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Nuorten   työpaja  
 

Pajalla   tunnistettavat   ja   tunnustettavat   tutkinnon   osat  

Yhteiset   tutkinnon   osat   

- Viestintä-   ja   vuorovaikutusosaaminen,   osittain  
- Yhteiskunta-   ja   työelämäosaaminen,   osittain  

 

Pajalla   suoritetut   työssäoppimisjaksot,   näytöt   ja   oppisopimukset  

Lukukaudella   2019-2020   opiskelija   suorittanut   yto-aineita   yhteistyössä   PAOK  
Kuopion   kanssa.  

 

Pajan   fyysinen   työympäristö  

Nuorten   työpaja   sijaitsee   Suonenjoen   keskustassa   tilassa,   jossa   on   käytössä   sali,  
kolme   huonetta,   keittiö   sekä   WC.   Valmentautujat   voivat   osallistua   myös  
Suonenjoen   Riveripajojen   muiden   työpajojen   toimintaan.   Näitä   pajoja   ovat  
palvelupaja,   käsityöpaja   sekä   puutyöpaja,   jotka   sijaitsevat   muutaman   kilometrin  
päässä   nuorten   työpajasta.  

Sähköisiä   alustoja   Nuorten   työpajalla   ovat   kaksi   kannettavaa   tietokonetta   sekä  
kaksi   tablet-tietokonetta   joissa   on   internet-yhteys   sekä   perusohjelmat,   kuten   G  
Suite   (Drive,   Classroom,   Google-kalenteri   yms.),   Office-paketti   ja   Gimp.   Verkossa  
hyödynnettäviä   työkaluja   ovat   lisäksi   Trello,   Kahoot   sekä   sosiaalisen   median  
alustat   Instagram   ja   Facebook.   Käytössä   on   myös   monitoimitulostin,   kaksi  
digitaalista   kameraa,   piirtoheitin,   videotykki   ja   televisio,   johon   tietokoneen   saa  
kytkettyä.  

Keittiössä   on   käytössä   kotikeittiön   kodinkoneet:   keraaminen   liesi,   jääkaappi   ja  
astianpesukone   sekä   pienkoneet,   kuten   kahvi-   ja   vedenkeitin,   monitoimikone  
sekä   mikroaaltouuni.  

Nuorten   työpajan   toiminta   tapahtuu   usein   varsinaisen   työpajan   ulkopuolella.  
Luontoon   suuntautuvat   retket   ja   luomutilaympäristössä   tapahtuva  
luontoavusteinen   toiminta   tutustuttavat   nuoret   kestävän   kehityksen  
periaatteisiin   ja   ympäristössä   liikkumiseen.   Viikottaisen   toiminnan   kautta  
tutustutaan   myös   paikallisiin   ja   lähialueen   palveluihin,   kuten   kirjastoon,  
kauppoihin   sekä   oppilaitoksiin   ja   työpaikkoihin   sekä   liikuntapaikkoihin   ja  
lähialueen   näyttelyihin.  
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Pajan   tuotteet,   palvelut   ja   työtehtävät  

Nuorten   työpaja   tarjoaa   arjen   rytmiä   tukevaa   ja   tavoitteellista   toimintaa   17-28  
-vuotiaille.   Ohjauksesta   vastaa   nuorten   työpajan   ohjaaja,   minkä   lisäksi   pajan  
ohjaukseen   osallistuu   kolmena   päivänä   viikossa   Suonenjoen   kaupungin   etsivä  
nuorisotyöntekijät.   Nuorten   työpajan   ohjaustiimi   osallistuu   työnohjaukseen.  

Nuorten   työpajan   valmennus   suunnitellaan   yksilöllisten   tavoitteiden   ja  
toimintakyvyn   mukaan.   Autamme   nuorta   löytämään   hänelle   tarpeelliset  
tukitoimet   sekä   elämäntilanteeseen   sopivat   jatkopolut.   Jatkopolkujen   löytymisen  
jälkeen   tuemme   nuorta   näihin   siirtymisessä   sekä   niissä   pysymisessä,   esimerkiksi  
erilaisia   tukitoimenpiteitä   kartoittamalla.  

Nuorten   pajan   työtehtävät   ja   toiminta   liittyy   erilaisten   arjen   taitojen   opetteluun  
sekä   vaihtuviin   työtehtäviin   vuosikellon   ja   viikkosuunnitelman   raameissa.   Arjen  
taitoja   opetellaan   esimerkiksi   ruuanlaitossa,   kauppareissujen   suunnittelussa  
sekä   siivouksessa.   Toistuvia   työtehtäviä   ovat   erilaiset   pajan   ulkopuolelle  
sijoittuvat   palvelutehtävät,   kuten   pienimuotoiset   tavaransiirrot.   Joka   toinen   viikko  
nuoret   työskentelevät   Vanhamäki-säätiön   luomutilaympäristössä.   Vanhamäen  
työtehtävät   pitävät   sisällään   sesongin   mukaan   vaihtuvia   avustavia   puutarha-   ja  
peltotöitä   sekä   elintarvikkeiden   käsittelyä.   Nuortenpajan   valmentautujien   on  
myös   mahdollista   osallistua   muiden   Riverin   työpajojen   toimintaan.  

 

Nuorten   työpaja   oppimisympäristönä    

Nuorten   työpaja   on   joustava,   erilaisia   oppimistyylejä   ja   tuen   tarpeita   sekä  
yksilöllisiä   tavoitteita   tunnistava   oppimisympäristö.   Pienet   ryhmäkoot  
mahdollistavat   tiiviin   ohjauksen   niin   käytännön   työtehtävissä   kuin   verkossa  
tapahtuvassa   oppimisessa.   Nuorten   työpajalla   asioita   tehdään   yhdessä   mutta  
jokainen   yksilö   huomioiden.  

Nuorten   työpajan   työtehtäviin   perehdyttää   ja   toiminnasta   vastaa   työpajaohjaaja.  
Työskentelytahti   nuorten   työpajalla   on   rauhallinen   ja   yksilöllinen,   jolloin   nuorilla  
on   mahdollisuus   oppia   omaan   tahtiinsa   ja   suunnata   tekemistä   oman  
kiinnostuksen   mukaan.  

 

Pajan   yhteyshenkilö   ja   yhteystiedot:   Samuel   Piiroinen,   040   485   7274  

nuoret@riveripajat.fi  
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Yhteiset   tutkinnon   osien   suorittaminen   Nuorten   työpajalla  
 

Viestintä   ja   vuorovaikutusosaaminen  

Viestintä   ja   vuorovaikutusosaaminen   äidinkielellä:    Osaamista   kerätään   sekä  
käytännössä   tehden   ja   keskustellen   että   kirjallisia   tehtäviä   tekemällä.  
Kasvokkaisen   vuorovaikutuksen   lisäksi   nuoret   oppivat   ryhmä-   ja  
vuorovaikutustaitoja   verkossa   sosiaalista   mediaa   ja   videoyhteyksiä   hyödyntäen.   

Toiminta   digitaalisessa   ympäristössä :   Nuoret   oppivat   käyttämään   erilaisia  
digitaalisia   laitteita   ja   palveluita   käytännössä,   sekä   pohtimaan   laitteiden  
hankintaan   liittyviä   kysymyksiä.   Opitaan   työskentelemään   G   Suite   -ympäristössä,  
päivittämään   Nuortenpajan   sosiaalista   mediaa   yhdessä   laaditun   somekalenterin  
mukaisesti,   sekä   tutustutaan   tietoturvaan   erillisten   tehtävien   kautta.   Lisäksi  
harjoitellaan   tiedonhakua,   sähköpostin   käyttöä,   kuvanmuokkausta   sekä   asiointia  
nuoren   kannalta   tärkeissä   palveluissa   (mm.   Kela,   TE-palvelut).   

Taide   ja   luova   ilmaisu:    Tutustutaan   erilaisiin   kulttuurin   ja   taiteen   muotoihin  
vierailuin   sekä   verkkovälitteisesti.   Nuorten   työpajalta   on   mahdollista   osallistua  
käsityöpajan   järjestämiin   taidepäiviin   sekä   harjoitella   erilaisia   kädentaitoja   kuten  
tekstiilihuoltoa   ja   valokuvausta.   Pajajakson   aikana   jokainen   nuori   ideoi   ja  
toteuttaa   oman   kädentaitoihin   liittyvän   projektin,   jossa   pääsee   harjoittelemaan  
itseään   kiinnostavia   kädentaitoja.   Käytännön   tekemistä   täydennetään   ennalta  
suunniteltujen   tehtävien   avulla.   Verkkotehtävien   pohjana   toimii    Otavan   opiston  
Creative   Commons   -lisensoitu   YTO-aineiden   materiaali .  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tutkinnonosat/4225937  

 

Yhteiskunta-   ja   työelämäosaaminen  

Yhteiskunnassa   ja   kansalaisena   toimiminen :   Nuorten   kanssa   tutustutaan  
suomalaiseen   yhteiskuntaan,   erilaisiin   vaikuttamiskeinoihin,   kuluttamiseen   sekä  
nuoren   tarvitsemiin   yhteiskunnallisiin   palveluihin   vierailujen   ja   verkon  
välityksellä.   Oman   talouden   kannalta   hyödyllisten   tietojen   lisäksi   nuoret  
suunnittelevat   ja   toteuttavat   työpajan   ruokahankinnat   itsenäisesti   annetun  
budjetin   rajoissa.   Pajan   päivittäiseen   toimintaan   kuuluvat   uutisten   seuraaminen  
ja   keskustelut   ajankohtaisista   aiheista.   Lisäksi   osaamista   hankitaan  
pelillistämisen   (mm.    Taloussankari )   ja   kirjallisten   tehtävien   avulla.  

Työelämässä   toimiminen :   Työpajalla   opetellaan   monia   työelämän   tärkeitä  
taitoja,   kuten   aikataulujen   sekä   ryhmän   toimintatapojen   noudattamista,  
käytännössä   ja   yhdessä   tehden.   Työelämän   pelisääntöihin   kuuluu   myös  
asianmukaisista   poissaoloilmoituksista   ja   sairaslomatodistuksista,   sekä  
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asianmukaisesta   vaatetuksesta   ja   työturvallisuudesta   huolehtiminen.   Työpajalla  
tutustutaan   työmarkkinoihin,   eri   alojen   osaamistarpeisiin   sekä   työsuhteen  
aloitukseen   liittyviin   seikkoihin   niin   ryhmätilanteissa   kuin   yksilöllisten   tehtävien   ja  
ohjauksen   avulla.   Omia   kehittymisen   kohteita   ja   tavoitteita   pohditaan   niin   yksilö-  
kuin   ryhmätilanteissa.   

Opiskelu-   ja   urasuunnitteluvalmiudet:    Nuorten   työpajalla   on   käytössä  
monipuolisia   ryhmä-   ja   yksilövalmennuksen   menetelmiä   omien   kiinnostuksen  
kohteiden,   voimavarojen   ja   tuen   tarpeiden   tunnistamiseen.   Työpajalta  
tutustutaan   erilaisiin   oppilaitoksiin   sekä   kartoitetaan   erilaisia  
koulutusvaihtoehtoja   ja   niiden   tarjoamia   mahdollisuuksia.   Nuoret   tutustuvat  
erilaisiin   rekrytointijärjestelmiin,   harjoittelevat   työnhakuasiakirjojen   tekemistä  
sekä   valmistautuvat   työnhakuun   ja   haastatteluun.   Nuorten   työpajalta   on  
mahdollista   hakea   opiskelemaan   oppilaitoksiin   tai   ajankohtaisiin   kesätyö-   ja  
työpaikkoihin.   Erilaisten   oppimisympäristöjen   kokeilussa   nuortenpajalla   voi  
painottaa   yksilö-   tai   ryhmämuotoista   oppimista,   oppimista   käytännössä   tehden  
tai   verkkovälitteisesti.  

Yrittäjyys   ja   yrittäjämäinen   toiminta:    Nuorten   työpajalla   yritystoimintaan  
perehdytään   verkossa   sekä   paikallisiin   yrityksiin   tutustumalla.   Nuoret   osallistuvat  
pajan   palvelu-   ja   myyntituotteiden   ideointiin   ja   toteuttamiseen   yhdessä  
työpajaohjaajan   kanssa.   Käytännön   tekemisen   ja   tutustumisen   lisäksi  
yrittäjyyden   valmiuksia   arvioidaan   ennalta   laadittuja   yksilö-   ja   pienryhmätehtäviä  
tekemällä.   Nuoret   mm.   tutustuvat   yrittäjyyden   vaatimuksiin   ja   tukipalveluihin  
sekä   laativat   toteuttamiskelpoisen   liikeidean   yhdessä   pajaohjaajan   kanssa.  

Työkyvyn   ja   hyvinvoinnin   ylläpitäminen:    Tiistai   on   nuortenpajan  
ruuanlaittopäivä,   jolloin   nuoret   laativat   ja   valmistavat   ruokalajin   koko   ryhmälle  
kuukausittaisen   budjetin   rajoissa.   Ruuasta   ja   ruokailutottumuksista  
keskustellaan   avoimesti   ja   tutustutaan   eri   ruokalajien   terveysvaikutuksiin.  
Tutustutaan   erilaisiin   liikuntalajeihin   nuorten   toiveiden   mukaan,   sekä  
ylläpidetään   hyvinvointia   retkien,   luontoavusteisen   toiminnan   ja   ehkäisevän  
päihdetyön   kautta.   Seurataan   omaa   hyvinvointia   suunnitelmallisesti   esimerkiksi  
liikunta-,   ruoka-   tai   unipäiväkirjojen   avulla.   Tutustutaan   työergonomian   ja  
työturvallisuuden   merkitykseen   käytännön   työtehtävissä   sekä   niihin   liittyvien  
tehtävien   avulla.  

Kestävän   kehityksen   edistäminen:    Tutustutaan   kestävän   kehityksen  
edistämiseen   verkkotehtävien   sekä   käytännön   tekemisen   kautta.  
Verkkotehtävien   pohjana   toimii    Otavan   opiston   Creative   Commons   -lisensoitu  
YTO-aineiden   materiaali .   Työpajalla   tutustutaan   kestävän   kehityksen  
periaatteisiin   käytännössä   arkiselta   tasolta   katsottuna:   kierrätetään   jätteet,  
tutustutaan   tuotteiden   ympäristömerkkeihin,   suositaan   kiertotaloustuotteita,  
työskennellään   Vanhamäen   luomutilaympäristössä,   tutustutaan   luontoon   ja  
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kasvatetaan   sekä   kerätään   kasveja.   Tutustutaan   paikallisiin   kierrätyspisteisiin,  
kirpputoreihin   sekä   jätekeskukseen.   Seurataan   aihepiirin   uutisointia   ja  
keskustellaan   erilaisten   ratkaisujen   eettisistä   näkökulmista   (esim.   kuluttaminen,  
työ,   köyhyys,   ilmastonmuutos).   

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tutkinnonosat/4226042  
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