
Kehitetään toimia opiskelijoiden osallisuuden vahvistamiseen. Hankkeen aikana kootaan 
opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan vuosikello ja 
prosessikuvaus kaikkiin Kpedun toimipaikkoihin. 

Pilotoidaan yhteisöllinen, osallistava keskustelufoorumi toimipaikkojen käyttöön. Levitetään 
Parvessa parempi 2-hankkeen Osallistava ja yhteisöllinen oppilaitosopasta. Myös asuntolassa 
asuvien opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia kehitetään asuntolatutor-toimintaa kehittämällä. 
Asuntolatutor-toimintaa kehitetään myös vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä. Asuntolatutorit 
käyvät asuntolan soluissa asuntolakokouksissa kokoamassa hyvin toimivat ja kehittämistä 
edellyttävät asiat vietäväksi eteenpäin johtoryhmälle. Asuntoloiden asukkaille tehdään 
myös kysely niistä vapaa-ajan toimista mitä he haluaisivat toteutettavan ja niitä toteutetaan 
mahdollisuuksien rajoissa.
 
Asuntolaan tuleville opiskelijoille järjestetään ltsenäistyvä nuori-kurssi. Kurssi sisältää 
siisteyteen, kierrätykseen, vapaa-ajan harrasteisiin, terveellisten välipalojen valmistukseen, 
tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, päihteisiin, kiusaamisen torjuntaan ja liikuntaan liittyviä 
osioita. Kurssi opinnollistetaan ja siitä saa osaamispisteet tai sitä voidaan hyödyntää osana 
työkykypassia. Asuntolan asukkaat voivat myös tehdä nimettömiä kysymyksiä opinto-ohjaajille, 
terveydenhoitajille, kuraattoreille ja heidän edustajansa tulevat vastaamaan niihin.

Nuorisopalveluissa otetaan käyttöön koulunuorisotyön palvelutarjotin yläkouluihin ja 
soveltuvin osin tukemaan myös toisen asteen nuoria. Pilotoidaan, kehitetään ja mallinnetaan 
paikallisesti Kaikki käy koulua- toimintamallia, yhteisöllisiä projekteja, virtuaalista tukea, 
liikkuvan koulunuorisotyön toimintaa nivelvaiheiden tukimallia sekä koulunuorisotyön ja etsivän 
nuorisotyön liittymäpinnan tunnistamista ja saattaen vaihtaen toimintaa.

Pilotoidaan yhdessä asuntoloiden ja nuorisotoimen kanssa nuoritoimen palvelutarjotin, 
joka on selkeä malli, jolla tarjota erilaisia toimintoja toiselle asteelle nuorisopalveluiden 
osalta. Palvelutarjottimessa on eri teemoituksin ja kestoltaan eri pituisia toimintoja, joita 
nuorisopalvelut voivat toteuttaa.

Oikeus osata -hankkeet

Yhdessä Tillsammans
Tavoitteena on tukea opiskelijoita vahvistamaan 
vaikutusmahdollisuuksiaan ja osallisuutta sekä sitä tunneta, 
että kuuluu joukkoon ja voi vaikutta asioihin sekä yksilö, 
ryhmä, oppilaitos ja yhteiskunnan tasolla.



Tavoitteena on opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntyminen

Hankkeen aikana kehitetään ryhmäytymistä systemaattisesti ja läpi opintojen 
ajan sekä oppilaitoksessa, että asuntoloissa. Kootaan ryhmäytymispankki, johon 
kirjataan eri toimijoiden mm. opiskeluhuollon, tutoreiden, opiskelijakunnan ja 
verkostojen tarjoamat ja tilattavissa olevat paketit ja kuvataan niiden sisältö. 
Näiden markkinointi ja tiedottaminen. Tehdään yhteistyötä seurakunnan 
nuorisotyön toimijoiden kanssa. Myös eri toimijat tuottavat hyvinvointia 
lisääviä oppitunteja  ja hyvinvointitapahtumia. Tapahtumat liittyvät itsetunnon 
vahvistamiseen, yksinäisyyden torjuntaan, stressin vähentämiseen, häirinnän ja 
kiusaamisen torjumiseen ja päihteiden käytön ehkäisyyn. Kuvataan sisällöt ja 
kootaan pankkiin, joista niitä voidaan tilata.

• Näitä voidaan hyödyntää myös työkykypassin koonnissa.
• Tarjotaan myös kesken päivää olevia tapahtumia opiskelijoille.
• Jatkuvan ryhmäytymisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen koonti.
• Tehdään yhteistyötä Ehjä ry:n kanssa maahanmuuttajien tukemiseksi.
• Järjestetään erilaisia ryhmiä iltaisin mm. yksinäisille ja koulukiusatuille.
• Suunnitella uudenlainen tukitoimia erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille

Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa.

Tavoitteena on turvallisen kulttuurin ja 
toimintamallin luominen.

• Pelastusharjoituksia ja turvallisuuskävelyitä
• Itsepuolustuskurssi osana yhteisöllistä toimintaa.
• Kootaan Jukka Vehviläisen johdolla ennalta ehkäisevä

turvallinen oppilaitos opas.
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