
 
 

   

OSAVA - Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä 
ja kasvuyhteisöissä 1.9.2015 – 31.5.2018 (S20325) 
 

OSAVA-hanke nostaa keskiöön alueen nuoret sekä nuorten parissa työskentelevät. 

Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta, nostaa hyvinvointia ja näin 

ollen ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Hankkeen aikana tehtävä työ on toimintaa 

nuorten hyvinvoinnin kasvattamiseksi nuorisotyön näkökulmasta.  

Hankkeen avulla otetaan käyttöön nuoria aktivoivia ja osallistavia toimintamuotoja 

nuorten omissa kasvuympäristöissä ja -yhteisöissä. Yksi konkreettinen malli on nuori-

sotyön aseman vahvistaminen koulun arjessa. Kouluille jalkautuva hankkeen nuoriso-

työntekijä tukee nuoren kasvua ja kehitystä sekä koko kouluyhteisön hyvinvointia. 

Nuorisotyöntekijän tehtävä koululla on toimia yhtenä läsnä olevana aikuisena nuorelle 

sekä apuna ja tukena henkilökunnalle ja vanhemmille. Tätä kautta tuetaan nuorten 

koulutuksen nivelvaihetta: siirtymistä peruskoulusta toiselle asteelle. Tämä nivelvaihe 

on todettu erittäin kriittiseksi nuoren koulutuspolun onnistumisen turvaamisessa. 

Hankkeen kautta ammattikasvattajat (koulun henkilökunta sekä kunnan, seurakunnan 

ja järjestöjen nuorisotyö) luovat verkostoja, jakavat hyviä käytänteitä nuorten parissa 

työskentelemisestä sekä saavat uusia toimintamalleja ja työkaluja työhönsä. Hankkeen 

tarkoituksena on kehittää nuorisotyön avulla kouluissa moniammatillista (opetusala, 

nuorisoala, sosiaaliala, terveysala) sekä perhekeskeistä työotetta, yhteisöllisiä toimin-

tatapoja sekä tukea koulun sosiaalityötä. 

OSAVA-hanke nostaa sosiaalisen median hyödyntämisen nuorten aktivoinnin ja osalli-

suuden kasvattamisen välineeksi. Sosiaalinen media mahdollistaa myös laajalla alueella 

nuorten parissa työskentelevien yhteydenpidon sekä hyvien käytäntöjen leviämisen. 

Hankkeen aikana luodaan verkossa toimiva hyvien käytänteiden portaali. 

Hankkeen kohdealue on Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat. Hankkeen toi-

minta konkretisoituu pilottikouluina olevissa yläkouluissa Alavieskassa, Haapajärvellä 

ja Ylivieskassa sekä Raudaskylän kristillisessä opistossa. Pilottikouluissa sovelletaan 

konkreettisia toimenpiteitä yhdeksäsluokkalaisiin, kymppiluokkalaisiin ja koulun henki-

lökuntaan. Käytännöt suunnitellaan yhdessä vastaamaan ao. pilottikoulujen/kuntien 

tarpeita. Toimenpiteitä suunniteltaessa kuullaan myös nuoria. Tavoitteena on tukea 

monialaista koulua, joka on pedagogiikan ja hyvinvoinnin keskus. Hankkeella tuetaan 

myös nuorten perheitä ja vapaa-ajantoimintaa. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet tu-

kevat Pohjois-Pohjanmaan Lasten Kaste-ohjelman painopisteenä olevaa oppilas- ja 

opiskelijahuollon kehittämistoimintaa. Hanketta on rahoittamassa Euroopan sosiaalira-

hasto. 

 

Hankkeen yhteystiedot:  

Projektipäällikkö Reetta Leppälä  

Centria-ammattikorkeakoulu 

GSM 044 4492 645  

reetta.leppala@centria.fi 

www.centria.fi/osava 
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