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Hankkeen taustaa

• Ranualla on kotona ja palveluiden ulkopuolella olevia nuoria, joita on hankala 

saada osallistumaan ja sitoutumaan etsivän nuorisotyöntekijän tai nuorten 

työpajan toimintaan. Taustalla on lähes aina hyvinvointiongelma, joka 

rajoittaa osallisuutta. Opiskelu ja työelämään siirtyminen viivästyy, koska 

peruskoulun suorittaminen on ollut haastavaa ja edellytyksiä lähteä muualle 

opiskelemaan ei ole. Ranualla ei ole tarjolla toisen asteen ammatillista 

koulutusta.

• Stara - Ranuan kunnan nuorten työpajan kehittäminen -hankkeen aikana 

todettiin, että paikkakunnalta puuttuu nuorille tarjottava matalankynnyksen 

kokonaisvaltainen hyvinvointia edistävä sosiaalisen vahvistamisen 

toimintamalli. Hyvää huomista! –hanke käynnistettiin kehittämään tällaista 

toimintamallia.
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Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä

• Luoda sosiaalisen vahvistamisen toimintamalli nuorten kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin edistämiseksi

• Nuorten hyvinvointiongelmien ehkäiseminen ja vähentäminen

• Vahvistetaan nuorten toimintakykyä ja osallisuutta

• Tunnistaa nuorten palveluaukkoja ja tiivistää palveluverkostoa

• 15–28 –vuotiaat, erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja heidän 

kanssaan työskentelevät toimijat
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Mitä nuorille tarjotaan?

• Kotiin vietävää voimavarakeskeistä valmennusta

• Hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa ryhmätoimintaa

• Palvelukartta

Mitä nuorten kanssa työskenteleville tarjotaan?

• Moniammatillisen yhteistyön toimintatapoja - työparityöskentely

• Lisätään osaamista ja ymmärrystä nuorten kanssa toimimisesta -

koulutukset



Kotiin vietävä voimavarakeskeinen valmennus
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• Nuorelle, jolla haasteita elämässään, koulunkäynnissä, 

mielialassa, sosiaalisissa suhteissa, käyttäytymisessä jne.

• Ohjaudutaan matalalla kynnyksellä.

• Sisältö, tavoitteet ja menetelmät valitaan yhdessä nuoren 

kanssa hänen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Isona, 

yhteisenä tavoitteena on aina nuoren hyvinvoinnin 

tukeminen. 

• Valmennuksesta pyritään tekemään nuorelle mielekästä

• Voimavarojen ja olemassa olevien vahvuuksien 

vahvistaminen.



Käytännössä

• Tällä hetkellä valmennuksessa 10 nuorta, jotka ovat 

ohjautuneet hankkeeseen etsivän nuorisotyöntekijän, 

sosiaalitoimen, koulun ja nuorten työpajan kautta

• Hyödynnetään luonto-, liikunta- ja taidelähtöisiä 

menetelmiä, tuetaan harrastuksissa

• Pyritään tapaamaan nuorta viikoittain. Pidetään 

kontaktia yllä, jos nuori meinaa ”kadota”

• Tuetaan vahvasti siirtymävaiheissa, esim. 

opiskelujen aloitus
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Mielenterveys- ja päihdeongelmien huomioiminen

• Tarjotaan pienryhmätoimintaa, jossa hyödynnetään psykoedukatiivista

työotetta eli annetaan tietoa sairaudesta, oireista, selviytymiskeinoista ja 

toipumisesta

• Tavoitteena on lisätä nuoren hyvinvointia, elämänlaatua, elämänhallinnan 

tunnetta sekä antaa konkreettisia välineitä ohjauksen ja tuen avulla

• Matalan kynnyksen psykososiaalinen tuki, johon pääsee ilman lähetettä tai 

diagnoosia. Psykoterapeutin tai psykologin tarjoama tuki koostuu noin 

viidestä tapaamiskerrasta, jossa nuorta ohjataan käytännönläheisesti ja hän 

saa suositukset jatkoon.
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Käytännössä

• Friends –ryhmä: Tunnetaitojen harjoittelua Jopo –luokkalaisille

• Lukiolaisten ryhmä: Lukiolaisille yhteisöllisyyttä sekä opiskelupaineisiin 

stressinhallintakeinoja 

• Discordissa tarjottu keskustelukanavaa itsenäistymisen ja mielen 

hyvinvoinnin tueksi

• Pitkään työttömänä olleille tarjottu matalan kynnyksen kohtaamispaikka 

nuotiolla kahvittelun merkeissä

• Kahdelle nuorelle on tehty psykologin kartoitus, josta ovat 

ohjautuneet/ohjautumassa jatkopalveluihin

• Järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettu hyvinvointi –teemapäivä 

yläkoululaisille 
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Asiakasosallisuus ja yhteisöllisyys

• Nuoret otetaan mukaan palveluiden yhteiskehittämiseen

• Palautteen perusteella muokataan, muutetaan ja kehitetään toimintaa

• Etsitään ja kokeillaan eri menetelmiä, joilla saadaan nuoret innostumaan ja 

motivoitumaan aktiiviseen toimintaan

• Kykyviisari toimii työkaluna niin nuoren tilanteen kuin hankkeen toimintojen 

arvioinnissa
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Käytännössä

• Nuorten työpajan asiakkaan suunnittelivat 

ja toteuttivat jaettavan esitteen 

työpajatoiminnasta

• Nuorisotyön jalkauttaminen 

kuntakeskuksen ulkopuolelle

– nuorten tapahtuma sivukylällä

– oltu mukana Wauto -toiminnassa
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Palveluverkoston tiivistäminen ja osaamisen lisääminen

• Hankkeen alussa ja lopussa seminaari nuorten kanssa toimijoille ja 

verkostolle 

• Eri toimijoiden roolien selkeyttäminen nuorten palveluverkostossa

• Järjestetään koulutuksia nuorten kanssa työskenteleville

• Ranuan kunnan nuorten palvelukartta: 

https://hyvaahuomista.webnode.fi/palvelukartta/
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Käytännössä

• Nuorten kanssa työskenteleville järjestetty 

Friends –koulutus tunnetaitokasvatuksen 

tueksi

• Lisätty yhteistyötä nuorisotoimen ja 

sosiaalitoimen välillä

• Yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa 

organisoitu järjestömessut

• Lisätty yhteistyötä järjestöjen kanssa
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Jotain apuja tarttis, mutta mitä ja mistä?
Klikkaa alta kysymystäsi lähinnä olevaa linkkiä, niin löydät eri tahoja, joihin voit olla yhteydessä.



Hyvä asia nuorille, jotka ei itse 

osaa vielä asioitaan kunnolla 

hoitaa mm. tukiasiat, pankkiasiat, 

työhakemuksen teko
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Nuorella jos ahdistaa tai 

masentaa, saa hän 

tukea ja ymmärrystä, 

luottamusta. On voinut 

tuntea et työntekijä on 

luotettava.

On tullut sosiaalisuutta 

Monkkarilla (nuorisotilat), 

vuorovaikutus on 

molemminpuolista.

Oppii paremmin 

arkea hallittemaan.

Oppii pitämään itsestä 

huolta paljon paremmin.

Nuorten suusta:



Kiitos!
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hyvaahuomista.webnode.fi

laura.k.petajajarvi@ranua.fi

040 645 9992


