Työllistymisen mahdollisuudet – seminaari

Mielenterveyskuntoutujan opintojen
tukeminen
Hamk AOKK 26.8.2013
OPI- ja Oppimisen yhteispeli – hankkeet
Kiipula- Tavastia- Osao- Verve-Kela- Oph

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Päivi Kortesniemi
24.9.2013

Lähtökohta ja rekrytointi kuntoutukseen






Kelan kuntoutuskurssi opiskeleville nuorille opintojen aikana
Hanke vuosina 2010-2013, 4 kurssia, yhteensä noin 40 nuorta
tähän mennessä
Tavastia valittiin kohdeoppilaitokseksi, Kiipula on kuntouttava taho,
Kela ja Oph rahoittaa



Kaksi hanketta: OPI-hanke (Kela) ja Oppimisen yhteispeli (Oph)



Kenelle kuntoutus on sopivaa ja oikea-aikaista?




Rekrytointi kurssille – sopivien opiskelijoiden löytäminen
B-lausunto vaaditaan. Sopiva diagnoosi: masennus,
ahdistuneisuus, sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriö



Koulukuraattoreiden ja terveydenhoitajien panos rekrytoinnissa



Kuntoutus koulun tiloissa – silti ei leimaantumisen kokemuksia
Päivi Kortesniemi
24.9.2013

Opi- kuntoutuksessa olevan tukitoimet ja opetusjärjestelyt
















Lähes kaikilla kuntoutukseen osallistuneilla on ollut Hojks
Tavastian jo olemassa olevat erityisopetuksen ja
opiskelijapalveluiden tukitoimet
kavennettu lukujärjestys, esim. opiskelee vain tiettyjä Attoaineita
Lyhennetty työpäivä koulussa tai topissa
Vaihtoehtoiset opiskelumenetelmät, esim. sosiaalisen median
käyttö, etätehtävät, verkko-opiskelu
Oppimisstudiotyöskentely erityisopettajan ohjauksessa
Työssäoppimista on tehty toisin: pidennetty tai kiinnitetty
erityistä huomiota työssäoppimispaikkaan (työpaikkaohjaaja)
Työssäoppimista on voitu siirtää sopivampaan ajankohtaan,
topissa on ollut ”tukiryhmä”
Päivi Kortesniemi
24.9.2013

24.9.2013

Opi- kuntoutuksessa olevan tukitoimet ja
opetusjärjestelyt


Opiskeluajan pidentämistä suunnitellusti



Alan vaihtoa – on etsitty sopivampaa omaa alaa







Hojks –toimenpiteitä, mutta Opi- nuoret ovat olleet vielä
”erityisessä suojeluksessa”
Henkilökohtainen ohjaus ja kannustus tärkeää
Tavoitteena, että opiskelija ei jää kotiin, vaan tulee edes 2-3
päivänä viikossa kouluun



Suulliset kokeet tai kokeiden teko eri tilassa, missä muu luokka



Opi- kurssi on opinnollistettu
o

Opi- kurssi – opiskelijan hyvinvointi 1 ov, vapaasti valittaviin
tutkinnon osiin
Päivi Kortesniemi
24.9.2013

Havaintoja, onnistumisia, haasteita?










Haaste on löytää juuri ne opiskelijat, joille
tämä kuntoutus on oikea-aikaista ja
hyödyllistä. Ei liian sairas, mutta ei
myöskään liian ”kevein perustein”
Rima opiskelijoiden ohjauksessa/
valinnassa on ollut korkealla… liiankin?
Vaikka rekrytointi on työlästä, tuottaa se
asiakkuuksia opiskelijapalveluille ja
opiskeluterveydenhuollolle – Opi vaikuttaa
positiivisesti paljon laajemmalle, kuin
vain kuntoutuksessa mukana oleviin
opiskelijoihin
Tämän avulla tehdään ns. etsivää
mielenterveystyötä
Opi on työkalu mm. kuraattoreille – on
jotakin konkreettista, mitä voi ehdottaa
opiskelijalle



B-lausunnon tarpeellisuus?



Poikia vaikea saada mukaan

24.9.2013

24.9.2013

Päivi Kortesniemi

Palautetta Opi-ryhmästä:
”Kurssi toi muutosta kouluun ja muiden ihmisten kohtaamiseen. Ei ole enää
niin vaikeaa olla uuden luokan keskellä.”

Päivi Kortesniemi
24.9.2013

Freedom – matalan kynnyksen ryhmätoimintaa
kuntoutusryhmien rinnalla
Freedom- vertaisryhmä












Ryhmässä vahvistetaan osallistujien positiivisia kokemuksia,
elämänhallinnan perustaitoja, tuetaan opinnoissa jaksamista
Vertaisohjauksen toimintamalli
Sosiaalisissa tilanteissa selviytyminen, uusiin
harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen, kavereiden löytyminen
Tuetaan opiskelussa jaksamista ja innostetaan vapaa-ajantoimintaan
matalan kynnyksen periaatteella
Ryhmää ohjaavat koulukuraattori, nuoriso-ohjaaja ja paikallisen
seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä
Ryhmään osallistuminen opinnollistettiin (vapaasti valittaviin tuktinnon
osiin)
Päivi Kortesniemi
24.9.2013

Ti 7.2 klo 15Koulutuskeskus Tavastia,
saunaosasto

Tutustuminen
Tavoitteiden asettaminen
Ryhmän nimeäminen

Ma 13.2 klo 14Lähtö Koulutuskeskus Tavastialta

Jousiammunta

To 23.2 klo 17.45Lähtö Koulutuskeskus Tavastialta
Jäähalli klo 18.00

HPK-Blues jääkiekko-ottelu

Ti 6.3 klo 14Koulutuskeskus Tavastia,
liikuntasali

Vertaisohjaus
Yhdessä pelaaminen, joukkuelajit
Teatterin valinta

Pe 16.3 klo 14->
Lähtö Koulutuskeskus Tavastialta
Action Factory klo 14.30
Paluu n. klo 16

Lasersota 2x20min.

Ke 21.3 klo 16.45Lähtö Koulutuskeskus Tavastialta
Seurakunnan talo klo 17.00,
yläkerran kokoushuone

Ihmissuhde

Ma 2.4 klo 14Koulutuskeskus Tavastia,
saunaosasto
First Corner klo 15
Paluu n. klo 17

Vertaisohjaus
Päätöksen suunnittelua
Keilaus

Ma 16.4 klo 13Lähtö Koulutuskeskus Tavastialta
Nuorisotila Pesä
Popino
Paluu n. klo 15.30-16

Tutustuminen nuorisotilaan

Ma 7.5 klo 14Lähtö Koulutuskeskus Tavastialta
Hämeenlinnan keskusta

Tutustuminen Nuorten terveysneuvontapisteeseen, KELAan ja
Työvoimatoimistoon
Kahville kahvilaan

Ke 16.5 klo 16Kulttuuri
Lähtö Koulutuskeskus Tavastialta
Käydään syömässä Martinassa, HKI
Helsingin kaupungin teatteri, Studio Pasila ”Ulkomaalainen”. Näytös alkaa
klo 19.00 (-21.40) Koululla n. klo 23-23.30
Ke 23.5 klo 11Lähtö Koulutuskeskus Tavastialta
Särkäniemi
Paluu n. klo 19

Päätös

Syksyllä 2012

”Mitä kuuluu? –tapaaminen”

Päivi Kortesniemi
24.9.2013

24.9.2013

Freedom vertaisryhmä – ryhmän ohjaajien kokemuksia
ryhmästä




Hiljainen ja omassa opiskelijaryhmässä omiin oloihin vetäytyvä nuori toimi
ryhmässä aktiivisesti, ollen ryhmän sosiaalisempia nuoria
Opiskelija, joka ei ole juuri koskaan ennen löytänyt omanikäisiä ystäviä
rohkaistui solmimaan ystävyyssuhteita myös ryhmämme ulkopuolelta



Ryhmä tarjosi monelle muuta ajateltavaa, elämän ongelmien keskellä



Uusia ystävyyssuhteita



Mahdollisuus opetella ryhmässä toimimista pienessä, turvallisessa ryhmässä









Sosiaalisia tilanteita paniikinomaisesti karttanut nuori voitti itsensä
uskaltautumalla suuren väkijoukon keskelle ryhmän mukana ja tukemana
Moni osallistui myös liikunnallisiin tapahtumiin, vaikka eivät ole juuri
liikuntatunneilla viihtyneet
Tapaamisista piti kertoa työssäoppimispaikoissa ja opettajille koulussa, tämä toi
nuorelle myös vastuuta omista asioista ja niiden hoitamisesta
Positiivinen suhtautuminen oppilaitokseen ja henkilöstöön lisääntyi. Esim.
Päivi Kortesniemi
opiskelijat tulivat muutenkin juttusille,
kuin vain hankkeeseen liittyvissä asioissa

24.9.2013



24.9.2013

Positiivisuus ja myönteisyys kasvoivat

Opiskelijoiden palautetta Freedom-toiminnasta


Aluksi jännitti



Todella hauska



Opin siellä syömään kuin
mies



Oli syy tulla kouluun



Mukavat ryhmänvetäjät





Hauskaa ja uudenlaista



Minä ainakin tykkäsin






Paljon huumoria



Onnistuneet tapaamiset



Ohjelma oli täyteliäs ja
aika kului nopeasti







Opin paljon uutta ja ryhmä
oli ihanteellinen

Koen, että tästä on ollut
apua minulle
Olen löytänyt uusia
harrastusmahdollisuuksia
Kimmolla hyvä tyylitaju!
oikeesti

Kaikist reissuist/tapaamisist
Päivi Kortesniemi
jäi good fiilis. Joo. Niin
Parhaimmat olivat
HPK:n
24.9.2013

Otoksia Freedom-ryhmätoiminnasta

Päivi Kortesniemi
24.9.2013

Otoksia Freedom-ryhmätoiminnasta

Päivi Kortesniemi
24.9.2013

Otoksia Freedom-ryhmätoiminnasta

Päivi Kortesniemi
24.9.2013

Otoksia Freedom-ryhmätoiminnasta

Päivi Kortesniemi
24.9.2013

Mitä muuta tehtiin hankkeiden aikana?








Koulutustilaisuus 11/2011
Masentunut tai ahdistunut opiskelija
ryhmässäni
Opettajille psykologin ohjaamaa
ryhmämuotoista konsultaatiota

Vertaistapaamiset (Opi-ryhmän
ryhmänohjaajat / kuntouttajat/
kuraattorit)

Osallistumista aihepiiriin liittyviin
koulutuksiin (terveydenhoitajat,
koulukuraattorit, nuoriso-ohjaajat)

Pidetty yllä aihetta oppilaitoksessa,
opettajien tietoisuus
Päivi Kortesniemi
mielenterveysongelmista
24.9.2013
24.9.2013


