
 

 

Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto

Riika Heikkiselle ja Saara Laatiselle

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi ensimmäisen sosiaalipedagogiikan opinnäytepalki
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tuaalisessa keskusteluryhmässä

vat korkeakouluopiskelijat kuvaavat omaa toimijuuttaan virtuaalisessa keskusteluryhmässä

millaisena heidän toimijuutensa viestien perusteella näyttäytyy

sinäisyydellä on usein negatiivinen vaikutus ihmisen 

toimijuuden toteutumiseen. Yksinäisten opiskelijoiden aktiivista toimijuutta rajoittivat erity

sesti ujous, sisäiset ajatusmallit sekä negatiiviset kokemukset sosiaalisista tilanteista.
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Heikkisen gradu sai palkintotuomaristolta 

hän johtopäätöksissään nostaa opiskelu

lemälleen inhimillisesti raskaalle ja yhteiskunnallisesti voimavaroja tuhlaavalle ongelmalle. 

Näin koko työ kasvaa sosiaalipedagogiseksi vetoomukseksi 

jestämisen tapaa. Heikkinen myös
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Amk-opinnäytetöiden sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytep

Centria-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

ponikerhotoiminnan ohjaamisesta 7

viurheilun nuorisotoiminnassa näkyville pedagogista toimintaa ja syrjäytymistä ennalta e

käisevän työn piirteitä. Opinnäytetyö osoitti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tukevan 
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Laatisen opinäytetyötä palkintotuomaristo kiitti

gisen ammatillisen orientaation piirteiden kuvaamisesta ja määrittelemisestä hev

nassa. Laatinen käsittelee työssään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan suhdetta muuhun 
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puhuttelevuudestaan ja siitä, miten 
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keskustelee virtuaalisen yhteisöllisyyden mahdollisuuksis-
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Hänen opinnäytetyönsä oli toiminnallinen ja muodostui 

lapsille. Työn tarkoituksena oli tuoda ra-

viurheilun nuorisotoiminnassa näkyville pedagogista toimintaa ja syrjäytymistä ennalta eh-

käisevän työn piirteitä. Opinnäytetyö osoitti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tukevan 

toiminnallisuutta sekä tuovan lasten elämään yh-
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hevostoimintaan, muun muassa ratsastusterapiaan sekä näiden erilaista asemaa palvelujär-

jestelmässä. Lisäksi hän tarkastelee onnistuneesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ulot-

tuvuuksia ja vaikutuksia lasten itsetunnon ja identiteetin kehitysprosesseissa. 

Molemmat palkitut työt ovat luettavissa sosiaalipedagogiikka.fi-verkkosivuilla: 

http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/opinnaytetoita/. 

Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto jaetaan jatkossa joka kevät edellisen vuoden aikana 

hyväksytylle pro gradu -tutkielmalle ja amk-tutkinnon tai ylemmän amk-tutkinnon opinnäyte-

työlle. Työn teemaa ei ole rajattu, mutta sen tulee olla lähestymistavaltaan sosiaalipedagogi-

nen, eli: 

• työssä tarkastellaan jotakin sosiaalipedagogisesti merkittävää ilmiötä 

• se liittyy selkeästi sosiaalipedagogiseen keskusteluun 

• se tuo esiin sosiaalipedagogiikan teoriaa ja/tai käytäntöä kiinnostavalla ja uusia hyö-

dyntämismahdollisuuksia avaavalla tavalla. 

Ensi vuoden opinnäytepalkinto jaetaan keväällä 2016 Turussa järjestettävillä Sosiaalipedago-

giikan päivillä. Palkintoehdokkaiksi voi esittää vuoden 2015 aikana hyväksyttyjä opinnäyte-

töitä. Katso lisää http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/opinnaytepalkinto/.  
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