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               RISTOLA-YHTEISÖ 

Ristola-yhteisö on Helsingin Metsälässä 

sijaitseva työopetuskoulu erityistä tukea 

tarvitseville nuorille aikuisille. Yhteisössä 

harjoitellaan sekä opitaan elämän perustaitoja 

ja yhteiselämää. Ristola-yhteisö tuottaa 

ostopalveluna kehitysvammaisten työtoimintaa 

pääkaupunkiseudun kunnille. 

Ristola-yhteisön toiminta perustuu Rudolf 

Steinerin virikkeiden pohjalta syntyneeseen 

hoitopedagogiikkaan ja sosiaaliterapiaan 

johtoajatuksenaan; että ihminen käsitetään 

henkisenä, sielullisena ja fyysisenä 

kokonaisuutena ja niin että ihmisyyden sisin on 

aina terve. Jokainen ansaitsee yhtäläisesti 

kunnioitusta ja mahdollisuuksia elämässä 

toteuttaakseen itseään. 

Ristola-yhteisössä on 36 oppilaspaikkaa nuorille 

aikuisille. Koulutuskokonaisuus on viisi vuotta. 

Pysyvyys ja jatkuvuus antaa tilaa ja rauhaa oppia 

omassa tahdissa. 

Tarjoamme opetusta perinteisissä 

kädentaitoammateissa, teoreettisissa ja 

taiteellisissa oppiaineissa. 

 

 

 

OPETUS TUKEE JA KEHITTÄÄ NUOREN 

PERSOONALLISUUTTA 

Koulutus Ristola-yhteisössä perustuu 

monipuoliseen opetukseen. Sen avulla tuetaan 

nuoren omaa persoonallisuutta. Perinteisissä 

kädentaitoammateissa: kudonnassa, puu-, savi- 

ja metallityössä sekä kotitaloudessa asiakas 

oppii kaikkien työpajojen työmenetelmät. 

Näiden erilaisten työkokemusten avulla nuori 

kypsyy oman arvonsa tuntevaksi aikuiseksi. 

Työopetuksen rinnalla he saavat myös 

yleissivistävää teoreettista ja taiteellista 

opetusta. Työ- ja teoriaopetus kulkevat 

rinnakkain toinen toistaan vahvistaen. 

Taiteelliset aineet; musiikki, maalaus, piirustus, 

eurytmia ja näytteleminen ovat olennainen osa 

opetusta. 

 

KÄDENTYÖT AUTTAVAT KASVAMAAN 

IHMISENÄ 

Kädentyötaidot eivät ole ainoastaan esineiden 

valmistamista, vaan niillä on myös muita 

vaikutuksia tekijäänsä. Kädentyöt kasvattavat 

järjestykseen, ne lisäävät taitavuutta, 

tarkkuutta, yhteistyökykyä, itsenäisyyttä ja 

vastuuntuntoa. Lisäksi jokainen työ sisältää 

arvokasta tietoa perinteisestä tavasta tehdä 

työtä. Tämä tieto välittyy työvaiheiden  

 

 

 

 

toistamisen ja eri työtapojen kautta kaikille 

nuorille. Liian aikaista kiinnittymistä yhteen 

työhön pyritään välttämään, sillä se rajoittaa 

heidän kehitystään. Kaikkien nuorten kohdalla 

on tärkeää, että he saavat kehittyä rauhassa ja 

oppia työtä tekemällä oikeat työmenetelmät.  

 

RAKENNUS VAIKUTTAA KÄYTTÄJÄÄNSÄ 

Koulurakennus tukee opetusta ja kehitystä. 

Koulun arkkitehtoninen kokonaisuus edistää 

sielullista liikkuvuutta, herättää iloa, synnyttää 

mielikuvia ja lisää viihtyvyyttä.    

 

YHTEISÖ KANTAVANA VOIMANA 

Ristola-yhteisössä ohjaajina ja opettajina 

toimivat hoitopedagogiaan ja sosiaaliterapiaan 

kouluttautuneet ja perehtyneet henkilöt sekä 

terveydenhuollon ammattilaiset. Yhdessä me 

muodostamme nuorten kanssa yhteisön, joka 

pyrkii kehittymään ja olemaan avoin uusille 

asioille.  


