
kouluyhteisöohjaus

Ylöjärven
yhtenäiskoululla



mikä
kouluyhteisöohjaaja?

-nuorisotyön, kasvatuksen ja
ohjaamisen  ammattilainen
 
-Turvallinen lisäaikuinen nuorten
tukena koulun arjessa
 
-matalan kynnyksen toimintaa
nuorille
 
-tavoitteena edistää nuorten
hyvinvointia kouluyhteisössä,
ennaltäehkäistä mahdollisia
ongelmia ja puuttua niihin
varhaisessa vaiheessa
 

 
MAHDOLLISTAJA

 

 
kasvattaja 

 
Ohjaaja
 

 
INNOSTAJA
 

 
OSALLISTAJA
 

 
KEHITTÄJÄ 



Yhteisöllistä pedagogiikkaa
koulun arjessa

Kouluyhteisöohjaajan työ perustuu
yhteisölliseen pedagogiikkaan. Nuorten
oma toimijuus ja yhdessä tekeminen
mahdollistetaan koulun arjessa.
Nuoret kohdataan yksilöinä, mutta
ryhmissä toimiessa nuoret oppivat
ottamaan toiset huomioon ja oppivat
toisiltaan. Mielekäs yhteistoiminta
vähentää kiusaamista ja auttaa nuoria
noudattamaan koulun yhteisiä
pelisääntöjä. Yhdessä tekeminen voi
olla vaikkapa nuorten pyörittämä
kahvila, välituntitoiminta, teemapäivä
tai osallistuminen kerhotoimintaan
koulupäivän jälkeen.
 



kohtaamista ja
kuuntelua

Nuorten kohtaaminen ja
kuuleminen koulun

arjessa on
kouluyhteisöohjaajan
keskeistä työnkuvaa.

Ohjaajalla on koulussa
oma tila, jonne nuoret
voivat tulla tapamaan

ohjaajaa ja viettämään
välitunteja. Nuoria

kohdataan myös koulun
käytävillä, ulkona ja

ohjatun toiminnan
parissa.

kouluyhteisöohjaajalla
on aikaa kuunnella

nuorten iloja ja
murheita.



nuorten tukena
koulupäivässä

Kouluyhteisöohjaaja tukee
nuorten jaksamista, kasvua

ja kehitystä yksilölliset
tarpeet huomioiden.

Juttelemaan voi tulla
asiasta kuin asiasta, liittyi se
sitten kouluun, kavereihin tai

vapaa-aikaan. Keskustelut
ovat aina luottamuksellisia.

Tarpeen mukaan
kouluyhteisöohjaaja voi

ohjata nuorta tarvittavien
palvelujen äärelle. Myös
ryhmämuotoista toimintaa

järjestetään tarpeiden
mukaan.



teemallisia
Oppitunteja

kouluyhteisöohjaaja
osallistuu tunne- ja
vuorovaikutustaitojen
tunneille ja tekee opettajien
kanssa tiivistä yhteistyötä
luokan hyvinvoinnin
edistämiseksi.  Tunnit tukevat
luokan yhteistoimintaa ja
ryhmäytymistä. Tunneilla
voidaan tehdä toiminnallisia
harjoitTeita, vierailuja,
ryhmätöitä ja käsitellä
ajankohtaisia aiheita, kuten
kaverisuhteet, mediataidot,
päihteet tai seksuaalisuus.



osallisuuden
vahvistamista

kouluyhteisöohjaajan tehtävä on
innostaa nuoria osallistumaan oman
kouluympäristönsä kehittämiseen.
Oppilaskunta- ja
tukioppilastoiminta ovat tärkeitä
väyliä koulun viihtyvyyden ja
yhteisöllisyyden lisäämiseksi. tämän
lisäksi on tärkeää mahdollistaa
myös niiden nuorten osallisuus ja
toimijuus jotka eivät näissä ole
mukana, jokaisen omat voimavarat
huomioiden. kouluyhteisöohjaaja on
matalan kynnyksen aikuinen, jonka
kautta oman idean voi saada vietyä
eteenpäin.



moniammatillista
yhteistyötä

kouluyhteisöohjaaja tekee
yhteistyötä muiden koulun

ammattilaisten kanssa.
Tärkeimpiä kasvatuskumppaneita

ovat luokanohjaajat,
erityisopettajat sekä

oppilashuollon henkilöstö.
 

 Yhteistyöhön kuuluu
ennaltaehkäisevien

toimintamallien kehittäminen
osaksi kouluyhteisöä.

Kouluyhteisöohjaaja tekee
yhteistyötä myös muiden

toimijoiden, kuten
nuorisopalveluiden ja

sosiaalipalveluiden kanssa,
osittain myös koulupäivän

ulkopuolella. Tämä auttaa
kokonaisvaltaisen kuvan
muodostamista nuorten

elämästä. Yhteistyötä voi olla
esimerkiksi vierailut

nuorisotilalle tai yhdessä
järjEstetty toiminta koulun

loma-aikoina. 



miten otan
yhteyttä?

koulyhteisöohjaajan tapaamiseen ei
tarvitse varata aikaa, vaan juttelemaan

voi tulla milloin vain! Yhteyttä voi 
 ottaa sähköpostilla, wilman kautta

tai puhelimitse. 
 

kouluyhteisöohjaajan tila löytyy
yhtenäiskoulun c-rakennuksen 1.

kerroksesta (c121)

Yhteystiedot:
 

kouluyhteisöohjaaja 
Jarmo Kiljunen

jarmo.kiljunen@ylojarvi.fi
044 486 3799

 
@kouluyhteisoohjaaja_yyk
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