
Valtuustoaloite koulunuorisotyöntekijän jatkamisesta Pöytyällä

Pöytyän kunta hakija sai Aluehallintoviraston erityisavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa
tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Avustuksen tarkoituksena oli lievittää
koronakevään 2020 etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia sekä sujuvoittaa lasten Ja
nuorten paluuta lähiopetukseen ja mahdollista uudelleensiirtymistä etäopetukseen.
Avustuksella tuettiin lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu-ja
oppilaitosyhteisöön vahvistaen heidän elämäntaitoja ja ehkäisten syrjäytymistä.
Tehtävässä aloitti Lauri Kuiko, joka myöhemmin on opittu tuntemaan Koululaurina,
Koulunuorisotyöntekijän hankeavusteinen kokeilu päättyi 31. 1. 2022.

Koululauri on Pöytyällä yhtenäiskouluissa nuorisotyötä -hankkeen aikana osoittanut
työtehtävän tarpeellisuuden niin koululaisten kuin muun kouluyhteisön näkökulmasta.
Pöytyäläiset koululaiset ovat kokeneet Koululaurin tärkeänä toimijana kouluissa, ja hän on
vaikuttanut myönteisesti oppilaiden kouluviihtyvyyteen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden
kokemuksiin kouluissa. Koululauri on toiminut yhdenvertaisesti Pöytyän eri kouluissa ja
toisen asteen oppilaitoksessa herättäen oppilaiden ja opiskelijoiden luottamusta, tuoden
positiivisuutta, iloa ja hyvää mieltä kouluarkeen. Koulunuorisotyöntekijä on kohdannut lapsia
ja nuoria tasavertaisesti heidän arkisessa ympäristössä.

Koululauri on käyttänyt työssään ansiokkaasti myös sosiaalista mediaa tavalla, jolla tavoittaa
laajasti kohderyhmänsä. Koululaiset ovat kertoneet Koululaurin vierailuista koulussa,
oppitunneilla ja myös kotona, mikä on vahvistanut yhteyttä myös koulun ja kodin välillä.
Koululaurin vierailut ja sosiaalisessa mediassa rakennettu positiivinen ilmapiiri on
luonut yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tuntemuksia.

Koulunuorisotyöntekijän työtehtävän vakiinnuttamisen puolesta on tehty vetoomuksia
kaikkien Pöytyän koulujen oppilaiden, vanhempainyhdistysten, MLLn
paikallisyhdistysten, opiskeluhuollon ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän
työntekijöiden allekirjoittamana sivistys-ja yhteisöllisyyslautakunnille.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin yhdessä MTV Uutisten kanssa teettämässä
kyselyssä 79 prosenttia nuorista, eli neljä viidestä, arvioi henkisen hyvinvointinsa
heikentyneen pandemian aikana (kysely tehtiin 2. -7. 2. 2022 ja siihen vastasi 1300 nuorta).
Eri tutkimuksissa on havaittu mm. nuorten oppimistulosten heikkenemistä, syrjäytymistä ja
ahdistuksen lisääntymistä. Korona-pandemian aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin lapsiin
ja nuoriin tulee suhtautua vakavasti hyvissä ajoin. Kokonaisvaikutukset tulevat selviämään
vasta vuosien kuluessa.

Koulunuorisotyön tehtävä ei ole päällekkäinen kunnan muiden nuorisotyön tehtävien kanssa,
vaan kyseessä on täydentävä tehtävä, jolle on erityistä tilausta tässä ajassa.
Koulunuorisotyön tehtävä on matalan kynnyksen palvelu, jolla voidaan kustannustehokkaasti
ennaltaehkäistä nuorten ongelmia. Jos tehtävän jatkamisella saadaan yhdenkin nuoren
syrjäytyminen ehkäistyä, on se maksanut hintansa takaisin. Nuorisotyölle on nyt suuri tarve.

Esitämme, että Pöytyän kunta jatkaa koulunuorisotyöntekijän tehtävää määräaikaisena tai
vakituisena.

Pöytyällä l Li 2. 2022
Karri Kinisjärvi
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