkopolkuja. Pajajakson
aikana valmentautujien kanssa käydään aktiivisesti keskustelua tavoitteista
ja jatkopolusta. Jokaiselle nuorelle luodaan yksilöllinen pajajakso mutta
pääasiassa pyritään siihen, että pajajakso ei kestäisi kuutta kuukautta
enempää, ellei se sitten asiakkaan tavoitteiden kannalta ole välttämätöntä.

6. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SIDOSRYHMÄT
Nuorten työpajalle on asetettu ohjausryhmä, joka sisältää olennaisimmat
yhteistyötahot eri sektoreilta. Ohjausryhmä koostuu tällä hetkellä Esedu
Pieksämäen
Seurakuntaopiston,
Pieksämäen
kaupungin
työllisyyspalveluiden, Sosiaalitoimen, Psykiatrian poliklinikan sekä TEtoimiston työntekijäedustajasta. Ohjausryhmä pidetään kaksi kertaa
vuodessa.
Nuorten työpaja tekee ammatillisilla pajoilla aktiivisesti yhteistyötä alueen
yritysten tai toimijoiden kanssa. Hoivapajalla yhteistyötä tehdään Palvelukoti
Valonan, Attendo Puistokartanon ja Hiekanpään palvelukodin kanssa
vanhustyön osalta. Kehitysvammatyön harjoittelua teemme Lukkarin
palvelukodin sekä Savoset Linnacafen kanssa ja päiväkotiyhteistyötä teemme
Harjun Hali –päiväkodin kanssa.
Kiinteistöpajan osalta Nuorten työpaja tekee yhteistyötä Haka-huollon,
Seurakuntaopiston laitosmiesten kanssa. Yhteistyötä teemme myös
Pieksämäen kaupungin liikuntatoimen sekä Työtoimintakeskus Siilin kanssa.
Lisäksi olemme toisinaan mukana talkootyössä erilaisten yhdistysten kanssa,
jossa saamme aitoja oppimiskokemuksia nuorille ja tuemme yleishyödyllistä
toimintaa.
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Yhteistyötahojen kanssa on käyty keskustelut, että Nuorten työpajan
tarkoituksena ei ole viedä kenenkään työpaikkaa vaan työpaja voi tuoda vain
työpaikalle jotain lisäarvoa esimerkiksi viihtyvyyden lisäämisessä. Yritysten
toiminta ei nojaa meidän työpanokseen.
Nuorten työpaja tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Alueelta löytyy
Seurakuntaopisto ja Esedu sekä Spesia ammattiopisto. Ammatilliset
pajatoiminnot on valittu sen mukaan, että alueelta löytyy alan koulutusta.
Siten myös opinnoissa oleva nuori pystyy pajajaksolla saamaan tukea, jos
koulunkäynti takkuaa jossain kohti opiskeluja.
Pieksämäen nuorten työpaja kokoontuu Ohjaamo Pientareen tiloissa, josta
lähdetään
seinättömille
ammatillisille
pajoille.
Starttiryhmä
sekä
elämänhallintaryhmä Ota Ote on rakennettu Ohjaamo Pientareen
päivystysaikaan, jotta Ohjaamo Pientareen laaja ammattiverkosto on myös
työpajan valmentautujien käytössä. Ohjaamolla päivystävät etsivät
nuorisotyöntekijät, sosiaaliohjaajat, työtoiminnan palveluohjaajat, nuorten
sairaanhoitaja, työttömien terveydenhoitaja, te-toimen psykologi, opot,
kuraattorit, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sairaanhoitajat.

7. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
NUORTEN TYÖPAJAN VASTUUOHJAAJA
Työpajaohjaaja on ammattitoimija, joka ottaa vastuun asiakkaan tilanteen
arvioinnista, suunnittelusta ja seurannasta sekä tukee asiakkaiden työkykyä.
-

koordinoi niin työpajan kokonaistoimintaa kuin nuorelle kohdennettuja
palveluitakin.
laatii yhdessä nuoren kanssa henkilökohtaisen valmennussuunnitelman sekä
kirjallisen sopimuksen
vastaa pajan/yksilön asiakasvalmennuksesta ja työtoiminnasta.
laatii nuorten työpajatoiminnan toimintasuunnitelman sekä toiminnan
arviointikriteerit.
laatii nuorten työpajalle ennaltaehkäisevän päihde ja huumetyön ohjelman.
seuraa toiminnan vaikuttavuutta sekä työpajan toiminnan tuloksia
laatii toiminnasta vuosittain raportin rahoittajalle yhdessä nuorisotoimen
esimiehen kanssa
toimii nuorten työpajatoiminnan rekisterin pitäjänä nuorisolain 14§:n
mukaisesti
koordinoi yritysyhteistyötä
TYÖPAJAOHJAAJA

-

laatii yhdessä nuoren kanssa henkilökohtaisen valmennussuunnitelman sekä
kirjallisen sopimuksen
kulkee nuorten mukana työpajoilla konkreettista työtä ohjaten
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-

tukee nuoren kiinnittymistä nuorten työpajatoimintaan
ohjaa nuorta palveluohjaukseen pajaetsivälle tai ohjaamon monialaisille
asiantuntijoille
vahvistaa nuorten omaa toimijuutta voimavarakeskeisesti
tekee yhteistyötä verkoston kanssa
PAJAETSIVÄ

-

starttipajan suunnittelu ja toteutus
ohjaamo yhteistyö palveluverkoston rakentamisessa
tukee nuoren kiinnittymistä työpajaan
ohjaus kohti opintoja ja työelämää
rinnalla kulku viranomaistapaamisissa
nivelvaihe työskentely ja pajajakson jälkeinen tuki/seuranta
poissaolevien nuorten etsiminen
auttaa nuorta työnhakuun, yhteishakuun tai muuhun palveluohjauksen
piiriin kuuluvissa asioissa
Pajaetsivän asiakkuuteen kuuluvat myös ne nuoret, jotka ovat
kuntouttavassa työtoiminnassa muissa kaupungin pisteissä ja heillä on
etsivän nuorisotyön tarve.
8. SEURANTA JA ARVIOINTI
Työpajan tilastoja tuotetaan OKM:n tukemalla ParTy-järjestelmällä.
Tilastoidaan valmentautujien työpajalle ohjannut taho ja palvelu, johon
valmentautuja
on
ohjautunut,
sukupuoli,
ikä,
koulutustausta,
valmennusjakson kesto sekä pajajakson jälkeinen ohjautuminen.
Sovari eli sosiaalisen vahvistamisen mittari on käytössä työpajalla. Pajajakson
lopuksi valmentautujat vastaavat anonyymiin nettikyselyyn. Vastausten
perusteella
arvioidaan
työpajatoiminnan
vaikuttavuutta
sosiaalisen
vahvistamisen mittareilla. Sovarin avulla kehitetään myös pajan toimintaa
asiakaslähtöisesti.
Pajaetsivä tuottaa työpajalle seurantaa valmentautujista pajajakson jälkeen.
Pajaetsivä ottaa yhteyttä valmentautujien pajajakson jälkeen sovitulla tavalla,
joko soittamalla, tekstiviestillä, sosiaalisessa mediassa tai tapaamalla
kasvotusten. Valmentautujien tilannetta seurataan kuukausi, kolme
kuukautta, puoli vuotta sekä vuosi pajajakson jälkeen. Seurannassa kysytään
nuoren tilanne sillä hetkellä, palvelut joiden piirissä on, tulevaisuuden
suunnitelmat sekä toiveet.
Ammatillisten pajojen yhteistyötahoille teetetään säännöllisesti palautekysely,
jonka avulla valmentajille välittyy yritysten ja niiden työntekijöiden terveiset
valmentautujista, valmentajista, yhteistyön toimivuudesta ja mahdollisista
kehittämiskohteista.
Yhteistyön
kannalta
pidämme
tärkeänä
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molemminpuolista kuulemista, avoimia kehitysehdotuksia sekä palautetta
myös yrityksen työntekijöiden näkökulmasta.
9. TIEDOTTAMINEN
Työpaja pyrkii ahkeraan tiedottamiseen niin valmentautujille, sidosryhmille,
yhteistyötahoille sekä päättäjille. Työpajasta on tehty lehtijuttuja, jotta
paikkakuntalaisille tulisi uusi palvelukokonaisuus tutuksi.
Nuorisotiedotusportaali Po1nt:in sivuilla on oma osionsa Nuorten työpajalle.
Sivuilla infotaan perustietojen lisäksi ajankohtaisista asioista.
Ohjaamo Pientareen kuukausikirje lähetetään nimensä mukaisesti
kuukausittain Ohjaamon yhteistyötahoille. Kuukausikirjeessa esitellään
myös työpajan ajankohtaiset tiedotukset.

10.

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET 2020-22

Nuorten työpajan tulevaisuuden kehittämiskohteet ovat Paikko mallin
hyödyntäminen, pajatoimintojen laajentaminen sekä yritysyhteistyön
lisääminen. Alueen ALU-koordinaattori on yhteyksissä ollut Paikko mallista
ja kysellyt kiinnostusta lähteä hankkeeseen mukaan. Hankkeeseen ollaan
lupauduttu ja toivotaan, että siitä on hyötyä pajatoimintojen
opinnollistamisen selkeyttämiseksi.

Pajatoiminnot ovat tällä hetkellä murrosvaiheessa. Asiakkaita on ollut hyvin
ja paikoin pajat ovat ruuhkautuneet. Pajajaksot pitäisi saada
joustavammaksi, jotta asiakas saataisiin nopeammin ohjattua pajalta
eteenpäin. Toisaalta tiedostetaan, että jokainen asiakas on yksilö ja toisinaan
eteenpäin meneminen on asiakkaan kunnosta kiinni tai sitten sidottu
koulujen aikatauluihin. Lisäksi pyritään lisäämään ryhmätoimintoja, sillä
kaikki nuoret eivät kykene lyhyellä aikavälillä sijoittumaan työ- tai
opiskeluelämään.

Työpajalle ollaan ottamassa käyttöön Paikko malli hankkeena. Pieksämäki
lähtee ALU yhteistyönä mukaan Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella.
Tällä toivotaan saavutettavan selkeyttä pajatoimintojen opinnollistamisen
suhteen.

Yritysyhteistyötä ollaan rakentamassa yhdessä Ohjaamo Pientareen kanssa.
Ajatuksena olisi ottaa eri alojen yrittäjiä ja työnantajia pitämään infoja ja
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rekryjä Ohjaamon tilaan jossa saataisiin Työpajan nuoret lähentymään
työnantajien kanssa.

