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Mikä on Juvenia Akatemia?

• Juvenia on nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Xamkissa

• Juvenia Akatemia on yhteisöpedagogiopiskeli joiden sosiaalinen oppimis - ja 

uraohjausympäristö ja yhteisö, jossa opiskeli ja:

Syventyy ajankohtaisimpiin nuorisokasvatuksen i lmiöihin

Vahvistaa tutkimus- ja kehittämisosaamista, viestintäosaamista sekä

työelämävalmiuksiaan

Työskentelee alan kehittäj ien ja tutki joiden rinnalla

Verkostoituu alan keskeisi in toimijoihin alueell isesti ja kansall isesti

Saa tukea ja ohjausta urasuunnitteluun yamk -työelämämentori l taan

Opiskelee työelämälähtöisesti ,  tavoitteel l isesti ja ohjatusti

opetussuunnitelmaasi kuuluvia sisältöjä ja saa ni ihin yksi löl l istä ohjausta sekä

työelämäopettaj ien että -ohjaajien taholta



Opiskelu Juvenia Akatemiassa

• Juvenia Akatemiassa opiskellaan 15 -

30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisesti .

• Opinnot voivat ol la

Lukukauden opintoja (15-30 op)

Opinnäytetyö (15 op)

Harjoittelu (10 op)

• Opiskeli ja saa Juvenia Akatemia-

opinnoistaan erillisen osaamistodistuksen



Juvenia Akatemia prosessina
Suunnittelu- ja orientaatio-

vaihe

Opiskelu

Juvenia Akatemiassa
Arviointi-

vaihe

1. Case-rakentaminen

2. Juvenia Akatemia-info kaikille 

yhteisöpedagogiopiskelijoille

3. Haku Akatemiaan ja opiskelijoiden valinta

4. Hops-keskustelut

5. Kaikkien Juvenia Akatemian 

toimijoiden orientaatiotapaaminen

6. Oppimissuunnitelmien ja 

tehtävien laadinta oppimistiimeille

1. Juvenia Akatemian aloituspäivä

2. Oppimistiimikohtaiset aloitustapaami

set

3. Opiskelu Juvenia Akatemiassa

4. Ohjauskumppanuus (työelämä-

opettaja, työelämäohjaaja,

oppimistiimi)

5. Mentorointi

6. Viestintä eri kanavien kautta

1. Kaikkien Juvenia Akatemia-

toimijoiden yhteinen päätösseminaari

2. Loppuarviointikeskustelu 

(työelämäopettaja, työelämäohjaajat, 

oppimistiimit)

3. Oppimistiimien 

työskentelyn arviointi ja arvosanojen 

antaminen

4. Osaamistodistukset työskentelystä



Juvenia Akatemia caseja

• Alueell isuus, osall isuus, vaikuttaminen

• Yhteisöll isyys

• Kansainvälisyys 

• Digitaalinen nuorisotyö

• Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

• Oppilaitosnuorisotyö



Esimerkki case-kuvauksesta
Alueel l isuus,  osal l isuus,  vaikut taminen – case kuvaus:

Nuorten yhte iskunna l l inen osal l is tuminen puhutut taa laa jast i . Er i  lae issa säädetään nuor ten kuulemises ta ja  osal l is tumisen 

edis tämises tä .  Tästä huol imat ta  yhte iskunnassamme kuuluu läh innä akt i iv is ten nuor ten ääni  marg inaa l i ssa o lev ien nuor ten 

osal l is tumisen o l lessa vähäis tä . Tule ed is tämään ka ikk ien nuor ten mahdol l i suuks ia osal l is tua ja  va ikut taa! Kehi tä t  uus ia  

osal l is tumisen tapoja ja  teet  nuor ten ääntä kuuluvaks i  yhdessä osal l isuuden ammatt i la is ten ja  nuor ten kanssa.

Toiminnat :

• Osal l isuuden teor iaan ja  menete lmi in  perehtyminen

Tutustu t  nuor ten osal l isuudesta ker tovaan k i r ja l l isuu teen.  Koostat  osal l isuuden menete lmäpaket in  perehtymäl lä Juvenian

hankkeiden to imintamal le ih in ja  tu loks i in .  Paikannat  nuor ten osal l isuuden kehi t tämisen aukot  ja  va lmiste let  nuor ten 

osal l isuuden vahvis tamiseen hankesuunn i te lman. Vahvis ta t er i ty ises t i  va ikut ta jav ies t in tä ta i to jas i ,  jo i ta  hyödynnetään Ete lä -

Savon nuor ten osal l isuuden vahvis tamisessa.

• Nuorten vaiku t ta jayh te isö jen rakentaminen ja osal l isuuskokemusten kerääminen

Tavoi ta t nuor ia  yhte is työssä muiden to imi jo iden (harras te jä r jes tö t ,  työpaja t ,  oppi la i tokset ,  e ts ivä nuor iso työ)  kanssa Ete lä-

Savon a lueel ta . Keräät  tavo i te tu i l ta  nuor i l ta  osal l isuuskokemuksia ja  teet  n i i tä  näkyväks i  va ikut ta jav iest innän ke ino in .

• Nuorten va ikut tamis tapaamisten suunni t te lu  ja  to teutus

Hyödynnät osal l isuuskokemuksia vaikut tamis tapaamis ten suunni t te lussa.  Innostat  kohdat tu ja  nuor ia osal l is tumaan 

va ikut tamis tapaamis i in  ja  n i iden suunni t te luun. Suunni t te le t  ja  to teuta t  va ikut tamistapaamiset  yhdessä mukaan haluav ien 

to imi jo iden ja  nuor ten kanssa tuot tamaasi  osal l isuuden menete lmäpaket t ia  hyödyntäen .  



Oppilaitoksen ja 

työelämän 

yhteistoiminta 

- Toiminnan 

suunnittelu

- Käytännön 

järjestelyt

- Palaute ja arviointi

Ohjauskumppanuus

"Kuka"

- Työelämäohjaaja ja -opettaja

- Verkostot

- Oppimistiimi

- Mentorointi

Osallistava lähestymistapa

- Opiskelijoiden yksilö- ja ryhmäkohtaisten

(tulevaisuus)intressien huomiointi tavoitteiden, 

sisältöjen ja työnjaon rakentamisessa

- Opiskelijoiden kuuntelu ja kuulluksi tuleminen

OPISKELIJAN 

TOIMIJUUS

Juvenia Akatemian pedagogiset lähtökohdat

"Mitä"

- Sisällöllinen ja 

pedagoginen ohjaus

- Reflektointi

- Emootioiden käsittely ja 

tuki

- Ohjaus, palautteen-

anto ja arviointi 

kehittävänä prosessina



• Oppimista on tarkasteltu Tomlinsonin (2017) 

osaamispääomien viitekehyksessä

• Inhimil l inen pääoma

• Kulttuurinen pääoma

• Psykologinen pääoma

• Identiteettipääoma

• Sosiaalinen pääoma

Tulokset



Juvenia Akatemia uraohjausympäristönä

• Opetussuunnitelman, TKI-toiminnan ja opiskeli jan henkilökohtaisten tavoitteiden 

yhteensovittaminen oppimisti imin tehtävänannossa ja ohjauksessa

• Erilaisten opiskeli joiden toimijuuden tukeminen

• Opettajuuden ja ohjaajuuden liudentuminen

• Vuorovaikutteisuus ja tarvelähtöisyys opetuksessa

• Reflektiotaitojen vahvistaminen

• Jatkuvuus

• Ymmärrys ryhmädynamiikasta

• Emootioiden käsittely ja emotionaalinen tuki


