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KOMIASTI KOTONA JA 

OPINTIELLÄ - TOIMINTA

Komiasti kotona ja opintiellä -toiminnassa tuetaan yläkoululaisen nuoren motivaatiota 

koulunkäyntiin sekä ehkäistään luvattomia poissaoloja ja koulupudokkuutta. 

Toiminnassa otetaan mukaan myös nuoren lähipiiri ja tuetaan vanhempia heidän 

kasvatustehtävässään.

Komiasti kotona ja opintiellä pohjautuu Lukkari-toimintamalliin®, joka kehitettiin 

Komia-seutukunnan alueella vuosina 2012-2017 ensin RAYn tuella ja myöhemmin 

Veikkausvoittovaroin. 

Mallissa edettiin neliportaisen, käytännönläheisen toimintamallin mukaan 

kotikäynnin, puhelinherätysten, kouluun hakemisen sekä palveluohjauksen kautta 

kohti säännöllistä koulunkäyntiä. Lisäksi mallissa on mukana Pysäkki –toiminta.

Vuoden 2018 alusta Komiasti kotona ja opintiellä jatkaa toimintaansa siten, että 

myös nuoren lähipiiri ja vanhemmat kutsutaan mukaan työskentelyyn.
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KOMIASTI KOTONA JA 

OPINTIELLÄ - TOIMINTA

Oppilaat ohjautuvat toiminnan piiriin koulujen oppilashuoltoryhmien ja 

kuraattorien kautta. Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat olla myös 

suoraan yhteydessä työntekijöihin.

Järjestämme myös nuorille, vanhemmille ja perheille matalan kynnyksen 

asiantuntijaluentoja, toiminnallisia ryhmiä, leiritoimintaa ja erilaisia 

vertaistukimuotoja. Lisäksi käynnistymässä on nuorten ”Olohuone” –

toiminta.

Komiasti kotona ja opintiellä toimii Seinäjoen, Ilmajoen, Kurikan, 

Alavuden ja Lapuan yläkouluilla.

Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.
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TOIMINTA



NUOREN 
PYSÄKKI

• Nuoren Pysäkillä voidaan
istahtaa alas ja käydä läpi
sen hetkistä tilannetta

 sopia sääntöjä ja 
käytänteitä

• Pysäkillä voidaan jutella, 
tehdä rästitehtäviä tai 
vaikkapa suunnitella tulevaa

• Nuoren työntekijä osallistuu
verkostopalavereihin, 
oppilashuoltotyöryhmään
tai kasvatuskeskusteluihin
tarvittaessa
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VANHEMPIEN 
PYSÄKKI

• Vanhemmat saavat tukea 
kasvatustehtävään

• Ohjaus- ja keskustelukäynnit

• Käynnit sovitaan  yksilöllisesti 
vanhempien kanssa

• Aiheena voi olla mm. vanhempien 
jaksaminen, arjen haasteissa tukeminen 
(esim. pelaamisen rajoittaminen), 
keinojen miettiminen arjen 
helpottamiseen
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PERHEPYSÄKKI

• Nuoren poissaolot koskettaa koko
perhettä ja välit perheenjäsenten kesken
saattaa kiristyä

• Yhteinen keskustelu ja tilanteen
kartoittaminen voivat olla avain
parempaan arkeen

• Huomioidaan sisarukset

• Sovitaan perheelle säännöt

• Käydään läpi perheelle tärkeitä asioita ja 
suunnitellaan yhdessä mielekäs arki
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NUOREN 
OLOHUONE

• Olohuone toiminta on 
suunnattu 12-16 vuotiaille

• Olohuoneeseen voi tulla
maanataisin klo 15-17 välisenä
aikana

• Mm. vapaata yhdessäoloa, 
lautapeliä, välipalaa ja yhteistä
jutustelua

• Aikuinen aina mukana

• Tehdään yhteistyössä
nuorisotoimen ja seurakunnan
kanssa
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KOEMME TÄRKEÄNÄ 
VARHAISEN PUUTUMISEN JA 
KOKO PERHEEN TUKEMISEN 
TOIMINNAN AIKANA

• Vanhempien ja koko perheen tukeminen

• Yhteydenotto poissaoloista
mahdollisimman varhain (30 – 50h)

 Tämä mahdollistaa onnistumisen ja 
nuoren koulutyön jatkumisen

• Yhteistyön merkitys suuri

(koulut, lastensuojelu ym. tahot)
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TUKIKOHTA

Komiasti kotona ja opintiellä –toimisto
sijaitsee Seinäjoella osoitteessa:

Ruukintie 72, 60100 Seinäjoki

Nuoren koti tai koulu toimii myös
kohtaamispaikkana. 
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