
NUORISOTYÖ KOULUSSA
Lempäälän kunnan nuorisopalvelut



KAKSI KOULUYHTEISÖOHJAAJAA
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- Kouluyhteisöohjaaja on matalan kynnyksen aikuinen 
nuorison tukena koulun arjessa.

- Lempäälässä työ painottuu yläkouluihin ja toimitaan 
työparina.

- Toimintaa toteutetaan koulujen ja nuorten tarpeiden 
mukaan.

- Esimerkkejä toiminnasta: 
- pienryhmätoiminta
- ryhmäyttäminen
- välituntien aktivoiminen
- teemallisia oppitunteja



• Pienryhmät
• Kaverikerhot (tapaamiset 2krt/kk)

• Nepsy-ryhmät (tapaamiset 2krt/kk)
• arjen taitojen harjoittelu

• ryhmämuotoinen valmennus

• Poistoryhmä

• suunnitteilla valinnaisaine

• muita ryhmiä tarpeen mukaan

• Teemalliset oppitunnit
• empatia, toisten huomioiminen, 

nettirikokset, päihteet, seurustelu jne.

• Välituntitoiminta
• joka viikko

• koulunuorisotilat

• kilpailuja

Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja niihin puuttuminen, kaverisuhteiden 
ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen
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• Mun valinnat
• Tapahtuma kouluilla kaikille 8-luokkalaisille, jossa rasteilla pyritään 

herättämään nuorten ajatuksia liittyen omaan elämään ja siihen, että 
omilla valinnoilla on merkitys. 

• Rastien aiheita mm.: ravinto, liikunta, itsetunto, päihteet, seksuaalisuus

• JOPO-yhteistyö 
• 2luokkaa, tapaamiset 1krt/kk

• aiheena oma arjen hallinta

• Ryhmäytys
• koulupäivän mittainen luokan oma päivä

• Tulevien 7-luokkien ja tämän hetken 7-luokkien ryhmäytykset

• Toiveesta erilaisia ryhmäytyshetkiä

Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja niihin puuttuminen, kaverisuhteiden 
ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen

• Moniammatillinen yhteistyö
• esim: sopu-tiimi, nepsy-tiimi



KOULUNUORISOTYÖ
VUOSIKELLO 2017

TAMMI

HELMI

MAALIS

HUHTI

TOUKOELO

LOKA

MARRAS

JOULU

SYYS
KESÄ/HEINÄ
LEIRIT JA 
LOMAT

- 7-luokkien 
ryhmäytyspäiviä
sääksjärvellä

- toiminta käyntiin eri 
ryhmien osalta

- Sääksjärven 8-luokkien       
ryhmäytyspäiviä

- Jouluriehat kouluilla
- Sääksjärven 7-luokkien         

ryhmäytyspäiviä

- Sääksjärven 9-luokkien 
ryhmäytyspäiviä

- 7-luokkien tutustumiset 
molemmissa kouluissa

- Toiminta käyntiin eri 
ryhmien osalta

- 7-luokkien 
tervajärvipäivät

- Sääksjärven 9-luokkien 
ryhmäytyksiä

- 1vko syysloma kouluilla
- 7-luokkien KOTO 

sääksjärvellä (empatia)
- Sääksjärven 8-luokkien 

ryhmäytyksiä
- Tulevien 7-luokkien Mopo-illat
- MUN VALINNAT-päivät 8-

luokkalaisille
- seiskaluokkien KOTO 

sääksjärvellä (ihmissuhteet)

- Tulevien 7-luokkien 
Puntalapäivät

- Syksyn suunnittelupalaverit
- Tulevien JOPO-luokkien 

ryhmäytykset
LÄPI VUODEN

- JOPO-luokkien kuukausittain tapaamiset, oma elämänhallinta
- Välituntitoiminnat/koulunuokku joka viikko ”päivystys”
- 4 kaveriryhmää, sosiaalinen tuki (Hakkarissa 2, Sääksjärvellä 2)
- Pienryhmät koulun tarpeen mukaan
- Palaverit eri yhteistyötahojen kanssa 
- Tarvittaessa ryhmäytystä
- Teematunnit tarpeen mukaan
- Sovittelutapauksia tarpeen mukaan
- Kouluttautumiset

- Yhteistyö alakoululla
- 1vko talviloma kouluilla

- Nuori 2017 –
tapahtuma

- Nepsy-koulutuksen 
aloittaminen



Lempäälän kunnan kouluyhteisöohjaajat

Taru Peltoniemi 050 3839635
taru.peltoniemi@lempaala.fi

Jussi Kolehmainen 050 3833915
jussi.kolehmainen@lempaala.fi
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