JOPO-opiskelu on hyvä vaihtoehto
Teksti: Jukka Nortio

Jokaisella on oma paras tapa oppia. JOPO-luokka tarjoaa toiminnallisen oppimisympäristön ja
työssäoppimista kasi- ja ysiluokkalaisille.
Ysiluokkalainen Amin asettelee lautasia ja aterimia tarkasti paikoilleen Ravintola Töölönrannan valoisassa
salissa. Ravintolapäällikkö Toni Rautiainen katsoo tarkasti vieressä ja antaa yksityiskohtaisia neuvoja.
Neljän viikon työharjoittelu on puolivälissä. Takana on kaksi viikkoa rauhallisempaa aikaa, jolloin Amin on
perehtynyt vilkkaan ravintolan perustyövaiheisiin. Kaksi seuraavaa viikkoa ollaan tositoimissa, kun
pikkujoulukausi työllistää tiiviisti koko henkilökunnan, eikä mentori Tonilla oli mahdollisuuksia olla joka
hetki vierellä.
Amin on kattamisen lisäksi kiillottanut astioita, tehnyt laajasti taustatöitä ja päässyt myös tarjoilemaan.
– Täällä aloitetaan ravintolan perusasioista ja edetään sen mukaan, miten harjoittelijaa oppii uutta, Toni
sanoo.
Oma ravintola tavoitteena
Mikä on saanut Aminin innostumaan ravintolatöihin?
– Ravintolatyö ja oma ravintola on ollut minulle pitkään haaveena.
Alkusysäyksen hän sai äitinsä ja mumminsa kanssa Tanskaan suuntautuneella matkallaan.
– Kävimme pihviravintolassa. Halusin oppia tekemään yhtä hyvän pihvin kuin siellä sain, Amin muistelee
innostuksensa juuria.
Aminin aiemmat työharjoittelut ovat olleet päiväkodissa lastenhoitajana ja palvelutalossa keittiötöissä.
Koulunkäynti maistuu
JOPO-luokalle Amin siirtyi kasiluokan keväällä ja on muutokseen tyytyväinen. Koulun ja työn vuorottelu
innostaa tekemään molemmissa paikoissa parhaansa.
– Opiskelen viikossa kaksi päivää koulussa tosi ahkerasti. Kolme päivää täällä töissä on hyvää vaihtelua, joka
auttaa taas jaksamaan koulussa pirteänä.
JOPO-luokka ja työharjoittelu ovat auttaneet koulussa.
– Ennen en tykännyt matematiikasta yhtään. JOPO-luokalla opettaja on auttanut minua matematiikassa
koko ajan, se on alkanut kiinnostaa minua ja haluan oppia sitä enemmän.
Työharjoittelukin on tukenut matematiikan oppimista.
– Koko ajan pitää laskea, paljonko tulee asiakkaita, monelleko pöydät katetaan ja kuinka paljon ruokaa
laitetaan.

Amin on saanut JOPOsta laajemminkin tukea elämäänsä.
– Ennen koulunkäynti ei kiinnostanut minua yhtään, lintsasin tunneilta ja käyttäydyin huonosti.
Jääkiekkokin alkoi mennä huonosti. Sitten aloin ajatella, että mitä olen tehnyt ja päätin, että täytyy tehdä
nousu ylös. Kun pääsin Jopo-luokalle, aloin tehdä hurjasti tehtäviä. Nyt sekä koulu että jääkiekko menevät
hyvin.
Aminille jatko koulun jälkeen on selvä. Tie vie ravintolakoulu Perhon pääsykokeisiin.
– Keskityn nyt hyvin opintoihin ja työjaksoihin ja ensi syksynä menen Perhoon opiskelemaan kokiksi.
JOPO tukee omien vahvuuksien löytymistä
Helsingissä on JOPO-luokkia neljässä koulussa, kussakin kaksi luokkaa. Työssäoppimisjaksot ja
toiminnallisuus ovat ensisijaiset opiskelutavat, joiden rinnalla on luokkaopetusta. Työssäoppimisjaksoilla
osa viikosta opiskellaan koulussa osa työpaikoilla. Työpäiviä kertyy kunkin jakson aikana noin 20 eli 80
päivää lukuvuodessa.
– Työssäoppimista on lukukaudessa kaksi noin viiden viikon mittaista jaksoa. Jos oppilas on käynyt kasi- ja
ysiluokat JOPO-luokilla, hänellä voi olla peruskoulun jälkeen päättötodistuksen lisäksi jopa kahdeksasta
paikasta työtodistus. Tämä on melkoinen pääoma nuorelle, Vuoniityn peruskoulun JOPO-opettaja Katja
Taimiaho kertoo.
JOPO-luokilla työskentelee tiiminä kaksi erityisluokanopettajaa ja nuoriso-ohjaaja. Käytännössä opiskelu
tapahtuu kymmenen oppilaan pienryhmissä. Oppilaat käyvät lisäksi eri aineiden aineenopettajien tunneilla.
Aineenopetus valikoituu pitkälti kunkin oppilaan kiinnostusten mukaan.
– JOPO-luokalla keskitytään oppilaan vahvuuksien löytämiseen ja kehittämiseen. Esimerkiksi kielellisesti
lahjakas oppilaamme on ollut kansainvälisessä päiväkodissa harjoittelussa, Taimiaho kertoo.
JOPO-opiskelun tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä varhaisessa vaiheessa eli silloin, kun
huomataan, ettei tavallinen perusopetus ole nuorelle paras vaihtoehto. Työssäoppimisen myötä nuoret
saavat ymmärrystä työelämän pelisäännöistä, mikä helpottaa elämän myöhemmissä vaiheissa.
– Kun nuoret lähtevät JOPO-luokalta, he ymmärtävät oman vastuunsa elämästään, oppimisestaan ja
tulevasta työstään. Monet entiset oppilaat ovat tulleet kertomaan nykyisille jopolaisille, miten he ovat
pärjänneet opinnoissaan ja työelämässä, Taimiaho sanoo.

