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Oman	 elämän	 nainen	-hankkeessa	 oli	 tavoitteena	 kehittää	
työpajamalli vammaisten naisten työelämävalmiuksien edis-
tämiseksi.	Hankkeessa	haluttiin	keskittyä	nimenomaan	nai-
siin,	 koska	 aiemmissa	 tutkimustuloksissa	 on	 havaittu,	 että	
vammaisilla naisilla on miehiä suurempi riski syrjäytymiseen 
tai hyväksikäytön kohteeksi joutumiseen. Työpajamallin 
avulla	haluttiin	 torjua	 vammaisten	naisten	 syrjäytymistä	 ja	
edistää	heidän	osallisuuttaan	yhteiskunnassa.

Hankkeen	aikana	toteutettiin	kansainvälinen	kirjallisuuskat-
saus,	jossa	havaittiin,	että	vammaisilla	naisilla	on	myös	riski	
jäädä	”työhön”	kotiinsa	perheensä	luokse.	Siitä	voi	seurata	
sosiaalista	 erkaantumista.	 Myös	 itsensä	 toteuttamisen	 ja	
kehittämisen	mahdollisuudet	voivat	jäädä	tällöin	vähäisiksi.	 
Tämän vuoksi osallisuuden ja itsemääräämisen mahdolli-
suuksien tukeminen on tärkeää.¹ Hankkeen edetessä kuiten-
kin	huomattiin,	että	kohderyhmän	 rajaaminen	 sukupuolen	
perusteella	 oli	 turhaa.	 Hankkeessa	 kehitetty	 työpajamalli	
käy kaikille erityistä tukea tarvitseville henkilöille sukupuo-
lesta	riippumatta.

Hankkeen kohderyhmä siis oli vammaiset naiset, joilla  
yhdistyvät	 oppimisen,	 ymmärtämisen,	 muistin,	 toimin-
nanohjauksen, kommunikoinnin ja mielenterveyden pul-
mat. Hankkeessa tuotetun työpajamallin ja tehtäväpankin  
yhteiskehittämisessä	kohderyhmällä	oli	merkittävä	rooli.	He	
toimivat	kokemusasiantuntijoina	tuomalla	kehittämistyöhön	
kehitysvammaisuuden	ja	autismikirjon	näkökulmaa.	Seuraa-
vassa	on	lyhyesti	kerrottu,	mitä	kehitysvamma	ja	autismikir-
jo	tarkoittavat.

KEHITYSVAMMA 

Kehitysvamma	tarkoittaa	vaikeutta	ymmärtää	ja	oppia	uusia	
asioita.	 Kehitysvamma	 rajoittaa	 vain	 osaa	 ihmisen	 toimin-
noista. Kaikilla ihmisillä on vahvuuksia ja kykyjä, ja jokaisen 
tulee	saada	tukea,	jotta	voi	löytää	omat	mahdollisuutensa.	
Kehitysvamman aste voi vaihdella vaikeasta vammasta lie-
vään vaikeuteen oppia asioita. Suomessa on kaikkiaan noin 
40 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma². Oman elämän nai-
nen  -hankkeen työpajoissa kehitysvammaisuus on huomioi-
tu	niin,	että	työpajamallin	tehtävät	ja	toiminnot	ovat	selkei-
tä,	ymmärrettäviä	ja	riittävän	helppoja	toteuttaa.
 
AUTISMI

Autismi	on	autismikirjoon	kuuluva	neurobiologinen	keskus-
hermoston	 kehityshäiriö,	 joka	 aiheuttaa	 hyvin	 vaihtelevia	
toiminnan	 esteitä.	 Autistisilla	 henkilöillä	 aistien	 välittämä	
tieto	 ja	 sen	 tulkinta	 on	 yksilöllistä	 ja	 tavallisesta	 poikkea-
vaa.	Autismi	 todetaan	useimmiten	 lapsen	 kehityksen	 siinä	 
vaiheessa, kun lapsi alkaa opetella vuorovaikutustaitoja³.
 

Autistisilla	henkilöillä	ilmenee	vaikeuksia³
• sosiaalisessa	kommunikaatiossa	(vaikeuksia	sekä	sanal-

lisessa	että	sanattomassa	viestinnässä)
• sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (vaikeuksia tunnistaa 

tai	 ymmärtää	muiden	 ihmisten	 tunnetiloja	 ja	 tunteita	
sekä ilmaista omiaan)

• sosiaalisessa mielikuvituksessa (ymmärtää ja tulkita 
muiden ihmisten ajatuksia, tunteita ja toimia)

AUTISTINEN AJATTELU

Matkalla	 työelämään	-työpajoja	 kehitettiin	yhteiskehittämi-
sen	 menetelmin	 sekä	 kehitysvammaisten	 että	 autismikir-
joon kuuluvien naisten kanssa. Lähtökohdat ja niiden myötä 
sopivat työskentelytavat eroavat näiden ryhmien välillä siinä 
määrin,	 että	on	 syytä	 avata	myös,	mitä	 autistinen	 ajattelu	
tarkoittaa.

Autistisen	 ajattelun	 omaava	 tai	 niitä	 piirteitä	 omaavalla	
henkilöllä	ilmenee	usein	kontekstisokeutta,	mikä	vaikeuttaa	
päivittäistä	selviämistä	oman	kodin	askareissa.	Tiiviisti	mää-
riteltynä	kontekstia	on	kaikki	se	ympäristössä,	sekä	aivojen	
sisä-	että	ulkopuolella	oleva	aines,	joka	vaikuttaa	tapaamme	
antaa	merkityksiä	asioille.	Kontekstiherkkyys	on	kykyä	valita	
kontekstista	hyödyllinen	ja	merkityksellinen	aines	ja	käyttää	
sitä.	Neurotyypilliset	 ihmisaivot	ovat	 luonnostaan	konteks-
tiherkät⁴.

Kontekstisokeus	 voi	 ilmetä	 esimerkiksi	 poikkeavana	 sent-
raalisena	 koherenssina	 (henkilö	 pystyy	 kiinnittämään	 huo-
mionsa vain kapea-alaiseen yksityiskohtaan eli ns. ei näe 
metsää	puilta),	aistitoimintojen	poikkeavuutena,	toiminnan-
ohjauksen	 vaikeuksina	 tai	 sosiaalisen	 kognition	 puutteina.	
Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi 
jumiutumisena:	asioita	ei	saada	vietyä	loppuun,	tai	omasta	
kodista	ei	kyetä	lähtemään	ulos⁴.	Hankkeen	aikana	huomat-
tiin,	että	näistä	erityispiirteistä	johtuen	autismikirjon	henki-
lön tukeminen onnistuu usein helpommin yksilöllisellä tuel-
la kuin ryhmässä. Yksilöllisessä tuessa oleellisia asioita ovat  
mm.	 vaiheittaisuus	 osista	 kokonaisuuteen,	 selkeät	 työoh-
jeet,	 joissa	 työn	 eri	 vaiheet	 on	 kerrottu	 sekä	 riittävä	 lepo	
työvaiheiden välillä. Asiakkaalta ei vaadita kokonaisuuden 
hahmottamista,	riittää,	että	ohjaajalla	on	kokonaiskuva	mie-
lessään.

TYÖPAJOJEN LÄHTÖKOHDAT

Matkalla työelämään -työpajojen viitekehys muodostuu yk-
silökeskeisestä	työotteesta,	yhteisökasvatuksen	periaatteis-
ta ja myönteisestä tunnistamisesta, jotka kaikki pohjautuvat 
ratkaisu-	ja	voimavarakeskeiseen	ajatteluun.
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YKSILÖKESKEINEN TYÖOTE

On ihmisen perusoikeus tulla kohdelluksi itsenäisenä hen-
kilönä, jolla on valinnanvapaus omassa elämässään ja mah-
dollisuudet	 osallistua	 yhteiskunnan	 toimintaan	 aktiivisena	
kansalaisena.	Se	on	myös	yksilökeskeisen	työotteen	ydinta-
voite⁵.

Yksilökeskeisessä	työotteessa	etsitään	ihmisen	voimavaroja,	
ja	se	perustuu	positiiviseen	ja	ratkaisukeskeiseen	ajatteluun:	
vastaan	tuleviin	tilanteisiin	etsitään	ratkaisuja.	Olennaista	on	
usko	kykyyn	löytää	niitä.	Ratkaisujen	löytäminen	ei	aina	ole	
helppoa, vaan tarvitaan ideoita, aikaa, ihmisiä sekä erilaisia 
keinoja ja menetelmiä. Toisinaan joudutaan hyväksymään 
myös	epäonnistumisia,	mutta	niistä	ei	lannistuta5.

Yksilökeskeinen	työote	tarkoittaa	työkulttuuria,	 jossa	kaikki	
kohtelevat	toisiaan	yksilökeskeisesti⁵:

1. persoonana, jossa on paljon hyvää ja voimavaroja
2. yksilönä,	 joka	tietää,	mikä	on	itselle	hyväksi	 ja	omassa	

elämässä tärkeää
3. yhteisön jäsenenä, joka haluaa ja kykenee antamaan 

oman panoksensa
4. henkilönä, joka tarvitsee toisten tukea
5. oppijana, joka oppii kokemuksista

Lähellä olevien  
ihmisten keskeisin  
tehtävä on 
toimia mahdollistajina.

Kehitysvammaisten ihmisten osalta henkilön elämän sisäl-
tö riippuu usein siitä, miten lähi-ihmiset hänen kanssaan 
toimivat ja miten hänen tarvitsemansa tukipalvelut on jär-
jestetty.	Kehitysvammaiselta	ihmiseltä	voi	puuttua	aikuisen	
status.	Hän	saattaa	olla	loputtomiin	tilanteessa,	jossa	muut	
päättävät	asioita	hänen	puolestaan	-	tietävät,	mikä	on	hänen	
kohdallaan hyvää elämää. Kehitysvammaisella henkilöllä ei 
välttämättä	ole	mahdollisuuksia	harjoitella	päätösten	teke-
mistä	eikä	päättää	edes	sellaisista	asioista,	joista	hän	kykeni-
si	päättämään	joko	yksin	tai	tuetusti⁶.

Vammaisuus nähdään nykyisin ihmisoikeuskysymyksenä. 
Tämä	 näkökulma	 velvoittaa	 yhteiskuntaa	 ja	 lähi-ihmisiä	 
etsimään arkeen sellaisia ratkaisuja, jotka eivät sodi ihmis-
ten yleisiä oikeuksia vastaan. Esimerkiksi asumispalveluissa 
se	tarkoittaa	sitä,	että	kehitysvammaisella	ihmisellä	on	olta-
va todellisia mahdollisuuksia valita asuinpaikkansa ja asuin-
kumppaninsa⁶.

Tuen tarjoamisen näkökulmasta yksilökeskeisessä toimin-
nassa	on	kyse	työotteesta,	jossa	tuetaan	henkilöä	ja	hänen	
osallistumistaan	 juuri	 hänelle	 parhaalla	 tavalla.	 Työotetta	

voisi kuvata tandem-pyörällä ajamiseksi. Henkilö ohjaa pyö-
rää	ja	päättää	suunnan.	Muut	istuvat	takapenkillä	ja	auttavat	
polkemisessa silloin, kun heitä tarvitaan - kun henkilön oma 
ymmärrys	tai	taidot	eivät	riitä⁶.

Lähellä olevien ihmisten keskeisin tehtävä on toimia mah-
dollistajina. Tuki räätälöidään ihmisen tarpeisiin sopivak-
si.	 Sen	 ei	 tulisi	määrittyä	palvelusta	 käsin	 eikä	olla	 sidottu	
aikaan tai paikkaan. Jos tukea on liikaa, voi onnistumisen 
kokemus	jäädä	puuttumaan.	Liian	vahvalla	tuella	henkilö	ei	
myöskään ota itse vastuuta tekemisestään, vaan vastuu jää 
häntä tukevalle ihmiselle. Liian vähäinen tuki voi johtaa epä-
onnistumiseen	 ja	 tuottaa	 kokemuksia,	 joiden	 seurauksena	
ihminen	ei	enää	halua	osallistua⁶.

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN

Myönteisen tunnistamisen idea on vaihtoehtoinen ja täy-
dentävä	 näkökulma	 ongelmalähtöisille	 ja	 yksilökeskeisille	
lähestymistavoille. Siinä huomio siirretään riskeistä resurs-
seihin,	 haitoista	 hyvinvointiin,	 yksilöllisyydestä	 yhteisöl-
lisyyteen	 ja	 varhaisesta	 varhaisemmaksi.	 Tavoitteena	 on	
kohtaamiset ja toimintatavat, jotka tukevat henkilöiden 
itseluottamusta,	 itsetuntoa	 ja	 itsearvostusta.	 Myönteinen	
tunnistaminen	voi	olla	toimintaperiaate	ammatillisissa	käy-
tännöissä	 ja	 rakentua	 osaksi	 yksikön	 toimintakulttuuria	 tai	
olemassa	olevien	toimintamuotojen	ja	-periaatteiden	sanal-
listamista,	 jakamista	 ja	kehittämistä.	Se	ei	uusi	keksintö	tai	
erillinen	menetelmä⁷.
 
Käytännön työssä ja toiminnassa myönteinen tunnistami-
nen	on	mm.	tutustumista,	tunnustamista	ja	tukemista⁷.
 
Tutustuminen.	 Jotta	myönteinen	 tunnistaminen	voi	 toteu-
tua,	tulee	ihmisten	tutustua	toisiinsa	sen	sijaan,	että	he	olet-
tavat	tietävänsä	millaisia	ihmisiä	toiset	ovat⁷.
 
Tunnustaminen.	 Tutustuminen	 lisää	tietoisuutta	 siitä	mikä	
kullekin ihmiselle on erityisen tärkeää ja missä hän voi saada 
tunnustusta	ja	arvostusta⁷.
 
Tukeminen	on	tutustumista	ja	tunnustuksen	antamista	tie-
toisena	 toimintamuotona,	 joka	 keskittyy	 ongelmien	 sijaan	
voimavaroihin	 ja	onnistumisiin.	Arkielämässä	ulottuvuudet	
kietoutuvat yhteen; toimimalla yhdessä tutustutaan, anne-
taan arvostusta ja tarjotaan tukea. Myönteistä tunnistamista 
voi	 toteuttaa	 myös	 tavoitteellisesti	 hyvinvoinnin	 edistämi-
seksi	ja	syrjäytymisen	ehkäisemiseksi⁷.

Myönteiseen tunnistamiseen kuuluvat myös yhteisöllisyys, 
ennaltaehkäisy	 ja	 toimintakulttuuri:	 toimitaan	 yhdessä	 ja	
jaetaan	vastuu	myönteisen	toimintakulttuurin	kehittämises-
tä	 ja	ylläpitämisestä.	Hyvinvointi	on	kaikkien	asia,	 ja	hyvin-
vointia	tukemalla	ehkäistään	syrjäytymistä⁷.
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Myönteisen tunnistamisen kohteena voi olla mikä tahansa 
asia, joka on tärkeä käsitykselle itsestä. Myönteinen tunnis-
taminen	voi	olla	esimerkiksi	seuraavia	asioita⁷:

• tilanneherkkyyttä
• tilaisuuksien	tietoista	rakentamista
• molemminpuolista kiinnostusta, kunnioitusta ja arvos-

tusta
• (hiljaisia) käytäntöjä, joissa ihmiset tulevat nähdyiksi 

ja	kuulluiksi	siten	kuin	he	kussakin	tilanteessa	haluavat	
tulla ymmärretyiksi

YHTEISÖKASVATUKSEN PERIAATTEET
 
Yhteisökasvatuksen	 keskeisiä	 lähtökohtia	 ovat	 mm.	 asioi-
den yhdessä sopiminen säännöllisten yhteisökeskustelujen 
muodossa,	 yhteisten	 pelisääntöjen	 laatiminen,	 tasa-arvoi-
suus,	turvallisuus	ja	keskinäinen	kunnioitus⁸.

Yhteisökasvatuksen	periaatteet	muodostuvat	seuraavasti:

Tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys.	Periaate	edellyttää	kasva-
mista	tasa-arvoon	ja	demokratiaan	niin,	että	yhteisön	jäse-
nillä	ovat	yhtäläiset	demokraattiset	oikeudet	ja	velvollisuu-
det. 

Terveen järjen periaate. Vaikka	periaatteet	aina	korostavat,	
että	niille	tarvitsee	olla	perustelut,	on	silti	uskottava,	että	on	
olemassa moraalisia itsestäänselvyyksiä, joita ei tarvitse kas-
vatustyössä perustella, kuten esimerkiksi miksi toista ihmis-
tä ei saa lyödä.

Avoimuus ja rehellisyys. Periaate ilmaisee moraalisen ja 
arvoperustaisen	 vaatimuksen	 pyrkiä	 kasvatuksessa	 mah-
dollisimman syvälliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen ja 
rehellisyyteen.

Ehdoton oikeudenmukaisuus. Periaate takaa yhteisön hei-
koimpien	jäsenten	tasa-arvoisuuden	kehittymisen.	Yleisesti	
pätee sääntö, niin yhteisökasvatuksessa kuin yhteiskunnas-
sakin, kun heikoimmilla on hyvä olla, on muillakin tällöin  
parempi olla.

Luottamuksen periaate.	Periaate	toimii	erittäin	kasvattava-
na käytännön kasvatuskeinona, koska jos yksilölle annetaan 
yhteisössä	 mahdollisuus	 olla	 luottamuksen	 arvoinen,	 voi	
hän myös lunastaa tämän odotuksen.

Fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden periaate. Ehkä 
jopa jonkinlaisena itsestäänselvyytenä voisi pitää viimeistä 
periaatetta,	joka	on	fyysisen	ja	psyykkisen	koskemattomuu-
den	periaate.	Sitä	on	kuitenkin	korostettava	käytännön	kas-
vatustyössä,	 koska	 se	 tuntuu	monesti	unohtuvan.	 Yhteisö-
kasvatuksessa korostetaan jokaisen tasa-arvoista asemaa 
sekä	oikeutta	olla	turvassa	ja	kunnioitettu	omana	itsenään.

RATKAISU-	JA	VOIMAVARAKESKEINEN	 
AJATTELU

Ratkaisukeskeisyys	on	käytännön	strategia,	 joka	antaa	väli-
neitä	 ongelmatilanteissa	 ja	 kehittämistyössä	 toimimiseen	
sekä	 yksilö-	 että	 ryhmätasolla.	 Työskentelyyn	 sisältyy	 aina	
myös	 arviointia,	 joka	 tekee	 edistymisen	 näkyväksi.	 Termi	
“ratkaisukeskeisyys”	 ei	 viittaa	 valmiiden	 ratkaisujen	 tarjoa-
miseen	 keskustelukumppanille,	 vaan	 tämän	 tavoitteisiin,	
päämääriin	ja	voimavaroihin	keskittymiseen⁹.

Menetelmän	ja	työotteen	ohella	ratkaisukeskeisyys	on	tapa	
ajatella	ja	katsoa	maailmaa¹⁰.	Työskentelyn	lähtökohtana	ja	
huomion keskipisteenä on asiakkaan tapa elää ja hahmot-
taa	todellisuus.	Kunnioittava	asenne	synnyttää	kokemuksen	
tasa-arvosta.	Asiakas	on	aina	oman	elämänsä	asiantuntija,	
eikä	 työntekijän	 tarvitse	 tietää	 tai	 hallita	 kaikkea.	 Hänen	
tehtävänsä on tehdä asiakkaan kanssa yhteistyötä tämän 
ehdoilla	 ja	 tavoilla	niin,	että	asiakas	 voi	 löytää	elämästään	
merkitystä	ja	säilyttää	omanarvontunteensa⁹.

Ihminen	 kykenee	 muuttumaan,	 oppimaan,	 kasvamaan	 ja	
löytämään	 oman	 tiensä.	 Yksi	 tärkeimpiä	 ratkaisukeskeisen	
työtavan	 tavoitteita	 on	 saada	 asiakas	 tiedostamaan,	 että	
hänellä itsellään on kykyjä, voimavaroja, vahvuuksia ja mah-
dollisuuksia.	 Ratkaisukeskeisessä	 ajattelussa	 keskitytäänkin	
toimiviin asioihin ja onnistumisiin pyrkien lisäämään nii-
tä.	 Ratkaisukeskeisen	 työskentelyn	 keskiössä	 on	 asiakkaan	 
näkemys omasta muutoksen, avun tai tuen tarpeestaan.  
Ihmisellä itsellään on vastuu omasta elämästään, emmekä 
voi	muuttaa	sitä	hänen	puolestaan	–	hänen	on	 tehtävä	se	
itse⁹.	 Vaikeatkin	 tilanteet	 ovat	 ratkaistavissa	 uusilla	 tavoil-
la, jolloin menneisyyden kokemuksista voi tulla voimavara. 
Asiakkaiden valmiit tarinat omasta elämästään ovat usein 
ongelmatarinoita,	 ja	vieläpä	toisten	 ihmisten	 laatimia.	Rat-
kaisukeskeisessä	 työotteessa	 lähdetään	etsimään	myöntei-
siä poikkeuksia, mielihyvän lähteitä ja piilossa olevia kykyjä. 
Mielikuvat,	huumori	ja	leikillisyys	auttavat	rentoutumaan	ja	
löytämään	uusia	näkökulmia⁹.

Keskinäinen	yhteistyö	perustuu	asiakkaan	omien	tavoitteiden	
etsimiseen	 ja	 määrittelemiseen.	 Ongelman	 rajaaminen	 rat-
kaistavaan muotoon on tärkeää. Suuntaamalla ajatukset ja 
keskustelu tulevaisuuteen pyritään näkemään mahdollisuuk-
sia myös nykyhetkessä. Etsitään merkkejä ensimmäisistä, koh-
ti	ratkaisua	vievistä	askelista	ja	ohjataan	kielenkäyttöä	tavoite-	
ja	onnistumispuheen	suuntaan	ongelmapuheen	sijaan⁹.

Ongelma	 tai	ongelmallinen	käyttäytyminen	ei	vaikuta	kaik-
keen	 asiakkaan	 elämässä.	 Näitä	myönteisiä	 poikkeuksia	 ja	
luonnollisia muutoksia pyritään yhdessä etsimään ja löytä-
mään. Keskitytään niihin asioihin, joita asiakkaalla on mah-
dollisuus	muuttaa.	Usein	muutos	yhdessä	asiassa	synnyttää	
muutoksia myös muissa asioissa. Pienikin muutos voi olla 
riittävä⁹.
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Asiakkaalle	 annetaan	 palautetta	 välittömästi.	 Keskitytään	
hänen	 elämänsä	 toimiviin	 puoliin,	 yrittämisiin,	 onnistumi-
siin, oivalluksiin. Etsitään lupaavia alkuja ja ituja. Kehutaan. 
Osoitetaan, mitä myönteistä asiakas on jo tehnyt ja mitä hän 
on	saanut	aikaan	ratkaistessaan	ongelmaansa.	Palautteella	
korostetaan omaa vastuuta ja ansiota muutoksen aikaan 
saamisessa⁹.
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KUVA MUOKATTAVA
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Ohjeet
työpajatoiminnan 
käynnistämiseen
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Oman elämän nainen  -hankkeessa kehitetystä työpajamal-
lista hyötyy erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö, joka  
haluaa	kehittää	omia	työelämävalmiuksiaan	 ja	pohtia	osal-
listumistaan työelämään sen eri muodoissa. Haaveena voi 
olla	sen	hetkisestä	päivittäisestä	toiminnasta	suoriutuminen	 
entistä	 paremmin,	 ehkä	 ammatin	 opiskelu	 tai	 palkkatyö.	
Työpajamallin toimivuuden kannalta henkilöllä tulee olla 
kyky ja keinot ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan.

Ryhmän	toiminta	käynnistyy	neljällä	suunnittelupajalla,	jois-
sa luodaan pohja tuleville kymmenelle työpajalle. Suunnit-
telupajojen	 sisältö	 on	 ryhmästä	 riippumatta	 samanlainen.	
Ohje	suunnittelupajojen	ohjaamiseen	 löytyy	seuraavilta	si-
vuilta.			Työpajojen	sisältö	kootaan	suunnittelupajoissa	määri- 
teltyjen	 tavoitteiden	 pohjalta.	 Sisällön	 suunnittelun	 tueksi	
käsikirjasta	löytyy	runsaasti	eri	työelämävalmiuksiin	liittyviä	
tehtäviä ja harjoituksia. 

Hankkeessa	keskityttiin	17	työelämävalmiuteen.	Näihin	pää-
dyttiin	 mm.	 työpajoissa	 kokemusasiantuntijoiden	 kanssa	
keskustellen, työelämävalmiuksia avaten ja niiden merkitys-
tä	 pohtien.	Monet	 projektityöryhmän	mielestä	 olennaiset	
valmiudet, esimerkiksi kielitaito, esiintymistaito ja verkos-
toitumistaidot	jäivätkin	pois	ja	kokemusasiantuntijat	kokivat	
tärkeäksi	lisätä	luetteloon	hyvän	kunnon	ja	rohkeuden.	Myös	
erot joidenkin työelämävalmiuksien välillä olivat pieniä. Esi-
merkiksi paineensietokyky, epävarmuudensietokyky ja stres-
sinsietokyky	koettiin	keskenään	hyvin	samankaltaisiksi,	joten	
näitä	päätettiin	yhdistellä.	Tarvittaessa	työpajoissa	voidaan	
keskittyä	myös	listan	ulkopuolisiin	työelämävalmiuksiin.

Työpajamalli	on	mahdollista	toteuttaa	ryhmämuotoisen	työ-
pajatoiminnan lisäksi myös yksilöpajana. Yksilöpajan sisältö 
on	suunnittelupajaohjeistuksen	mukainen.

Ohjaajan on hyvä tutustua etukäteen huolella kunkin suun-
nittelupajan	 sisältöön,	 jotta	 ymmärtää	 niiden	 merkityk-
sen	 tavoitteiden	 saavuttamisessa.	 Lisäksi	 on	 perehdyttävä	
GAS-tavoitteen	asettamiseen,	 jotta	 tavoitteista	 tulee	 riittä-
vän	konkreettisia	ja	niiden	saavuttaminen	on	mahdollista.		

Ohjaajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pyrkiä eroon perin-
teisestä	ohjaajan	roolista.	Ryhmää	ei	”vedetä”	vaan	pyritään	
toimimaan	yhtenä	ryhmäläisenä	muiden	rinnalla	silti	pitäen	
kokoontumisen	tavoitteet	mielessä	ja	langat	käsissä.	

Ihanteellinen ryhmän koko on 3-4 osallistujaa yhtä ohjaa-
jaa	kohti.	Jos	ohjaajia	on	kaksi,	ryhmän	toimivuuden	vuoksi	
maksimikooksi	 suositellaan	4-7	osallistujaa.	 Suunnittelupa-
joissa	on	paljon	lähiohjauksen	tarvetta,	jonka	vuoksi	ryhmän	
koko	on	hyvä	pitää	pienenä.	Ryhmä	on	suljettu	ryhmä,	mikä	
tukee	luottamuksellisuutta	ja	avoimuutta.	Lisäksi	suunnitte-
lu- ja työpajojen rakenne hajoaa, mikäli ryhmään tulee uusia 
jäseniä	 ryhmän	 toiminnan	 jo	 käynnistyttyä.	 Autismikirjon	
henkilöille suositellaan yksilöpajaa, jossa henkilökohtaiset 
tarpeet voidaan huomioida paremmin. 

Tutustumiseen	on	hyvä	käyttää	riittävästi	aikaa.	Tästä	syys-
tä	 siihen	 on	 varattu	 koko	 ensimmäinen	 suunnittelupaja.	 
Ohjaajan	kannattaa	kiinnittää	tutustumisharjoitusten	ohes-
sa	 huomiota	 siihen,	miten	 ryhmäläiset	 esittelevät	 itsensä,	
mitä he haluavat tuoda esille, miten he tekevät valintoja, 
millaisia	ryhmäläisten	temperamenttierot	ovat	 ja	minkälai-
nen	dynamiikka	ryhmässä	alkaa	kehittyä.	

Ohjaajan tehtävänä on myös pitää tuntosarvet pystyssä ja 
tunnistaa ryhmän voimavarojen hiipuminen ennen kuin se 
alkaa muokata toimintaa. Kun ohjaaja huomaa stressita-
sojen nousevan, niitä on suositeltavaa purkaa esimerkiksi   
myönteisen	kehomeditaation	keinoin	tai	muokkaamalla	toi-
mintaa	ryhmän	tarpeita	vastaavaksi.	Erityisesti	autismikirjon	
henkilöillä	 myönteinen	 kehomeditaatio	 on	 havaittu	 toimi-
vaksi.	Autismikirjon	henkilöiden	kohdalla	on	tärkeä	huomi-
oida	 myös	 mahdollinen	 kontekstisokeus,	 joka	 vaikeuttaa	
valintojen	 tekemistä.	 Suunnittelupajojen	 sisältöihin	 kuuluu	
vaihtoehtoisia harjoituksia, ja kaikkien ryhmien toimintaa 
edistää	 se,	 että	 ohjaaja	 on	 etukäteen	 valinnut	 ryhmälle	 
sopivat vaihtoehdot. 

Ryhmän	toimintaa	ohjaa	voimavarakeskeisyys.	Ohjaajan	vas-
tuulla on vahvistaa osallistujien ajatuksia omasta kyvykkyy-
destä ja tukea jokaista omien vahvuuksien löytämisessä.  



 Matkalla työelämään  | 13 

Ryhmän toimintaa ohjaa voimavarakeskeisyys.
Ohjaajan vastuulla on vahvistaa osallistujien ajatuksia

omasta kyvykkyydestä ja tukea jokaista
omien vahvuuksien löytämisessä. 
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Suunnittelupajat
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Suunnittelupaja	1:
 

Tutustumispaja

TAVOITE: 

Ryhmäläiset	tutustuvat	toisiinsa	ja	ryhmäytyminen	käynnistyy.	Turvallisen	ja	positiivisen	ilmapiirin	luominen	alkaa.
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SUUNNITTELUPAJAAN VALMISTAUTUMINEN:

Ohjaaja valitsee ryhmästä riippuen tutustumisharjoituksista yhden tai useamman. Jos ryhmä koostuu enimmäkseen toisilleen 
tuntemattomista	ryhmäläisistä,	kannattaa	valita	useampia	pieniä	harjoituksia,	jotka	keskittyvät	perusasioihin,	esimerkiksi	toisten	
nimen	opetteluun.	Jos	ryhmä	on	ennalta	toisilleen	tutuista	henkilöistä	koottu,	voi	aikaa	käyttää	enemmän	esimerkiksi	omakuvan	
tekemiseen	ja	ammattikorteilla	pelaamiseen.

Ryhmää	perustettaessa	ohjaajan	on	hyvä	säilyttää	avoin	mieli	ja	antaa	ryhmäläisille	aikaa	ja	tilaa	kertoa	omaa	tarinaansa	itse.	
Ryhmän	toiminta	muokkautuu	ryhmän	näköiseksi	tutustumisen	myötä	eikä	ennakkotietoja	ryhmäläisistä	näin	ollen	ole	tarpeen	
kerätä.

ALOITUS:

Ohjaaja	esittelee	itsensä,	toteaa	läsnäolijat	ja	kertoo	ryhmän	toiminnasta	perusasiat:
• kokoontumisaika ja paikka
• tapaamisten tarkoitus 
• poissaolokäytäntö	(sitoutuminen	ryhmään,	ohjaajan	yhteystiedot)
• suljetun	ryhmän	toimintaperiaate,	luottamuksellisuus	ryhmässä
• työpajamalli:	neljä	suunnittelupajaa	(suunniteltu	sisältö)	ja	n.	kymmenen	työpajaa	(sisältö	koostetaan	neljän	suunnittelupa-

jan	aikana	nousseiden	kiinnostuksen	kohteiden	ja	tavoitteiden	pohjalta)
• ensimmäisen tapaamisen aihe

TOIMINTA: 

Tutustumisharjoituksia

Nimilapun teko
Ohjaaja on varannut mukaansa erilaisia tarvikkeita puisista pyykkipojista ja hakaneuloista kartonkiin ja tarroihin ym. koris-
teisiin. Jokainen voi tehdä tarjolla olevista tarvikkeista mieleisensä nimilapun.

Kortti-tehtävä
Ohjaaja	on	tuonut	mukanaan	erilaisia	kortteja.	Ne	voivat	olla	postikortteja	tai	vaikka	lehdistä	leikattuja	kuvia.	Kortit	voivat	
olla	yhtä	teemaa;	kuvia	erilaisista	autoista,	kukista,	tuoleista	tai	kengistä	jne.,	tai	sekalainen	valikoima	eri	teemoista.

Googlaamalla	voimakortit,	vahvuuskortit	tai	taidekorttipakka,	saatat	löytää	erilaisia,	tilattavia	ja	tehtävässä	hyödynnettäviä	
kortteja	esimerkiksi	Pesäpuun	tai	Mielenterveysseuran	sivuilta.	Ilmaiset	ja	tulostettavat	voimakortit	löydät	täältä:
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2016/04/vomppis_voimakortit.pdf

Kortit	levitetään	pöydälle	ja	jokainen	valitsee	niistä	jonkin,	jonka	kokee	kuvaavan	itseään	tai	puhuttelevan	erityisellä	taval-
la.	Kortit	esitellään	muille	ja	kerrotaan,	miksi	kyseinen	kortti	tuli	valituksi.

Pikkutavarat kertovat
Ohjaaja on tuonut mukanaan pikkutavaroita, jotka levitetään pöydälle. Tavaroissa voi olla esimerkiksi hiuspinni, suklaamu-
nasta	tullut	yllätys,	postimerkki,	hammastikku,	kivi	tai	helmi,	päiväkirjan	lukko	tai	pieni	avain,	tyhjä	tulitikkuaski,	ilmapallo,	
leikkihevonen, paperipäällysteinen makeinen jne. Pikkutavaroita kootessa on hyvä huomioida monipuolisuus ja mahdol-
lisuuksien	mukaan	myös	 työelämään	 tai	 eri	 ammatteihin	 liittyviä	 tavaroita.	 Tällaisia	 saattaa	 löytyä	esimerkiksi	 Barbien	
tavaroista,	nukkekodin	tarvikkeista	tai	pienistä	legotarvikkeista.	

Jokainen	ryhmäläinen	valitsee	tavaroista	haluamansa.	Valinnat	esitellään	muille,	ja	ryhmä	voi	yhdessä	pohtia,	mitä	kysei-
nen esine kertoo sen valinneesta henkilöstä. 
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Oma kuva
Ohjaaja	on	miettinyt	etukäteen,	millä	tavoin	oma	kuva	voidaan	ryhmässä	toteuttaa	ja	varannut	sen	mukaan	erilaisia	tar-
vikkeita.	Omakuvan	 voi	 vaikka	piirtää	 (tusseilla,	 puuväreillä,	 hiilellä,	 vasemmalla	 kädellä,	 suulla,	 silmät	 sidottuna	 jne.),	
muovailla,	maalata,	leikata	lehdestä	kollaasina	ja	toteuttaa	sen	vaikka	ympyrän	muotoon	leikatulle	pohjalle.

Ohjaajan	on	hyvä	tehtävän	ohjeistuksen	yhteydessä	kertoa	myös,	kauanko	aikaa	on	käytettävissä	yhteensä	koko	tehtävään	
tai	kauanko	esimerkiksi	lehtien	selailuun	on	käytettävissä	aikaa	ennen	kollaasin	kokoamista.	

Nimikirjaimet
Ryhmäläiset	kertovat	itsestään	omien	nimikirjainten	avulla.	Ohjaaja	on	voinut	kirjoittaa	ryhmäläisten	nimet	paperille	suu-
rina	ääriviivakirjaimina	lempiväreillä	väritettäväksi	tai	jokainen	voi	tehdä	nimestään	esim.	taulun.	Nimeä	varten	voi	leikata	
lehdistä	 kauniita	 kirjaimia	 tai	 kirjaimen	 voi	 piirtää	mieleisen	 kuvan	päälle	 ja	 leikata	 siitä	 irti	 liimaamista	 varten.	 Kirjai-
met	voi	asetella	paperille	ylhäältä	alaspäin	ja	keksiä	itseään	kuvaavan	adjektiivin	kyseisen	kirjaimen	kohdalle	(A	–	avulias	 
N	–	nauravainen	U	–	upea).	Adjektiivien	sijaan	voi	luetteloida	asioita,	joista	pitää	(A	-	aurinko	N	–	nukkuminen	U	–	ulkoilu).	
Tehtävän	voi	tehdä	myös	pareittain	tai	arpomalla	nimet	niin,	että	taulu	tehdään	toiselle.	Kun	työt	ovat	valmiit,	jokainen	
esittelee	itsensä	omasta	nimestä	tehdyn	taulun	avulla.

Kehonimi
Muodostetaan jokaisen ryhmäläisen nimi (tai nimen ensimmäinen kirjain, jos ryhmä on pieni tai nimet pitkiä) ryhmänä tai 
pareittain	kehojen	avulla.	Nimet	tai	kirjaimet	voi	muodostaa	seisten	tai	lattialla	maaten.	Tuloksia	voi	ja	kannattaa	kuvata!	
Kuvista voi tehdä nimitaulun tai kokoelman erilaisten kuvasovelluksien avulla.

Mikä olisit, jos olisit..?
Käsikirjan	liiteosiosta	saat	tehtävässä	hyödynnettävät	kysymyskortit.	Tarkoituksena	on	esittää	kysymyksiä,	johon	vastataan	
joko	mahdollisimman	nopeasti	tai	rauhallisemmin	vastaus	perustellen.	Harjoituksen	voi	tehdä	pareittain	tai	ryhmänä.

Väittämät
Ohjaaja	on	ottanut	liiteosiosta	erilaisia	väittämiä	tai	keksinyt	ne	itse.	Väittämät	kannattaa	leikata	suikaleiksi	etukäteen.	Ne	
levitetään	pöydälle	taustapuoli	ylöspäin	ja	jokainen	ottaa	itselleen	yhdessä	sovitun	määrän	suikaleita,	esim.	3-5.	Väittämät	
nostettuaan	jokainen	katsoo	omansa	ja	pitää	ne	väittämät,	jotka	kuvaavat	itseä.	Ne	väittämät,	jotka	eivät	itselle	sovi,	pyri-
tään	vaihtamaan	toisten	kanssa.	Lopuksi	käteen	jäävät,	itseä	kuvaavat	väittämät	kerrotaan	koko	ryhmälle.

Ammattikortit
Ammattikortit	ovat	saatavissa	tämän	käsikirjan	liiteosiosta.	Kortit	kannattaa	laminoida,	koska	ne	ovat	olennainen	osa	tu-
levia	suunnittelupajoja.

Jokainen	valitsee	yhden	kortin	(mikä	haluaisit	olla	ammatiltasi,	jos	voisit	olla	mikä	vain)	ja	toinen	kortti	ammatista,	mikä	ei	
oikein	kiinnosta.	Valinnat	kerrotaan	muulle	ryhmälle	ja	perustellaan.	Kortteja	voi	valita	muillakin	periaatteilla:	mikä	on	tu-
tuin	ammatti,	mitä	arvostat	eniten,	mitä	äiti/isä/perheenjäsen/muu	läheinen	tekee	työkseen,	mistä	haaveilin	lapsena	jne.

Ammatinselitys
Ammattikortit	asetetaan	pöydälle	taustapuoli	ylöspäin.	Jokainen	nostaa	vuorollaan	yhden	kortin,	eikä	näytä	sitä	muille,	
vaan	kuvailee	kortin	ammattia	käyttämättä	siihen	liittyvää	sanastoa.	Esim.	siivoojaa	ei	voi	kuvailla	sanoilla	siivota,	siivous	
eikä	lastenhoitajaa	kertomalla,	että	henkilö	hoitaa	lapsia.	Ammatin	arvannut	henkilö	saa	kortin	ja	eniten	ammatteja	ke-
rännyt	voittaa.

Pantomiimi
Ammattikortit	 asetetaan	pöydälle	 taustapuoli	 ylöspäin.	 Jokainen	nostaa	pinosta	 vuorollaan	ammattikortin	 ja	näyttelee	
puhumatta	kortissa	kuvattua	ammattia.	Ennen	pelaamista	on	hyvä	sopia	yhdessä,	että	esittäjä	itse	päättää,	mitä	ammattia	
esittää,	koska	osa	kuvista	on	tulkittavissa	useammalla	tavalla.

Arvaa kuka olen!
Ammattikortit	asetetaan	pöydälle	taustapuoli	ylöspäin.	Jokainen	nostaa	vuorollaan	yhden	kortin.	Muiden	tehtävänä	on	
kysymyksiä	esittämällä	selvittää,	minkä	ammatin	edustajasta	on	kyse.	Ammattikorttia	pitelevä	henkilö	saa	vastata	kysymyk-
siin	ainoastaan	kyllä-	/	ei	-vastauksilla.	
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Minä vain
Jokainen	kertoo	vuorollaan	nimensä	ja	asian/tekemisen,	mitä	on	tehnyt.	Jos	joku	muista	ryhmäläisistä	on	tehnyt	saman	
asian,	hän	sanoo	”Minä	myös!”.	Vuorossa	oleva	henkilö	saa	jatkaa	erilaisten	tekemisten	keksimistä	niin	kauan,	että	löytyy	
asia,	jota	muut	eivät	ole	tehneet.	Silloin	hän	sanoo	”Minä	vain!”	ja	vuoro	siirtyy	seuraavalle,	joka	kertoo	nimensä	ja	asian/
tekemisen, mitä on tehnyt.
Esim.
Elina:	Olen	Elina	ja	syön	salaattia	lounaaksi.
Kati:	Minä	myös!
Elina:	Olen	Elina	ja	ajan	autolla	töihin.
Antti:	Minä	myös!
Elina:	Olen	Elina	ja	käyn	viisi	kertaa	viikossa	jumpassa.
Muut:	-	-	-
Elina:	Minä	vain!
Ja vuoro siirtyy seuraavalle.

LOPETUS:

Suunnittelupajan	lopuksi	ohjaaja	levittää	pöydälle	erilaisia	kuvia	tai	kortteja,	joista	jokainen	ryhmäläinen	valitsee	sen,	joka	sillä	
hetkellä kuvaa omaa oloa tai ajatuksia parhaiten.

Palautteen	pyytäminen	ryhmäläisiltä	joko	suullisesti	tai	kirjallisesti	on	hyvä	keino	tutustua	ryhmäläisiin	ja	saada	palautteen	muo-
dossa	tietoa	heidän	toiveistaan	ja	ajatuksistaan	tulevan	suhteen.
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Suunnittelupaja	2:
 

Oman elämän puu  
-paja

TAVOITE: 

Ryhmäläiset	tunnistavat	ja	osaavat	nimetä	omia	vahvuuksiaan	ja	mieleisiä	tekemisiään,	 
avaavat	mahdollista	koulutus-	ja	työhistoriaansa	sekä	kertovat	nykytilanteestaan.
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SUUNNITTELUPAJAAN VALMISTAUTUMINEN:

Ohjaaja	kopioi	ennen	suunnittelupajan	alkua	jokaiselle	Oman	elämän	puun	A3-koossa	seuraavalta	aukeamalta	tai	tulostaa	sen	
kotisivuilta	(https://www.omanelamannainen.fi).	Huomioi,	että	puun	tulisi	olla	A3-kokoinen.	On	myös	hyvä	huomioida	etukäteen,	
osaavatko	kaikki	kirjoittaa	ja	lukea	vai	tarvitaanko	aiheeseen	liittyviä	kuvia.	Kuvia	voi	leikata	lehdistä	joko	etukäteen	tai	suunnitte-
lupajassa	tai	tulostaa	esim.	Papunetin	kuvapankista.	Puun	voi	täyttää	myös	piirtämällä.	Piirretyt	kuvat	saavat	olla	yksinkertaisia;	
sieni	 kertoo	 ryhmäläisen	 lempiharrastuksesta	 sienestyksestä,	nuotti	siitä,	että	 ryhmäläinen	pitää	musiikista,	 vauvan	kuva	 lap-
suuden	lempiammatista	lastenhoitajasta.	Puun	sisällön	on	tärkeää	olla	muodossa,	jonka	puun	omistaja	itsekin	ymmärtää,	eikä	
ensisijainen	vaihtoehto	siitä	syystä	ole	puolesta.	Kuvat	voivat	toimia	myös	muistin	tukena.

Värikynien	ja	mahdollisten	lehtien	ja	liiman	lisäksi	kannattaa	varata	mukaan	myös	tyhjiä	A3-arkkeja	siltä	varalta,	että	joku	haluaa	
itse piirtää oman puunsa.

ALOITUS: 

Käydään	läpi	onnistumiset	kuluneen	viikon	ajalta.	Ohjaaja	voi	aloittaa	ja	omalla	esimerkillään	näyttää,	että	jokaisen	päivästä	löytyy	
onnistumisen kokemuksia, isoja ja pieniä, ja niitä voi harjoitella huomaamaan.

TOIMINTA: 

Oman elämän puu

Ohjaaja	kertoo	ryhmälle	Oman	elämän	puusta.	Riippuu	ryhmästä,	kerrotaanko	koko	puusta	kerralla	vai	vain	yksi	osa	ensin.	Ohjaaja	
tekee	myös	oman	puunsa	ja	näin	voi	esimerkin	avulla	ohjata	erityisesti	lehvästön	ja	rungon	täyttämisessä.

Juuret Aloitetaan	juurista,	joihin	kirjoitetaan/piirretään	tai	liimataan	kuvia	henkilölle	tärkeistä	ja	merkittävistä	ihmisistä.	Samalla	
voidaan	keskustella,	millaisina	voimavaroina	kyseiset	ihmiset	näyttäytyvät	ryhmäläisen	elämässä.	Ohjaaja	voi	auttaa	keskustelun	
alkuun kertomalla yhdestä itselleen tärkeästä ihmisestä. 

Runko Runkoon	kirjoitetaan/piirretään/liimataan	omat	kyvyt,	taidot	ja	vahvuudet.	Ryhmäläisiä	ohjataan	pohtimaan	asioita	esi-
merkiksi	 seuraavien	 kysymysten	avulla:	Missä	olen	hyvä?	Mitä	osaan?	Mistä	olen	 saanut	 kehuja?	Millainen	minä	olen?	Mitä	
mukavia asioita muut ihmiset ovat minusta joskus sanoneet? Esim. ilmaisen mielipiteeni, kiinnostun asioista, kuuntelen muita.

Omia	vahvuuksia	voidaan	ryhmässä	pohtia	myös	erilaisten	vahvuuskorttien	avulla	ennen	puutyöskentelyä,	sen	aikana	ryhmässä	
tai yksin. 

Ohjaajan tärkein tehtävä toisessa suunnittelupajassa
on sanoittaa oivalluksia.

Ohjaaja	voi	ohjata	ryhmäläisiä	myös	muistelemaan	edellistä	suunnittelupajaa.	Nousiko	siellä	ehkä	esiin	jotain,	mitä	ryhmäläinen	
ei nyt tunnistakaan taidoksi tai vahvuudeksi? Esimerkiksi paljon musiikkia kuunteleva ryhmäläinen ei huomaa olevansa musikaali-
nen,	elokuvia	rakastava	ei	ehkä	huomaa	tietävänsä	elokuvista	paljon	tai	ystävän	kanssa	kävelyllä	käyvä	ryhmäläinen	ei	ehkä	miellä	 
itseään	liikunnalliseksi,	kun	ei	juokse	tai	käy	salilla	jne.	Ohjaajan	tärkein	tehtävä	toisessa	suunnittelupajassa	on	sanoittaa	yllämaini-
tun kaltaisia oivalluksia, mikäli ryhmäläinen ei itse huomaa. Samalla ryhmäläinen saa kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta.

Ohjaajan	 on	myös	 tärkeää	 kuulla	 rivien	 väliin	 jäävät	 viestit.	Negatiivisiksi	 koetuista	määrittelyistäkin	 löytyy	 usein	 positiivinen	 
näkökulma:	
• vaikeus tehdä päätöksiä tai hitaus päätöksenteossa -> harkitsevainen 
• aina äänessä -> eloisa ja sosiaalinen
• ehdoton -> varma mielipiteistään
• säätää	joka	paikassa	->	aktiivinen	osallistuja
• yksityiskohtiin	juuttuva	->	tarkka	ja	huolellinen

Omien	taitojen	ja	vahvuuksien	tunnistaminen	voi	joskus	olla	kovin	vaikeaa.	Tuolloin	voi	suosiolla	jättää	rungon	kesken	ja	siirtyä	
suoraan	lehvästöön.	Sen	jälkeen	runkoon	palaaminen	voi	olla	helpompaa.	Ohjaaja	voi	auttaa	pohtimaan	omia	vahvuuksia	ja	tai-
toja	mieleisten	tekemisten	kautta.	”Kirjoitit,	että	harrastat	jalkapalloa.	Mitäs	taitoja	siinä	vaaditaankaan?	Mitä	niistä	sinulla	on?	
Millainen on ollut onnistumisen kokemus kentällä? Mitä silloin tapahtui, mitä teit? Mistä taidosta se kertoo?”
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Lehvästö Lehvästöön	kirjoitetaan	tekemiseen	ja	osallistumiseen	liittyviä	asioita:	mieleinen	tekeminen,	harrastukset,	nykytilanne	
työn	tai	arkipäivisin	tapahtuvan	toiminnan	suhteen,	mahdollinen	työkokemus,	lapsuuden	haaveammatti	jne.	Ohjaajan	rooli	leh-
västön	rakentamisessa	on	tärkeä,	jotta	myös	työ	sekä	työllistymistä	ja	osallisuutta	edistävä	toiminta	tulee	huomioitua.

Kun	lehvästö	on	valmis,	palataan	vielä	täydentämään	runkoa.	Ehkä	tekemisiä	ja	osallistumista	erilaisiin	toimintoihin	pohtiessa,	
on	noussut	esiin	huomioita	olemassa	olevista	taidoista?	Yhteinen	pohdinta	esimerkiksi	erilaisissa	taidoissa	tai	työssä	tarvittavista	
taidoista	voi	olla	hyödyksi.	Millainen	on	hyvä	jalkapalloilija?	Mitä	taitoja	keittiöapulainen	tarvitsee?	Mikä	voisi	olla	paljon	kirjoja	
lukevan henkilön vahvuus? 

Puiden	valmistuttua	esitellään	ne	muille.	Muut	voivat	halutessaan	kysyä	tarkentavia	kysymyksiä	tai	esittää	kommentteja.	Lopuksi	
puut	valokuvataan	ohjaajalle	muistiinpanoiksi	tulevien	työpajojen	sisällön	koostamista	varten.

Mikäli	aikaa	jää,	voidaan	pelata	jotain	ensimmäisen	suunnittelupajan	yhteydessä	kuvatuista	ammattipeleistä.

LOPETUS:

Suunnittelupajan	lopuksi	ohjaaja	levittää	pöydälle	erilaisia	kuvia	tai	kortteja,	joista	jokainen	ryhmäläinen	valitsee	sen,	joka	sillä	
hetkellä kuvaa omaa oloa tai ajatuksia parhaiten.

Palautteen	pyytäminen	ryhmäläisiltä	joko	suullisesti	tai	kirjallisesti	on	hyvä	keino	tutustua	ryhmäläisiin	ja	saada	palautteen	muo-
dossa	tietoa	heidän	toiveistaan	ja	ajatuksistaan	tulevan	suhteen.
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Suunnittelupaja	3:
 

Työelämävalmiuksien 
paja

TAVOITE: 

Ryhmäläiset	tutustuvat	työelämävalmiuksiin	ja	tunnistavat	omia	vahvuuksiaan.	 
Mitä	työelämävalmiudet	ovat,	ja	mitä	ne	minun	kohdallani	voivat	tarkoittaa?

 2
 3
 4
 5
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 7
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SUUNNITTELUPAJAAN VALMISTAUTUMINEN:

Ohjaaja	kopioi	ennen	suunnittelupajan	alkua	jokaiselle	ryhmäläiselle	käsikirjan	liiteosiosta	työelämävalmiuskortit	tai	tulostaa	ne	
kotisivuilta	(https://www.omanelamannainen.fi).	Jokaisella	on	käytössä	oma	nippu.	Korttipakat	eivät	sekoitu	niin	herkästi,	mikäli	
jokainen nippu on eri värinen.

ALOITUS: 

Käydään	läpi	onnistumiset	kuluneen	viikon	ajalta.	Ohjaaja	voi	aloittaa	ja	omalla	esimerkillään	näyttää,	että	jokaisen	päivästä	löytyy	
onnistumisen kokemuksia, isoja ja pieniä, ja niitä voi harjoitella huomaamaan.

TOIMINTA: 

Pohdintanopat
Työelämävalmiudet
Omat vahvuudet

Pohdintanopat 

Ohjaaja	on	varannut	mukaan	kaksi	noppaa.	Yksi	ryhmäläisistä	heittää	noppaa	ensin	ja	vastaa	silmäluvun	esittämään	kysymykseen	
(alla). Sen jälkeen samaan kysymykseen vastaa jokainen ryhmän jäsen mukaan lukien ohjaaja. Kun kaikki ovat vastanneet kysy-
mykseen,	on	seuraavan	ryhmäläisen	vuoro	heittää	noppaa	ja	vastata	kysymykseen	ensin.

– Millainen oli ensimmäinen päiväsi opiskeluissa, työssä tai työtoiminnassa?
– Millainen on hyvä päivä opiskelemassa, työssä tai työtoiminnassa?
– Mitä olet oppinut ensimmäisen opiskelu-, työ- tai työtoimintapäivän jälkeen?
–	Oletko	keskustellut	työstäsi,	työtoiminnasta	tai	opiskelusta	ohjaajan	tai	opettajan	kanssa	ten	keskustelut	ovat	sujuneet?
– Miten olet päätynyt nykyiseen opiskelu-, työ- tai työtoimintapaikkaasi?
–	Mikä	on	parasta	nykyisessä	opiskelussasi/työssäsi/työtoiminnassa?
–	Mitä	haluaisit	muuttaa	nykyisessä	opiskelussasi/työssäsi/työtoiminnassa?
– Millaisia työelämävalmiuksia tarvitset tällä hetkellä?
–	Mitä	toivot	tulevaisuudelta	liittyen	opiskeluun,	työhön	tai	muuhun	vastaavaan	toimintaan?
– Millaista on hyvä ohjaus opiskelussa, työssä tai työtoiminnassa?
– Millaisia yhteistyötaitoja opiskellessa, työssä tai työtoiminnassa tarvitaan?

Työelämävalmiudet

Tutustutaan	työelämävalmiuksiin	ammattikuvien	ja	työelämävalmiuskorttien	avulla.	

Muistetaan	huomioida,	että	kaikki	ryhmäläiset	eivät	tähtää	palkkatyöhön,	joten	korostetaan,	että	työelämävalmiuksia	tarvitaan	
kaikessa	muussakin	tekemisessä;	harrastuksissa,	vapaa-aikaan	 liittyvissä	toimissa,	opiskelussa,	vapaaehtoistyössä	tms.	Ohjaaja	
levittää	ammattikortit	pöydälle	ja	jakaa	jokaiselle	ryhmäläiselle	oman	nipun	työelämävalmiuskortteja,	jotka	saa	käsikirjan	liiteo-
siosta. 

Jokainen	ryhmäläinen	valitsee	yhden	ammattikortin,	joka	kiinnitetään	seinälle	niin,	että	ympärille	jää	tilaa	muutamalle	työelämä-
valmiuskortille.	Mikäli	ammattikortin	kuva	voi	esittää	useampaa	eri	ammattia,	kortin	valinnut	päättää,	mikä	ammatti	on	kuvassa.	
Pohditaan	yhdessä	ammatti	kerrallaan,	mitä	taitoja	ja	valmiuksia	kyseisessä	ammatissa	tarvitaan.	Kiinnitetään	ammattiin	sopivat	
työelämävalmiudet	ammattikortin	ympärille.	Mikäli	ryhmäläiset	nimeävät	asioita,	joita	ei	työelämävalmiuskorteissa	ole,	voidaan	
hyödyntää	post	it-	lappuja.	Tämä	hälventää	”oikea/väärä	vastaus”	–	jännitystä.

Ei	 haittaa,	 vaikkei	 likimainkaan	 kaikki	 taidot	 ko.	 ammatista	 tule	mainituksi.	 Tärkeämpää	 on,	 että	 ryhmäläiset	 itse	 tuottaisivat	
ammatteihin	liittyviä	asioita	kuin	että	“saadaan	valmista”	ja	kaikki	taidot	lueteltua	tässä	vaiheessa. Sitä mukaa, kun ryhmäläiset  
nimeävät	eri	taitoja/valmiuksia,	käydään	läpi,	mitä	ne	tarkoittavat.	Kun	ammatit	on	käsitelty,	ja	jos	aikaa	on,	voidaan	tyhjentää	
seinä	ja	tehdä	toinen	kierros.	Lopuksi	katsotaan,	jäikö	käteen	työelämävalmiuksia,	joita	ei	vielä	nimetty	millekään	ammatille.	Käy-
dään	keskustellen	nämäkin	työelämävalmiudet	läpi	miettimällä,	mitä	ne	tarkoittavat	ja	mihin	ammattiin	ne	voisivat	sopia.	
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Omat vahvuudet

Jokainen ryhmäläinen kokoaa edellisen tehtävän jäljiltä oman työelämävalmius-pakkansa, ja valitsee työelämävalmiuksista  
noin	 viisi	 vahvinta	 työelämävalmiuttaan.	Apuna	valmiuksien	 tunnistamisessa	voi	hyödyntää	myös	edellisellä	 kerralla	 täytettyä	
Oman elämän puuta ja sen runkoa sekä muiden ryhmäläisten ajatuksia. Kun vahvuudet ovat löytyneet, kootaan ne näkyväksi 
jollain	alla	olevista	tavoista:

• Vahvuudet kiinnitetään seinälle ja jos ryhmäläiselle sopii, otetaan kuva hänestä omien vahvuuksien keskellä. Mikäli ryhmä-
läinen	ei	halua	kuvaan,	hän	voi	kirjoittaa	nimensä	paperille,	joka	kiinnitetään	vahvuuksien	keskelle.

• Kiinnitetään	 vahvuudet	 värilliselle	 kartongille	 ja	 ryhmäläisen	 nimi	 kirjoitetaan	 vahvuuksien	 keskelle.	 Mikäli	 aikaa	 on,	 
kartongin	voi	koristella	tauluksi.	Jos	ryhmäläiselle	sopii,	hänet	kuvataan	taulun	kanssa.	

• Vahvuudet	voi	myös	itse	kirjoittaa	värilliselle	A4-paperille	niin,	että	oma	nimi	tulee	taulun	keskelle.	Tätäkin	voi	varioida	
vapaasti	ajasta	ja	ryhmästä	riippuen.	

• Vahvuuksien	 kuvaaminen	 toimii	 voimauttavana	 kokemuksena	 ryhmäläiselle	 ja	 se	 on	myös	 tärkeä	 toteuttaa	 tavalla	 tai	 
toisella,	koska	niitä	tarvitaan	seuraavalla	kerralla.	Kerrotaan	ryhmäläisille	kannustusta	tarvittaessa,	että	kuvat	saa	itselleen	
seuraavalla viikolla.

LOPETUS:

Suunnittelupajan	lopuksi	ohjaaja	levittää	pöydälle	erilaisia	kuvia	tai	kortteja,	joista	jokainen	ryhmäläinen	valitsee	sen,	joka	sillä	
hetkellä kuvaa omaa oloa tai ajatuksia parhaiten.

Palautteen	pyytäminen	ryhmäläisiltä	joko	suullisesti	tai	kirjallisesti	on	hyvä	keino	tutustua	ryhmäläisiin	ja	saada	palautteen	muo-
dossa	tietoa	heidän	toiveistaan	ja	ajatuksistaan	tulevan	suhteen.
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Suunnittelupaja	4:
 

Tavoitepaja

TAVOITE: 

Jokainen ryhmäläinen tunnistaa työelämävalmiuksista ne, mitä haluaa itsessään  
vahvistaa	ja	asettaa	itselleen	tavoitteen	tulevia	työpajoja	varten.
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SUUNNITTELUPAJAAN VALMISTAUTUMINEN:

Ohjaaja	 tulostaa	 edellisellä	 viikolla	 otetut	 valokuvat	 vahvuuksista	mukaan	 työpajaan	 ja	 ottaa	 jokaiselle	 ryhmäläiselle	mukaan	
omat	työelämävalmiuskortit.	Työpajassa	nimetään	jokaiselle	osallistujalle	tavoite	tai	kaksi	tulevia	työpajoja	varten.	Tämän	vuoksi	
ohjaajan	on	tärkeää	tutustua	GAS-tavoitteesta	kertovaan	kappaleeseen	ennen	suunnittelupajaa.

ALOITUS: 

Käydään	läpi	onnistumiset	kuluneen	viikon	ajalta.	Ohjaaja	voi	aloittaa	ja	omalla	esimerkillään	näyttää,	että	jokaisen	päivästä	löytyy	
onnistumisen kokemuksia, isoja ja pieniä, ja niitä voi harjoitella huomaamaan.

TOIMINTA: 

Ammattikorttipeli
Vahvuuksien kertaus
Tavoitteiden	asettaminen

Ammattikorttipeli

Pelataan	tunnelman	vapauttamiseksi	ensin	vähän	ammattikorttipeliä,	ideoita	löytyy	ensimmäisen	suunnittelupajan	materiaaleista.	

Vahvuuksien kertaus

Kerrataan	tulostettujen	valokuvien	avulla	edellistä	kertaa;	mitä	vahvuuksia	kenestäkin	löytyi.	Valokuvat	voi	antaa	naisille	itselleen	
suunnittelupajan	lopuksi.

On	hyvä	muistutella	mieliin,	että	työelämävalmiuksia	on	paljon,	ja	meissä	kaikissa	on	niistä	jokaista	ainakin	vähän.	Joku	työelämä-
valmius	näyttäytyy	vahvuutena	ja	joku	toinen	valmius	voi	kaivata	vahvistusta.	Koska	valmiuksia	on	niin	paljon,	kukaan	ei	voi	olla	
vahva	niistä	jokaisessa	ja	se	on	ihan	ok.	Valmiuksia	voi	kuitenkin	halutessaan	kehittää	ja	se	on	myös	tulevien	työpajojen	tarkoitus.		

Tavoitteiden	asettaminen

Jaetaan	 jokaiselle	nippu	työelämävalmiuskortteja.	Muistetaan	olla	 lukutaidottomien	tukena	niin,	ettei	“en	ymmärrä”-tunnetta	
pääsisi	syntymään.	Etsitään	korteista	2-3	työelämävalmiutta,	jota	henkilö	itse	haluaisi	itsessään	vahvistaa	ja	asetetaan	ne	omien	
kuvien	ympärille	joko	pöydälle	tai	seinälle.	Kerrataan	työelämävalmiuksia	läpi	käydessä,	mitä	mikäkin	niistä	tarkoittaa.	Säilytetään	
positiivinen	asenne	ja	suhtautuminen	kiinnittämällä	huomiota	sanavalintoihin.	Ei	niinkään	opetella,	vaan	vahvistetaan	tai	kehite-
tään.	Ei	etsitä	valmiuksia,	joissa	on	huono	tai	joita	ei	osaa,	vaan	valmiutta,	jota	haluaa	kehittää.	

Vaihtoehtoisesti	ryhmäläisille	voi	jakaa	työelämävalmiudet	myös	leikkaamattomina	ja	laminoimattomina	kopioina.	Jokainen	värit-
tää	ne	työelämävalmiudet,	joita	haluaa	itsessään	kehittää	tai	johon	liittyviä	taitoja	haluaa	lisätä	ja	vahvistaa.	

Kun	jokainen	ryhmäläinen	on	löytänyt	omat	kehittämisen	kohteensa,	ryhmälle	tarjotaan	jotain	omatoimista	tekemistä,	esimer-
kiksi	rentoutusta,	värityskuvia,	kahvittelua	tai	pelaamista.	Sillä	aikaa	ohjaaja	kokoaa	itselleen	tiedon	kaikista	kehittämisenkohteiksi	
valituista	työelämävalmiuksista	ja	valitsee	niistä	yhteiset	kehitettävät	valmiudet	tuleviin	työpajoihin	niin,	että	jokaiselle	ryhmäläi-
selle	voidaan	luoda	omat	tavoitteet	tulevien	työpajojen	ajaksi.

Ohjaaja	pohtii,	kuinka	monta	tavoitetta	työpajatoiminnan	aikataulut	huomioiden	on	mahdollista	kullekin	ryhmäläiselle	asettaa.	
Jos	jokaisella	ryhmäläisellä	on	oma	tavoite,	yksi	tavoite/ryhmäläinen	lienee	toimivin.	Kannattaa	hyödyntää	myös	se,	jos	löytyy	
yhteisiä	vahvistettavia	valmiuksia,	jolloin	useammalla	naisella	voisi	olla	sama	tavoite;	tämä	helpottaa	työpajojen	sisällön	suunnit-
telua	ja	tavoitteita	voi	olla	joillakin	useampi.

Ohjaaja	käy	tämän	jälkeen	vuorotellen	jokaisen	ryhmäläisen	kanssa	lyhyen	keskustelun	siitä,	mitä	kehittämisenkohteeksi	valittu	
työelämävalmius	kunkin	kohdalla	tarkoittaa,	jotta	tilannetta	saadaan	tarkennettua	ja	GAS-tavoite	luotua.	Samalla	voidaan	pohtia,	
onko	elämässä	jo	jotain	tekemistä,	missä	kyseistä	valmiutta	voi	harjoitella	myös	työpajojen	ulkopuolella.	Oman	elämän	puu	voi	
toimia tässä hyvänä apuna.

Tarvittaessa	teemaa	voi	jatkaa	ensimmäisessä	työpajassa.	Ensimmäisessä	työpajassa	tavoitteet	käydään	vielä	läpi	kunkin	kanssa,	
jotta	ryhmäläinen	ymmärtää	tavoitteensa	mittarin.
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Tavoitteiden
asettaminen	ja
mittaaminen	
työpajoissa
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Työpajamallissa	käytetään	GAS	(Goal	Attainment	Scale)	menetelmää.	Sen	avulla	määritellään	kullekin	ryhmäläiselle	henkilökoh-
taiset	tavoitteet	neljännessä	suunnittelupajassa	eli	tavoitepajassa.	Tavoitteet	auttavat	ohjaajaa	suunnittelemaan	ja	toteuttamaan	
pajakertoja	 ryhmäläisten	 tarpeiden	mukaisesti.	GAS	on	 siis	menetelmä,	 joka	ohjaa	 toteuttamaan	 työpajoja	asiakaslähtöisesti.	
Työpajaan	osallistujat	nähdään	oman	elämänsä	asiantuntijana.	Työpajamallissa	halutaan	tukea	ja	lisätä	osallistujien	osallisuutta,	
mikä	edellyttää	paitsi	osallistujien	kokemustiedon	ottamista	toiminnan	suunnittelun	pohjaksi	myös	osallistujien	ihmisarvoista	ja	
oikeudenmukaista	kohtelua.	Ohjaajan	tulee	myös	osata	luopua	omasta	auktoriteetistaan	ja	antaa	työpajoihin	osallistujille	mah-
dollisuuksia	aidosti	suunnitella,	päättää	ja	toteuttaa	toimintaa.		Ryhmäläisten	tulee	luonnollisesti	saada	riittävästi	ymmärrettävää	
tietoa	tarvitsemistaan	asioista	tavoitteiden	asettamisprosessin	aikana.¹

Tavoitteen	tunnistaminen	perustuu	haastatteluun	ja	työpajaan	osallistujan	tilanteen	kokonaisvaltaiseen	selvittämiseen.	Dialogis-
ten	menetelmien	käyttö	sopii	hyvin	tavoitteiden	tunnistamisen	avuksi,	sillä	ne	lisäävät	asiakkaiden	tietoisuutta	omasta	tilantees-
taan.	Myös	ohjaajan	havainnot	alun	suunnittelupajakerroilla	auttavat	hahmottamaan	osallistujien	tarpeita.

Hyvä	tavoite	on	SMART	eli	sillä	on	seuraavat	ominaisuudet:
• Specific	=	spesifinen,	yksilöllinen,	määritetty
• Measurable	=	mitattavissa
• Achievable	=	saavutettavissa
• Realistic/Relevant	=	realistinen	ja	merkityksellinen,	työpajassa	saavutettavissa
• Timed	=	mahdollinen	aikatauluttaa

Osallistujan	kannalta	on	parempi	puhua	positiivisesta	muutoksesta	kuin	keskittyä	ongelmaan	ja	sen	syihin.	On	tärkeää,	että	ta-
voite	 on	 osallistujalle	merkityksellinen.	 	 Tavoitteelle	 annetaan	 lyhyt	 kuvaava	 nimi,	 kuten	 ”vuorokausirytmi”,	 keskittymiskyky”,	
”painonpudotus”,	”mielekäs	työn	sisältö”,	”	tiedon	hallinta”,	”mieliala”	jne.¹

Tavoitteille	asetetaan	realistinen	aikataulu,	joka	usein	käytännön	syistä	on	työpajojen	keston	pituinen.	GASin	avulla	on	tarkoitus	
siis	kuvata	selkeitä,	tunnistettavia	ja	merkityksellisiä	muutoksia	osallistujien	elämässä.	Kutakin	tavoitetta	kuvaamaan	valitaan	sel-
keä	muutosta	kuvaava	indikaattori.	Se	voi	olla	laadullinen	tai	määrällinen	ilmaisu,	kuten	paino	kiloina,	heräämisten	määrä	yöunien	
aikana, itsetuhoisten ajatusten määrä tai kokemuksellinen ilmaisu.²

Asteikon laadinnassa asetetaan ensimmäiseksi tavoitetaso,	joka	työpajoihin	osallistujan	on	realistista	saavuttaa.	Tavoite	kirjataan	
kohtaan GAS-asteikko 0. Seuraavaksi määritetään asteikot jonkin verran korkeampi (GAS-asteikko +1) ja jonkin verran mata-
lampi (GAS-asteikko -1)	kuin	tavoitetaso.	Kolmanneksi	nimetään	selkeästi	tavoitetasoa	parempi	(GAS-asteikko	+2)	tai	heikompi	
asteikko (GAS-asteikko -2).²

Taulukko 1. GAS-asteikko ja muutoksen kuvaaminen

Lähde:	Sukula	&	Vainiemi

Muutoksen
suunta

GAS-asteikko Muutoksen laatu

-2 Selvästi	odotettua
matalampi

Muutoksella ei toiminnalle merkitystä, 
tilanne	ennallaan	tai	huonontunut

-1 Jonkin	verran	odotettua	
matalampi

Lopputulos	odotettua	vähäisempi,	mutta	
muutos on oikeansuuntainen

0 Tavoitetaso Realistinen	saavuttaa

+1 Jonkin	verran	odotettua	
korkeampi

Tavoite	realistinen,	lopputulos	enemmän	
kuin	odotettiin

+2 Selvästi	odotettua
korkeampi Saavutettavuus	optimaalisissa	olosuhteissa
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Tavoitelomake	löytyy	netistä	Kelan	sivuilta	osoitteesta:	https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/GAS1.pdf

Tavoitteet	nimetään	niin	pitkälle	kuin	mahdollista	yhdessä	asiakkaan	kanssa.	Tällöin	ne	kirjoitetaan	mielellään	”minä-muotoon”,	
mikä	auttaa	 sitoutumaan	 tavoitteisiin.¹	 Tavoitteiden	nimet	voi	helposti	 liittää	 työelämävalmiuksiin.	 Seuraavassa	muutama	esi-
merkki	tavoitteista	sekä	arviointiasteikosta:	

Painonhallinta:	muutan	ruokailutottumuksiani	terveellisemmiksi	
−2	=	Vihannekset,	hedelmät	ja	marjat	jäävät	kauppaan	tai	metsään/maahan	
−1	=	Syön	ajoittain	lounaalla	salaattia	
		0	=	Syön	lounaalla	salaattia	
+1	=	Lisään	aamupuuroon	tai	jogurttiin	marjoja,	syön	lounaalla	salaattia	
+2	=	Syön	joka	aterialla	ainakin	pienen	annoksen	vihanneksia,	hedelmiä	tai	
marjoja, välipaloiksi varaan hedelmiä tai pähkinöitä mukaani

Itsesäätelytaitojen vahvistuminen
−2	=	en	halua	muuttaa	käyttäytymistäni	mitenkään
−1	=	tiedän	erilaisia	tapoja,	miten	rauhoittua,	kun	suututtaa	tai	raivostuttaa
		0	=	opin	ainakin	yhden	taidon	rauhoittaa	itseäni,	kun	suutun	tai	raivostuttaa
+1	=	puran	uudella	tavalla	suuttumustani	tai	raivoamistani	kerran	viikossa
+2	=	puran	suuttumustani	ja	raivoani	uudella	tavalla	useamman	kerran	viikossa
 
Rentoutumisen taidon oppiminen 
−2	=	Jännitän	koko	ajan,	en	osaa	rentoutua	
−1	=	Huomaan	jännitykset	ja	kokeilen	rentoutuskeinoja	kotona	
	0	=	Osaan	muutamia	rentoutumiskeinoja	ja	käytän	niitä	jännitysten	poistamiseen	sekä	kotona	että	työssä	
+1	=	Jatkan	harjoittelua,	jotta	rentoutumisen	taito	säilyy	ja	myös	rentoutumiskeinot	lisääntyvät
+2	=	Olen	omaksunut	rennon	asenteen,	jännittyneisyys	on	vähentynyt

GAS	antaa	käyttöön	myös	välineen,	jonka	avulla	tavoitteiden	toteutumista	voidaan	tarkastella	yksilö-	tai	ryhmätasolla	tilastollisia	
menetelmiä	hyväksi	käyttäen.	Tavoitteiden	saavuttamista	arvioidaan	yhdessä	asiakkaan	kanssa	sovittuna	päivänä.	Tällöin	kunkin	
tavoitteen	asteikosta	katsotaan	toteutuneet	lukuarvo.	Tällöin	voidaan	nimetä	uusia	tavoitteita	tai	muokata	olemassa	olevia.	

GAS-menetelmä	voi	alkuun	tuntua	monimutkaiselta	ja	hankalalta	käyttää,	mikäli	se	ei	ole	ennestään	tuttu.	Tavoitteiden	asettami-
seen	ja	eri	tasojen	muotoiluun	oppii	kuitenkin	pian.	Menetelmän	hyviä	puolia	on	tavoitteiden	konkreettisuus	sekä	loppumittauk-
sen	antama	palaute	työpajan	merkityksestä	asiakkaalle.	GAS-tavoitteen	asettamisesta	on	katsottavissa	video	kotisivuilta	(https://
www.omanelamannainen.fi).	

LÄHTEET

1 Sukula Seija, Vainiemi Kirsi ja Laukkala Tanja. 2015. GAS – Menetelmästä sovellukseen. Kela.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/158520/GAS.pdf?sequence=5

2	Sukula,	Seija	&	Vainiemi,	Kirsi.	GAS-menetelmä.	Käsikirja,	versio	4.	Kela.
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Gas+-k%C3%A4sikirja/07692e5a-c6d0-48f0-97a1-0737c4add7f8
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Tehtävät



AJANKÄYTÖN
HALLINTA
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Ajankäytön	hallinta	tarkoittaa	aikataulujen	noudattamista	sekä	sen	ymmärtämistä,	mihin	käytettävissä	oleva	aika	riittää.	Ajankäy-
tön	hallinta	vaatii	suunnitelmallisuutta.	Henkilöä,	joka	pitää	sovituista	aikatauluista	kiinni,	pidetään	täsmällisenä.	Oman	ajankäy-
tön hallintaan on olemassa erilaisia välineitä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat herätyskello ja kalenteri.

Mitä muuta ajankäytön hallinta sinun mielestäsi tarkoittaa?

Mikä on sinulle tärkein ajanhallinnan väline?

Minkä aikataulun noudattaminen on sinulle erityisen tärkeää?

AJANKÄYTÖN HALLINTA
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Pohdi	omaa	ajankäyttöäsi	tämän	kellotaulun	avulla.	Hahmottele	siihen,	mihin	yleensä	aikaasi	käytät.

Oletko tyytyväinen omaan ajankäyttöösi, vai haluatko siihen jotain muutoksia?

MINUN KELLOTAULUNI
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Tämän	taulukon	avulla	pystyt	hahmottamaan	paremmin,	kuinka	monta	tuntia	sinulla	menee	erilaisten	asioiden	tekemiseen	
yleensä päivisin. 

Väritä	ruutuja	ykkösestä	alkaen	sen	mukaan,	montako	tuntia	käytät	eri	asioiden	tekemiseen.

AJANHALLINTANI

Tunnit

Olen 
töissä tai 
opiskelen

Laitan 
ruokaa tai 
teen muita 
kotitöitä

Käyn 
ostoksilla 
tai asioilla

Harrastan 
liikuntaa 
tai ulkoilen

Tapaan 
ystäviä 
tai
harrastan 
jotain

Katson 
tv:tä, 
luen kirjaa 
tai olen
netissä

Jotain muuta, 
mitä?

Jotain muuta, 
mitä?

12
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3

2

1
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Jos	saisit	tehdä	mitä	tahansa	ja	päättää	itse	viikon	ajan	aikataulusi,	millainen	olisi	unelmiesi	viikko?	Kirjoita	tai	piirrä	taulukkoon.

UNELMIENI VIIKKO

Pohdi, mitä voisit toteuttaa jo nyt.
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Alta	 näet	 esimerkin	 Annan	 aktiivisesta	 ajasta.	 Aktiivisimmillaan	Anna	 on	 lukeman	 ollessa	 100.	 Kun	 hän	 ei	 oikein	 saa	mitään	 
aikaiseksi	eikä	jaksa	yrittää,	aktiivisuustaso	on	0.	Seuraavalla	sivulla	on	tyhjä	taulukko,	jonka	avulla	voit	määritellä	oman	aktiivisen	
aikasi.
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aamu aamupäivä päivä iltapäivä ilta yö

AKTIIVINEN AIKA
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Merkitse	ruutuihin	oma	vireystasosi	eri	ajankohtina.	Aktiivisimmillasi	lukema	on	100,	ja	kun	et
oikein	saa	mitään	aikaiseksi	etkä	jaksa	yrittää,	aktiivisuustaso	on	0.

LÄHDE Takamäki, Merja. 2016. Ajanhallinta.
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Täytä	ristikko	ja	löydä	sinne	piilotettu	sana.

1. Almanakka.
2. Ensin tehdään tämä, sitten aletaan toimia.
3. Koululaisten ja opiskelijoiden apuväline.
4. Tällainen henkilö saa paljon ja nopeasti 

tuloksia aikaiseksi. 
5. Läppäri.
6. Post-it on tällainen muistamisen apuväline. 
7. Yhteydenpidon väline ja paljon muuta.
8. Harvalta löytyy nykyään enää ranteesta.
9. Esimerkiksi puhelimen hälytystoiminta tai 

lappu ovessa.

Tarkista oikeat vastaukset käsikirjan liiteosiosta.

AJANKÄYTÖN	HALLINTA	-RISTIKKO

1.

2. S

3.

4.

5.

6. L

7.

8.

9.



EPÄVARMUUDEN 
SIETOKYKY
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Epävarmuuden	sietokyky	on	kykyä	selvitä	tilanteissa,	joita	ei	voi	ennakoida	tai	niitä	ei	voi	hallita.	Niissä	ei	ehkä	ole	selkeitä	peli-
sääntöjä	tai	varmuutta,	mitä	tapahtuu	seuraavaksi.	Itselle	tuntemattomat	asiat	voivat	aiheuttaa	epävarmuutta.	Jokainen	on	joskus	
epävarma.	Epävarma	tilanne	voi	jännittää,	stressata	tai	ahdistaa.	Epävarmuuden	sietokykyä	voi	kasvattaa	tunnistamalla	epävar-
muutta	aiheuttavia	asioita	ja	hallitsemalla	niihin	liittyviä	tunteita.

Mitä muuta epävarmuuden sietokyky sinun mielestäsi tarkoittaa?

Mitä hyviä puolia siinä on, että joskus kokee epävarmuutta?

EPÄVARMUUDEN SIETOKYKY
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Jokaiselle	tulee	vastaan	tilanteita,	joissa	on	epävarma.	Kaikkea	ei	tarvitse	osata.	Pohdi	omaan	elämääsi	kuuluvia	toimintoja	ja	te-
kemisiä.	Erittele	seuraavan	sivun	maalitauluun,	mitä	sinun	täytyy	osata,	mitä	sinun	olisi	hyvä	osata	ja	mitä	sinun	ei	tarvitse	osata.	
Voit ensin tutustua alla olevaan esimerkkiin.

MAALITAULU

OLISI HYVÄ OSATA

TÄYTYY OSATA

Aj
aa

 a
ut

oll
a Käyttää

nettiä

Maksaa itsenäisesti

laskuja

Lu
ke

a
ka

rt
ta

a

Va
lm

ist
aa

vä
lip

al
oja

Siivota

säännöllisesti

Laittaahiukset

Kulkea bussilla

Käyttää rahaa

Ehtiä ajoissa töihin

EI TARVITSE OSATA
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OLISI HYVÄ OSATA

TÄYTYY OSATA

EI TARVITSE OSATA
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Epävarmuuden	tunnetta	ei	tarvitse	peitellä.	Toisen	kanssa	keskusteleminen	saattaa	tuoda	ajatteluun	ja	epävarmuuden	kokemi-
seen	uusia	näkökulmia.	Voit	käyttää	alla	olevaa	taulukkoa	keskustelun	tukena.	Merkitse	siihen	kolme	(3)	tilannetta,	joissa	koet	
itsesi	epävarmaksi	ja	kolme	(3)	tilannetta,	joissa	koet	itsesi	varmaksi.	Tilanteet	voivat	liittyä	esimerkiksi	vieraiden	ihmisten	kanssa	
keskustelemiseen, harrastuksiin tai työhön.

ERILAISET TILANTEET

Tilanne, jossa koen itseni epävarmaksi Tilanne, jossa koen itseni varmaksi



 Matkalla työelämään  | 49 

Epävarmuuden tunne voi tuntua mielessä ja kehossa. Merkitse alla olevaan kuvaan ne kohdat, joissa epävarmuus tuntuu. Voit 
korostaa	tunteen	voimakkuutta	piirtämällä	viivoista	ja	kuvioista	esim.	voimakkaita	tai	haaleita,	suuria	tai	pieniä,	kulmikkaita,	pyö-
reitä ja eri värisiä.

MISSÄ EPÄVARMUUS TUNTUU?
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• Hengitä	syvään.	
• Kysy	tilanteeseen	neuvoa	joltain	toiselta.

• Pohdi,	mikä	epävarmuutta	aiheuttaa.

• Pohdi,	voitko	vaikuttaa	epävarmuutta	aiheuttavaan	tekijään.	 

Jos et, pohdi, voitko antaa asian vain olla.

• Muistuta	itseäsi	siitä,	että	jokainen	tuntee	epävarmuutta	joskus.	 

Se	on	ihan	ok.	Seuraavalla	kerralla	vastaavassa	tilanteessa	o
let	

todennäköisesti	jo	varmempi.

• Tunnista	oma	ylireagointi.	Pahin	painajainen	käy	harvoin	toteen.

• Muistathan,	että	kaikki	voi	mennä	myös	erittäin	hyvin.

Pohdi,	mikä	sinua	auttaa	tilanteissa,	joissa	olet	epävarma.	Kirjoita	tai	piirrä	laatikkoon	omat	vinkkisi.

VINKKEJÄ TILANTEISIIN, JOISSA OLET EPÄVARMA
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Täydennä lauseet omilla kokemuksilla.

EPÄVARMAT TILANTEET



HYVÄ KUNTO
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On	ammatteja,	joissa	vaaditaan	erityisen	hyvää	kuntoa,	esimerkiksi	palomies.	Hyvä	kunto	on	kuitenkin	tärkeää	monessa	muussa-
kin	ammatissa,	jotta	suoriutuu	työhön	liittyvistä,	fyysisistä	tehtävistä.	Hyvä	kunto	auttaa	jaksamaan	työssä	ja	voimia	riittää	myös	
vapaa-ajasta	nauttimiseen.	Hyvän	kunnon	saa	liikkumalla	säännöllisesti,	syömällä	terveellisesti	ja	huolehtimalla	riittävästä	levosta.

Mitä muuta hyvä kunto sinun mielestäsi on?

Onko sinulla mielestäsi hyvä kunto? Miten se ilmenee?

HYVÄ KUNTO
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Liikkumalla	terveyttä	–	askel	kerrallaan

Viikoittainen	liikkumisen	suositus	18–64-vuotiaille	kertoo	terveyden	kannalta	riittävän	viikoittaisen	liikkumisen	määrän	ja	antaa	
esimerkkejä	liikkeen	lisäämiseen	arjessa.	Kymmenen	vuotta	käytössä	ollut	liikuntapiirakka	on	samalla	muuttunut	aikuisten	liikku-
misen suositukseksi.

Soveltava	viikottainen	liikuntapiirakka.

Paranna	kestävyyskuntoa	liikkumalla	useana	päivänä	viikossa	yhteensä	ainakin	2	t	30	min	reippaasti tai 1	t	15	min	rasittavasti.	
Lisäksi kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa.

Lue	lisää	liikkumisen	suosituksista	osoitteesta	https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/

LÄHDE UKK-instituutti

AIKUISTEN LIIKKUMISEN SUOSITUS
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Viikon	aikana	tulisi	harrastaa	useamman	kerran	liikuntaa.	Kestävyyskunnon	kehittyminen	edellyttää	hengästymistä	ja	sydämen	
sykkeen	kiihtymistä.	Lihaskunnon	kehittäminen	ja	liikehallinnan	harjoittelu	lisäävät	notkeutta	ja	tasapainoa.	

KESTÄVYYSLIIKUNTA: Suosituksen	mukaan	kestävyyskuntoa	olisi	hyvä	harjoittaa	ainakin	1h	15min	-	2h	30min	viikossa.
LIHASKUNTO JA LIIKEHALLINTA:	Lihaskunnon	ja	liikehallinnan	harjoittamista	suositellaan	ainakin	kahtena	päivänä	viikossa.

Kirjoita	tai	piirrä	sinulle	sopiva	ja	mielekäs	liikuntapiirakka	valitsemalla	alla	olevasta	luettelosta	sinua	kiinnostavat	liikuntamuodot.

Uinti
Soutaminen
Työmatkaliikunta
Luistelukelkkailu
Vesijuoksu
Jumppa
Tanssi
Pallopelit
Nojapyörällä ajo
Kalastus
Porraskävely
Käsipyörällä pyöräily
Vesiliikunta
Liikuntaleikit
Kelkkailu
Ylämäkikävely
Mailapelit (esim. tennis)
Kävely
Asiointiliikunta
Juoksu

Luistelu
Istumatanssi

Tanssi
Ratsastus

Kuntosali
Boccia

Jumppa
Pallopelit. esim. sähly

Sisäcurling
Tuolijumpat

Venyttely
Kotivoimistelu

Kuntopiiri
Tasapainoharjoittelu

Keilaus

KESTÄVYYSLIIKUNTA

LIHASKUNTO JA

LIIKEHALLINTA

Marjastus
Hiihto
Sauvakävely
Pyörätuolikelaus
Melonta
Kotityöt
Metsästys
Pihatyöt
Pyöräily

VINKKEJÄ LIIKUNTAAN
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Tutustu edellisessä tehtävässä lueteltuihin liikuntavinkkeihin. Suunnittele	tulevan	viikkosi	liikunta	niin,	että	kestävyysliikuntaa	on	
yhteensä	noin	1-2	tuntia	ja	lihaskuntoharjoittelua	2-3	kertaa.	

Esimerkkiviikko:

LIIKUNTASUUNNITELMA
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Liikuntaa	voi	harrastaa	monella	eri	tavalla.	Usein	omat	mielenkiinnonkohteet	vaikuttavat	lajin	valintaan.	Pohdi	omaa	liikunnallista	
historiaa,	nykyisyyttä	sekä	tulevaisuutta.	Lisää	arkiliikunnan	muodot	ja	liikuntaharrastukset	oikeille	paikoille.	Tehtävästä	voi	saada	
uusia	ideoita	liikkumiseen	sekä	pohtia	omia	mieltymyksiä.	

LIIKUNTAKARTOITUS
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Tässä	tehtävässä	pidetään	taukojumppa	tehtävien	teon	välissä.	Taukojumppaa	kannattaa	hyödyntää	muissakin	toiminnoissa,	sillä	
jumppa	virkistää	väsyneitä	lihaksia	ja	lievittää	stressiä.	Liikkeitä	tehdään	5-10	toistoa/sekuntia	kerralla	omien	tuntemusten	mu-
kaisesti.

KUVAT
Papunetin	kuvapankki,	papunet.net,	Sergio	Palao	/	ARASAAC,	uudelleenväritetyt	ja	osin	muokatut.	CC	BY-NC-SA	3.0.

TAUKOJUMPPA

Seisten tehtävä taukojumppa:

Seiso pienessä  
haara-asennossa

Isty
ryhdikkäästi

Venytä kyljet Venytä kyljet

Kurota kattoon

Venytä niskaa

Venytä takareidet

Venytä etureidet

Hypi tasajalkaa

Istuen tehtävä taukojumppa:
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Liikuntapäätöksestä	kiinni	pitäminen	saattaa	olla	joskus	vaikeaa.	Liikuntasopimuksen	avulla	suunnitelmissa
pysyminen	ja	tavoitteiden	saavuttaminen	on	tehty	näkyväksi.	

Liikuntasopimus

nimi

päiväys ja allekirjoitus

Muuta huomioitavaa:

Tavoite:

Suunnitelma:

PE

LA

SU

MA

TI

KE

TO



ITSELUOTTAMUS
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Itseluottamus	on	uskoa	omiin	kykyihin	ja	siihen,	että	omat	tavoitteet	on	mahdollista	saavuttaa.	Se	on	myös	uskoa	omiin	vaiku-
tusmahdollisuuksiin.	 Itseluottamus	kasvaa	onnistumisen	kokemuksista	 ja	siitä,	että	saa	 jotain	tärkeää	aikaiseksi.	Siihen,	kuinka	
itsevarmaksi	kokee	itsensä,	vaikuttaa	myös	tilanteet	ja	ympärillä	olevat	ihmiset.	Henkilö,	jolla	on	hyvä	itseluottamus,	ajattelee,	
että	minä	osaan	tai	minä	pärjään.

Mitä muuta itseluottamus sinun mielestäsi tarkoittaa?

Mistä asioista saat kehuja tai hyvää palautetta muilta?

ITSELUOTTAMUS
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Kirjoita	tai	piirrä	alle	onnistumisia.	Keksi	jokaiseen	laatikkoon	vähintään	yksi	onnistumisen	kokemus.

ONNISTUMISEN KOKEMUKSET
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Kirjoita tai piirrä jokaisen sydämen sisään asia, jossa olet hyvä. Merkitse myös jokaisen tähden sisään asia, josta olet ylpeä itsessäsi.

MILLAINEN OLEN
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Itseensä	luottava	henkilö	uskoo,	että	asiat	menevät	hyvin.	Esimerkiksi	Aino	uskoo,	että	hän	löytää	mieluisan	työpaikan.

Kirjoita tai piirrä molempien ajatuskuplien sisälle sellainen asia, minkä sinä uskot sujuvan hyvin omassa elämässäsi.

LUOTTAVAINEN MINÄ
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Itseluottamusta	voi	vahvistaa	muistelemalla	onnistumisen	kokemuksia.	Mieti	miltä	sinusta	tuntui,	millainen	olit	ja	miten	käyttäy-
dyit,	kun	luotit	itseesi?

Rastita	vaihtoehdot,	jotka	kuvaavat	sinua	parhaiten.	Jos	sopivaa	vaihtoehtoa	ei	löydy,	voit	itse	lisätä	sen	taulukkoon.

yritän parhaani

pyydän varmuuden vuoksi heti apua

pyydän apua, kun tarvitsen sitä

en pyydä apua muilta

yritän antaa itsestäni hyvän kuvan muille

olen kohtelias  

katson ihmisiä silmiin

uskon itseeni

en usko omiin kykyihini

pelkään, että epäonnistun

uskon, että onnistun

tuntuu siltä, että osaan

minulla on hyvä mieli

tuntuu kurjalta

olen oma itseni

olen ylimielinen

autan muita 

kerskailen muille osaamisellani

kannustan ja kehun muita ihmisiä

uskallan sanoa mielipiteeni

arvostelen muita

pelkään pahinta

luotan, että asiat järjestyvät

tuntuu innokkaalta

olen tyytyväinen itseeni

uskon oppivani uusia asioita

koen saavani kannustusta

pelkään, että muut nauravat

MILLAINEN OLET, KUN LUOTAT ITSEESI?

1. Miten käyttäydyt, kun luotat itseesi?

2. Miltä sinusta tuntuu, kun luotat itseesi?
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Ajatukset	vaikuttavat	tunteisiimme	ja	sitä	kautta	toimintaamme.	

Täytä	alla	olevaan	taulukkoon	tilanne	tai	tapahtuma	ja	siihen	liittyvät	ajatukset	ja	tunteet.	Tilanne	tai	tapahtuma	voi	olla	onnistu-
misen	tai	epäonnistumisen	kokemus	tai	esimerkiksi	hämmentävä	tilanne.

Esimerkki 1:

Esimerkki 2:

Oma kokemus:

AJATUSTEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

Tilanne, olotila,
paikka, tapahtuma: 

Tein itse lasagnen, 
mutta se oli liian 
kauan uunissa ja 
paloi.

Mitä tunsit? 

Minua ärsytti, 
harmitti ja
vihastutti.

Mitä ajattelit? 

Ruoanlaitto on 
ihan typerää, enkä 
aio enää laittaa 
ruokaa.

Miten toimit?

Heitin lasagnen 
roskikseen ja söin 
pelkkää leipää.

Jäi nälkä.

Mitä sitten tapah-
tui tai seurasi?

Seuraavalla kerral-
la ruokaa laittaes-
sa käytän ajastin-
ta, jos paistan 
jotain.

Tilanne, olotila,
paikka, tapahtuma: 
Sain lahjaksi kukkia.

Mitä tunsit? 

Tulin tosi iloiseksi ja 
tuli hyvä mieli.

Mitä ajattelit? 

Onpa ihanaa saada 
kukkia. Ystävät 
ovat mahtavia!

Miten toimit?

Laitoin kukat mal-
jakkoon näkyvälle 
paikalle. Pidin niistä 
hyvää huolta.

Mitä sitten tapah-
tui tai seurasi?
Päätin joskus 
vuorollani ilahdut-
taa ystävääni

Tilanne, olotila,
paikka, tapahtuma: Mitä tunsit? Mitä ajattelit? Miten toimit? Mitä sitten tapah-

tui tai seurasi?
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ITSENÄINEN
TYÖSKENTELY
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Itsenäinen	työskentely	on	yksin	toimimista	ilman	jatkuvaa	ohjeistusta.	Silloin	tarvitaan	kykyä	aloittaa	tuttu	tehtävä	ilman	keho-
tusta	ja	kantaa	vastuu	tehtävän	etenemisestä.	Usein	itsenäisen	työskentelyn	yhteydessä	puhutaan	myös	oma-aloitteisuudesta.	
Tarvittaessa	itsenäisesti	työskenteleväkin	voi	pyytää	apua	ja	ottaa	sitä	vastaan.

Mitä muuta itsenäinen työskentely sinun mielestäsi on?

ITSENÄINEN TYÖSKENTELY
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Pohdi	erilaisia	asioita,	joita	teet	päivän	aikana.	Merkitse	ne	alla	oleviin	laatikoihin	sen	mukaan,	kuinka	itsenäisesti	niistä	suoriudut.	

Asioita, joiden tekemiseen en tarvitse tukea tai neuvoja:

Asioita, joiden tekemiseen tarvitsen joskus tai jonkin verran tukea:

Asioita, joiden tekemiseen tarvitsen ohjausta tai apua:

Kaikesta ei tarvitse suoriutua ilman apua. Pohdi, onko kuitenkin jotain asioita, joita voisit tehdä itsenäisemmin? 

KOHTI ITSENÄISTÄ TYÖSKENTELYÄ
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Valitse	asia,	josta	et	vielä	suoriudu	itsenäisesti,	mutta	haluaisit	suoriutua.	Kirjoita	tai	piirrä	se	alla	olevaan	laatikkoon.	

Minkä	pitäisi	muuttua,	jotta	suoriutuisit	laatikossa	kuvaamastasi	asiasta	itsenäisesti?

MISTÄ HALUAISIT SUORIUTUA ITSENÄISESTI?
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Lue	alla	olevat	tilanteet	ja	valitse	oikea	vaihtoehto.	

1.	Reetta	on	töissä	siivoojana.	Hän	tulee	aamulla	ensimmäisenä	töihin	ja	huomaa,	että	siivouskomero	
on	sotkuinen.	Moppeja	ja	rättejä	on	lojumassa	pitkin	lattioita	ja	pesuallas	on	likainen.	Missä	vaih-
toehdossa	Reetta	osoittaa	oma-aloitteisuutta?

A.	Reetta	lähtee	kahville	odottelemaan	työkavereiden	saapumista.
B.	Reetta	poimii	rätin	hyllyltä	ja	lähtee	tekemään	päivittäisiä	työtehtäviään.
C.	Reetta	siivoaa	komeron	ennen	töiden	aloittamista.

2.	 Lounastauolla	 Reetta	menee	 syömään	 taukotilaan.	 Taukotilan	 pöytä	 on	 täynnä	 leivänmuruja	 ja	
kahvitahroja.	Vuorolistan	perusteella	on	Millan	vuoro	siivota	keittiö.	Missä	vaihtoehdossa	Reetta	
osoittaa	oma-aloitteisuutta?	

A.	Reetta	pyyhkii	pöydän	ennen	kuin	istuu	syömään.	Milla	ei	ole	varmaan	vielä	ehtinyt	siivota,	
eikä pöydän pyyhkimiseen mene kauaa aikaa.

B.	Reetta	lähtee	etsimään	Millaa.	Millan	on	siivottava	pöytä,	koska	on	hänen	siivousvuoronsa.
C.	Reetta	 istuu	syömään	 ja	 jättää	omatkin	 jälkensä	siivoamatta.	Millahan	siivoaa	myöhemmin,	

joten	sotkeminen	ei	haittaa.

3.	Reetan	pitäisi	pestä	pyykkiä.	Hän	huomaa,	että	pyykkikone	on	pysähtynyt,	mutta	koneessa	on	jon-
kun	toisen	märkiä	pyykkejä.	Missä	vaihtoehdossa	Reetta	osoittaa	oma-aloitteisuutta?

A.	Reetta	päättää	jättää	omat	pyykkinsä	pesemättä.
B.	Reetta	jää	odottamaan,	että	joku	muu	tulee	ripustamaan	pyykit.
C.	Reetta	ripustaa	pyykit	kuivumaan	ja	laittaa	omat	pyykkinsä	koneeseen.

4.	Reetan	 työaika	on	alkanut	 ja	hän	on	 työpisteellään.	Reetta	huomaa,	ettei	pomo	ole	vielä	 tullut 
 töihin. 

A.	Reetta	päättää	aloittaa	työt	siitä	huolimatta,	ettei	pomoa	vielä	näy.
B.	Reetta	kuljeskelee	työkavereiden	työpisteillä	kyselemässä	kuulumisia	ja	miettimässä,	mitä	tehdä.
C.	Reetta	päättää	pelailla	puhelimella	pomon	saapumista	odotellessa.	

OMA-ALOITTEINEN	REETTA
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Pohdi	alla	olevien	ammattien	työtehtäviä.	Mitkä	ovat	sellaisia	työtehtäviä,	jotka	ammattilainen	suorittaa	itsenäisesti?
Entä	sellaisia,	jotka	hän	todennäköisesti	tekee	yhteistyössä	työkavereiden	tai	muiden	henkilöiden	kanssa?

Eläintenhoitaja

Lääkäri

Maanviljelijä

Kirjailija

Maalari

Matkaopas

Näyttelijä

AMMATTIEN MAAILMA

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät
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Opettaja

Presidentti

Varastomies

Poliisi

Puutarhuri

Kokki

Lastenhoitaja

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät

Itsenäisesti suoritettavat työtehtävät Yhteistyössä työkavereiden kanssa suoritettavat työtehtävät



ITSESÄÄTELYTAIDOT
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Itsesäätelytaito	on	kykyä	säädellä	omaa	käyttäytymistä	eli	sitä,	kuinka	paljon	tunteille,	ajatuksille	ja	haluille	antaa	valtaa.	Tuntei-
den	ja	käyttäytymisen	säätelyä	tarvitaan	sujuvassa	vuorovaikutuksessa	muiden	kanssa.	Käyttäytymiseen	vaikuttaminen	korostuu	
erityisesti	silloin,	kun	on	tunteiden	vallassa.	Itsesäätelyä	on	sääntöjen	ja	ohjeiden	noudattaminen	silloinkin,	kun	haluaisi	toimia	
toisin.	Se	on	kykyä	asettaa	itselle	rajoja	tai	ohjata	omaa	toimintaa	tavoitteiden	saavuttamiseksi.

Mitä muuta itsesäätelytaito sinun mielestäsi on?

Minkälaisten tavoitteiden saavuttamiseksi sinulla on hyvä motivaatio?

ITSESÄÄTELYTAIDOT
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ITSESÄÄTELY KÄYTÄNNÖSSÄ

Pohdi Liisan esimerkkien avulla omaa itsesäätelytaitoasi.

Esimerkki: Liisalta	kaatuu	kannullinen	maitoa	lattialle.	Häntä	harmittaa.	Liisa	päättää	ensin	siivota	ja	vasta	sen	jälkeen	lähteä	ulos.	

Esimerkki: Liisalle	on	opetettu,	että	paistinpannu	täytyy	pestä	käsin.	Olisi	kuitenkin	helpompi	laittaa	paistinpannu	pesukonee-
seen.	Siitä	huolimatta	Liisa	pesee	pannun	tiskiharjalla	niin	kuin	on	opetettu.

Mikä sinua on joskus harmittanut?
Kirjoita tai piirrä siitä alla olevaan ruutuun.

Kirjoita tai piirrä alla olevaan ruutuun ohje, jonka
noudattaminen on sinulle vaikeaa?

Kirjoita tai piirrä alla olevaan ruutuun keino, joka auttoi
sinua hillitsemään käyttäytymistäsi? 

Kirjoita tai piirrä alla olevaan ruutuun mitä voi
tapahtua, jos et noudata kyseistä ohjetta?
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Esimerkki: Liisa	huomaa,	että	on	syönyt	karkkia	viikon	jokaisena	päivänä.	Hän	päättää,	että	syö	karkkia	ainoastaan	perjantaisin. 

Esimerkki: Liisan	motivaatio	on	hukassa	eikä	hän	jaksaisi	laittaa	ruokaa.	Hän	kannustaa	itseään	miettimällä	uusia	reseptejä,	joita	
voisi kokeilla. Tästä innostuneena hän ryhtyy kokkaamaan.

Kirjoita tai piirrä alla olevaan ruutuun jokin päätös,  
jonka olet tehnyt tai haluaisit tehdä.

Kirjoita tai piirrä alla olevaan ruutuun asia, joka sinun
on hoidettava, vaikka se ei kiinnosta.

Kirjoita tai piirrä alla olevaan ruutuun, mikä auttaa
sinua päätöksessä pysymisessä?

Kirjoita tai piirrä alla olevaan ruutuun, mikä
kannustaa sinua asian hoitamiseen.
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TUNTEIDEN SÄÄTELY

Alleviivaa tunteet, joita olet joskus tuntenut.

Ympyröi tunteet, joita sinun on vaikeaa hallita.

Väritä tunteet, joista pidät.

viha

innokkuus

päättäväisyys

onni

epävarmuus

kiukku

haluttomuus

tylsyys

myötätunto

väsymys

tyytymättömyys

energisyys

pelko

yllättyneisyys

ilo

häpeä

stressi

suru

riehakkuus

kateus

rakkaus
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Liisalla	on	huono	päivä.	Hän	kirjoittaa	ylös	kaikki	kurjat	ajatukset,	joita	hänellä	on	päivän	aikana.

Merkitse	listasta	kurjat	ajatukset,	joita	sinulla	on	joskus	ollut:

En halua herätä aikaisin aamulla

En viitsi lähteä ulos, vaikka ilma on kaunis

Tekee mieli äksyillä

En viitsi tervehtiä kaveria                           

Ei kiinnosta laittaa ruokaa

En jaksa pestä hampaita

En jaksa pestä meikkejä illalla

Haluan etuilla jonossa       

Tekee mieli meluta ja aiheuttaa häiriötä                              

Haluan valvoa myöhään, vaikka huomenna on työpäivä     

KURJAT AJATUKSET
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Ajatukset	vaikuttavat	siihen,	miten	toimimme.	Pohdi,	miten	sinä	olet	toiminut,	jos	mielessäsi	on	ollut	jokin	kurja	ajatus.
Miten	voisit	muuttaa	kurjat	ajatukset	positiivisiksi?

Esimerkki:

MUUTOS

En jaksaisi mennä suihkuun.

Kurja ajatukseni

Kurjat ajatukseni:

Miten	muutan	sen	positiiviseksi?

Miten	muutan	ne	positiivisiksi?

Mietin ihoni hyvinvointia. Kun peseydyn 
säännöllisesti, lähelläni on miellyttävämpi 
olla. Voin myös piristää itseäni ostamalla 

uuden suihkusaippuan tai tuoksuvan
vartalovoiteen.
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Mitkä seuraavista keinoista tukevat sinun itsesäätelytaitojasi? Kopioi yksipuolisena seuraavien sivujen ruudukot ja väritä ne, 
joiden	tiedät	toimivan.	Leikkaa	sen	jälkeen	vinkkikortit	itsellesi	talteen	niitä	hetkiä	varten,	kun	tunnet	tarvitsevasi	vahvistusta
itsesäätelytaidoille.

ITSESÄÄTELYPAKKI

Syvähengitys

Hengitykseen keskittyminen

Laske rauhassa kymmeneen.

Rauhallisesti hengittäminen

 Hengityksen säätely

 
Luettele aakkoset etuperin 

tai takaperin.

 
Puhu itsellesi kannusta-
vasti. ”Kyllä tämä tästä.
Kaikki menee hyvin. Kyllä 
minä selviän. Ei mitään 

hätää.”

Aistien rauhoittaminen /
Kuulo

Laula.

Aistien rauhoittaminen /
Näkö

Katso kauniita kuvia.
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Puhaltele saippuakuplia.

Tämä kappale auttaa
minua keskittymään:

Aistien rauhoittaminen /
Haju

Tuoksuttele tuoksu-
kynttilöitä tai –öljyjä.

 
Tämä kappale auttaa
minua rauhoittumaan:

Aistien rauhoittaminen /
Kuulo

Suhise tai hyrise hiljaa.

Aistien rauhoittaminen /
Haju

Pese kätesi hyväntuok-
suisella saippualla.

Aistien rauhoittaminen / 
Näkö

Katso kuvia perheen-
jäsenistä tai ystävistä.

 
Aistien rauhoittaminen /

Näkö

Sulje silmäsi hetkeksi. Voit 
samalla laskea kymmeneen 
ja hengittää rauhallisesti.

Aistien rauhoittaminen /
Haju

Pese kasvosi viileällä
vedellä, kuivaa pehmeään 

pyyhkeeseen ja rasvaa 
kasvot hyvän-

tuoksuisella kasvovoiteella.
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Aistien rauhoittaminen /
Haju

Tuoksuttele lempi-
maustettasi.

Aistien rauhoittaminen /
Tunto

Liike, joka rauhoittaa  
minua:

 
Aistien rauhoittaminen /

Maku

Juo lasillinen kylmää vettä.

Aistien rauhoittaminen /
Maku

Imeskele voimakkaan 
makuista pastillia.

 Aistien rauhoittaminen /
Kuulo

Korvatulpat tai kuulokkeet

 
Aistien rauhoittaminen /

Maku

Pureskele purkkaa. 

Aistien rauhoittaminen /
Maku

Juo kuppi kuumaa teetä.

 
Kirjoita hetki päiväkirjaa, 

runo tai lyhyt tarina.

Aistien rauhoittaminen /
Maku

Imeskele jääpalaa. Voit 
tehdä etukäteen jo jääpalo-

ja mehusta tai puristaa 
veden joukkoon sitruunaa 

tai laittaa graniittiomenan 
siemeniä jääpalamuottiin 
ennen veden lisäämistä.
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Aistien rauhoittaminen /
Tunto

Pyydä läheistä silittämään 
rauhoittavasti selkääsi.

Aistien rauhoittaminen /
Tunto

Pue villasukat jalkaan.

Aistien rauhoittaminen /
Tunto

Hiero rauhallisesti
kämmeniäsi toisen käden 

sormenpäillä.

Aistien rauhoittaminen /
Tunto

Silittele itseäsi; esimerkiksi 
käsivarsia, reisiä tai niskaa.

Aistien rauhoittaminen /
Tunto

Ravistele varovasti päätäsi 
ja anna ravistuksen kulkea 

läpi kehon vieden tunne 
mukaan. Ravistele tunne 

lopulta jaloista ulos.

Aistien rauhoittaminen /
Tunto

Rasvaa kätesi hyvän-
tuoksuisella käsivoiteella.

Aistien rauhoittaminen /
Tunto

Kävele paljain jaloin hiekalla 
tai nurmikolla.

Aistien rauhoittaminen / 
Tunto

Hypi paikallasi seisten tai 
vaikka jumppapallolla istuen.

Aistien rauhoittaminen /
Tunto

Kiedo kätesi ympärillesi ja 
halaa itseäsi.
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Aistien rauhoittaminen /
Tunto

Puristele stressi- tai
hierontapalloa.

Tunnista tunteesi ja anna 
itsellesi lupa tuntea niin. 
Sen jälkeen voit ohittaa 
tunteen rauhallisesti.

Rauhoittuminen helpottuu, 
kun:

Kuvittele paikalle henkilö, 
joka osaisi sanoa sinulle 

juuri oikeat sanat tai joka 
jo läsnäolollaan rauhoittaisi 

sinua.

Siirry tilanteesta pois 
tekemällä hetki jotain ihan 
muuta: tee palapeliä, lue 

hetki kirjaa, väritä väritys-
kuvaa, tee sanaristikkoa, 
kastele kukat tai järjestä 

sukkalaatikko.

Tee keskittymistä tukevia 
harjoituksia tai rentou-

tusharjoituksia.
Hyvä harjoitus on:

Lause, jonka hokeminen 
auttaa minua

rauhoittumaan:

Kerään voimiani:
 

Luettelo asioista, jotka 
tukevat hyvinvointiani juuri 

nyt:
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Lataan akkujani:

Minua rauhoittaa myös:

Onko itsesäätelypakissasi 
nyt kaikkea, mitä voit

tarvita? Lisää puuttuva 
asia.

Minua rauhoittaa myös:

Minua rauhoittaa myös:

Minua rauhoittaa myös:

Sillä	hetkellä,	kun	tarvitset	rauhoittumista,	on	ehkä	vaikea	keksiä	keinoja,	
mitkä	auttavat.	Siitä	syystä	kannattaa	jo	etukäteen	kerätä	kotiin	valmiiksi	 
koriin	 tai	 laatikkoon	 tarvikkeita,	 joita	 voit	 käyttää,	 kun	 tarvitset	 tukea	 
itsesäätelyyn. 

Tällaisia tarvikkeita voi olla vaikka stressipallo, villasukat, tuoksupussi tai 
-öljyä,	 vastamelukuulokkeet,	 voimakkaita	 pastilleja	 tai	 muistutukseksi	 
lista kappaleista, joita voit kuunnella tai linkeistä, joista löytyy sopivia 
hengitys-	ja	rentoutusharjoituksia.

LÄHDE
Trogen,	Tiia.	2019.	Aikuisen	itsesäätelyn	keinot.
https://erityisvoimia.fi/vanhemman-voimavarapankki/aikuisen-itsesaatelyn-keinot/
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Välillä	kannattaa	miettiä,	millaisia	positiivisia	tunteita	koet	tai	millaisia	mukavia	asioita	sinulle	on	tapahtunut.	Ne	voivat	olla	
pieniä	kuten	se,	että	on	hymyillyt	ystävälle.	Tärkeintä	on,	että	se	on	tuonut	sinulle	hyvän	mielen.	Kirjoita	tai	piirrä	ylös	kolme	
positiivista	asiaa	joka	päivä	viikon	ajan.

POSITIIVISET TUNTEENI 

MAANANTAI

KESKIVIIKKO

PERJANTAI

TIISTAI

TORSTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI
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Nimeä	asioita,	jotka	herättävät	sinussa:

Nimeä	positiivisia	asioita,	jotka	herättävät	sinussa:

TUNTEET

surun tunnetta

vihan tunnetta

ilon tunnetta

onnistumisen tunnetta

nolostumisen tunnetta

pelon tunnetta

osaamisen tunnetta

rakkauden tunnetta
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Pohdi jotain ihmistä, jota arvostat tai ihailet. Miksi? Mitä yhteistä teillä on?

Mikä	sinulle	on	tärkeää?	Mitä	olet	valmis	tekemään	saavuttaaksesi	sen?	Mistä	voisit	aloittaa	jo	tänään?

MOTIVAATIO



92 |  Matkalla työelämään

Jos	koet,	ettet	oikein	motivoidu	sellaisistakaan	asioista,	joista	olet	kiinnostunut,	tee	alla	oleva	testi.	Lue	väittämät	ja	rastita	oikea	
vaihtoehto. 

Väittämiin	liittyvää	tietoa	löydät	seuraavalta	sivulta.	Lue	ainakin	asioista,	joihin	vastasit	ei.

Nukun 8h yöunet
Ulkoilen päivittäin
Harrastan liikuntaa
Minulla on mielekästä tekemistä velvollisuuksien lisäksi
Voin levätä tai keskittyä omaan tekemiseen rauhassa 
niin halutessani
Syön riittävästi
Syön säännöllisesti
Olen tyytyväinen ihmissuhteisiini
Minua kiusataan
Viihdyn opiskeluissani / työssäni / työtoiminnassa tai
vastaavassa muussa puuhassa
Ruokin mieltäni hyvillä ja positiivisilla asioilla

Kyllä       Ei

MOTIVAATIOTESTI
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Varmista	riittävät	yöunet
Ihminen tarvitsee yöunta 7-9h joka yö. Viikonloppuisin  
pidempään	nukkuminen	ei	korvaa	viikolla	syntynyttä	univa-
jetta	 riittävästi.	 Univaje	 vaikuttaa	mm.	mielialaan.	 Apeana	
on	 vaikea	 motivoitua	 varsinkaan	 tehtäviin,	 jotka	 eivät	 ole	
niin kiinnostavia.

Pohdi	keinoja,	joilla	voisit	varmistaa	itsellesi	riittävästi	unta.	
Googlaamalla	 ”unitehdas”	 löydät	 Suomen	 Mielenterveys	
ry:n	tietopaketin	unesta.

Ulkoile	päivittäin
Raitis	 ilma	 ja	 luonnossa	 liikkuminen	 vähentävät	 stressiä.	
Motivaatiota	 on	 helpompi	 ylläpitää,	 kun	 et	 kärsi	 turhasta	
stressistä.	Miten	olisi	15	min.	ulkoilua	päivässä?	Varttitunti	
omassa pihassa samalla ystävän kanssa jutellen kuluu huo-
maamatta.	

Vinkki:	 Ota	 mukaan	 kamera	 ja	 aloita	 aakkoskuvaus.	 Ota	 
ensimmäisenä päivänä valokuva a-kirjaimella alkavasta 
asiasta,	seuraavana	b:llä	jne.

Harrasti	liikuntaa
Liikkumalla	 hoidat	 sekä	 fyysistä	 että	 psyykkistä	 hyvinvoin-
tiasi.	Vaikka	liikkumaan	lähteminen	voi	 joskus	olla	nihkeää,	
hyvä olo palkitsee jälkikäteen. 

Tutustu Hyvä kunto-osion Liikuntapiirakkaan. 
Lyö	 kaksi	 kärpästä	 yhdellä	 iskulla:	 liikkumalla	 ulkona	 saat	 
samalla	myös	raitista	ilmaa.

Mielekäs tekeminen
Mieleinen	 tekeminen	 irrottaa	 ajatukset	 tehokkaasti	 arjen	
vastoinkäymisistä tai pienistä hankaluuksista. 

Tee lista mieleisistä tekemisistä ja asioista, joita haluat  
kokeilla. Palaa listaan silloin, kun tuntuu tylsältä etkä keksi 
tekemistä.

Lepää välillä
Mahdollisuus	vaikuttaa	asioihin	ja	levähtää,	vaikuttaa	mieli- 
alaan.	Se	on	kuin	akkujen	latausta	ja	sitten	on	virtaa	keskittyä	
sellaisiinkin tehtäviin, jotka eivät itsessään ehkä tuota iloa.

Syö	riittävästi
Hyvä	apu	riittävästä	ja	monipuolisesta	ruokavaliosta	huoleh-
timiseen	on	lautasmalli.	Kun	syöt	riittävästi,	aineenvaihdun-
ta pysyy käynnissä ja sinun on helpompi hillitä erilaisia mieli- 
tekoja.	Nämä	ovat	merkityksellisiä	asioita	painonhallinnassa.

Googlaamalla	 esim.	 ”syön	 riittävästi”	 löytyy	 lisätietoja	 ja	 
paljon hyviä vinkkejä. 

Syö	säännöllisesti
• Syö reilu aamiainen kahden tunnin sisällä heräämisestä
• Syö lounas tarpeeksi ajoissa
• Muista välipala, jonka tulisi olla muutakin kuin kahvi
• Syö	päivälliselläkin	lautasmallin	mukaisesti
• Älä korvaa iltapalaa herkuilla

Muista myös monipuolisuus ja lisää värejä lautaselle!

Ihmissuhteet
Osa	 ihmisistä	 nauttii	 ollessaan	 muiden	 ympäröimänä	 ja	
tarvitsee paljon sosiaalisia kontakteja. Joku toinen viihtyy 
parhaiten yksin tai tarvitsee säännöllistä yksin oloa akku-
jen latautumiseen. Tyytyväisyyden omiin ihmissuhteisiin voi 
määritellä vain ihminen itse. 

Vaikka kaikkien kanssa on hyvä tulla toimeen, jokaisella on 
oikeus	päättää,	kenen	kanssa	aikaansa	viettää.	Jokaisella	on	
oikeus	hyvään	kohteluun	ja	koskemattomuuteen.	Kiusaami-
nen	on	suunniteltua,	tahallista	ja	jatkuvaa.	Riidat	ja	erimie-
lisyydet	eivät	kuitenkaan	ole	kiusaamista.	Näiden	erottami-
nen on joskus vaikeaa.

Älä alistu kiusaamiseen
Jos sinua kiusataan, kerro sellaiselle henkilölle, joka voi puut-
tua	tilanteeseen.	Se	voi	olla	opettaja,	vanhemmat,	ohjaaja,	
esimies	 tai	 jopa	 poliisi.	 Kirjoita	 päiväkirjaa	 muistin	 tueksi	
ja	 säilytä	 mahdolliset	 kiusaamiseen	 liittyvät	 dokumentit,	 
esimerkiksi	viestit	tai	kuvakaappaukset.	

Tee olosi viihtyisäksi
Ihminen	 viettää	 hereilläoloajastaan	 suuren	 osan	 opiskelu-
jen, työn, työtoiminnan tai vastaavan päiväaikaisen tekemi-
sen parissa. On merkityksellistä viihtyä siellä, missä aikaansa 
viettää.	

Keskustele	opettajan	/	esimiehen	/	työohjaajan	/	työvalmen-
tajan	kanssa	 siitä,	millaisia	 toiveita	 ja	 tavoitteita	 sinulla	on	
ja	miten	 niihin	 voisi	 päästä.	 Valmistaudu	 pohtimaan	 omia 
vahvuuksiasi ja miten voisit hyödyntää niitä.

Etsi hyviä puolia
Ajatukset	muovaavat	meitä,	 joten	 asioista	 kannattaa	 etsiä	
hyviä	puolia	silloinkin,	kun	tuntuu,	ettei	mikään	suju.	
Positiivinen	ajatus	on	kuin	halaus,	jonka	annat	itsellesi.

Auttaisiko	 kiitollisuuspäiväkirja	 muovaamaan	 ajatuksia	 
positiivisempaan	suuntaan?

LÄHDE
Mannerheimin	Lastensuojeluliitto.	2018.	Motivaatio.
https://www.nuortennetti.fi/koulu-ja-tyo/koulu/motivaatio/
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Itsetuntemus	on	itsensä	tuntemista	eli	sitä,	että	tietää,	mistä	on	kiinnostunut,	mitä	osaa	ja	missä	olisi	hyvä	kehittyä.	Kun	tuntee	
itsensä,	tietää,	millaisia	piirteitä	itsellä	on	ja	ymmärtää,	miten	ne	vaikuttavat	omaan	toimintaan.	Silloin	on	helpompi	kertoa	muille	
ihmisille,	mistä	pitää	tai	mikä	on	tärkeää.	Itsetuntemusta	tarvitaan,	jotta	osaa	tehdä	omia	päätöksiä	ja	valita	asioita,	jotka	itselle	
sopivat.

Mitä muuta itsetuntemus sinun mielestäsi tarkoittaa?

Tunnetko sinä itsesi hyvin? Osaatko tehdä sinulle sopivia valintoja?

ITSETUNTEMUS
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Pohdi elämääsi ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.

Missä olen syntynyt?

Millainen olin vauvana? Mitä muut ovat kertoneet minulle siitä ajasta?

Millaisia muistoja minulla on lapsuudesta? Missä asuin? Mikä oli lempileluni?

Millaisia muistoja minulla on kouluajasta? Ketkä olivat ystäviäni?

MINUN TARINANI
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Harrastinko jotain lapsena?

Millaisia muistoja minulla on nuoruudestani?

Onko elämässäni tapahtunut asioita, jotka ovat tuottaneet minulle surua? Mitä 
silloin tapahtui? Millä keinoilla käsittelit surua?

Mitä iloisia asioita elämässäni on tapahtunut? 

Vinkki! Hanki itsellesi vihko, johon otsikoit kullekin kysymykselle  oman aukeaman. Voit kirjoittaaaukeamalle kysymyksen javastauksen sekä muita  mahdollisesti mieleen tulevia  muistoja. Kiinnitä sivuille tuolta ajanjaksolta myös valokuva ja  koristele sivu mielesi mukaan.



98 |  Matkalla työelämään

Millainen sinä olet? Kirjoita pilvien sisälle vastaukset kysymyksiin.

MINÄ-PILVET

Mitä osaan tehdä hyvin?
Mistä unelmoin?

Mitä toiveita minulla on?

Mitä pelkään?
Mitä teen vapaa-ajallani?

Miten muut ihmiset tukevat minua?

Mitkä ovat vahvuuksiani?
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Pohdi ihmissuhteitasi. Sijoita henkilöt alla olevaan ympyrään. Olet itse ympyrän keskellä. Sijoita lähellesi ne henkilöt, jotka ovat 
sinulle läheisiä ja kauemmaksi ne, jotka eivät ole niin läheisiä.

Halutessasi	voit	merkitä	ympyrään	myös	muita	ihmisiä,	joiden	kanssa	olet	tekemisissä,	esimerkiksi	tuttu	kaupan	myyjä,	naapuri	
tai vaikka kampaaja. Voit merkitä ympyrään myös lemmikkieläimet.

Mihin ihmissuhteisiin olet tyytyväinen? Oletko joihinkin tyytymätön?

VERKOSTONI

MINÄ
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MINÄ ITSE

Mihin olen ulkonäössäni tyytyväinen?

Millaisesta liikkumisesta pidän?

Mistä ystävät pitävät minussa?

Kenen seurassa viihdyn?

Mitä osaan tehdä hyvin?

Missä asiassa onnistuin viimeksi?

Mitä uutta olen oppinut viimeisen

vuoden aikana?

Mitkä ovat sellaisia luonteenpiirteitä, joista

pidän ystävissä tai itsessäni?

Mitä iloisia tunteita olen kokenut tänään? 
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HYVÄT PUOLENI

Kirjoita	tai	piirrä	tähtiin,	mistä
asioista pidät eniten itsessäsi.

Ne	voivat	olla	luonteenpiirteitäsi,
ulkonäköösi	liittyviä	asioita

tai muita hyviä puoliasi. 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Alla	on	lueteltu	erilaisia	asioita.	Sijoita	ne	tikkatauluun	sen	mukaan,	kuinka	tärkeäksi	asian	itsellesi	koet. 
Laita tärkein asia keskelle taulua ja ei niin tärkeä kauemmaksi keskustasta.

MINULLE TÄRKEITÄ ASIOITA 

Koti	 	 Työ	tai	koulu	 	
Terveys  Parisuhde
Perhe  Ystävät  
Liikunta  Musiikki
Lukeminen Elokuvat  
Käsityöt  Taide
Huumori  Uuden taidon 
  oppiminen

Muu	asia,	mikä:			 ____________
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Ihmiset	arvostavat	eri	asioita	ja	tekevät	valintoja	sen	mukaisesti.
Pohdi, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä eri elämän osa-alueilla. 

MINUN NÄKÖINEN ELÄMÄ
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Alla	olevassa	taulukossa	on	lueteltu	erilaisia	luonteenpiirteitä.	Merkitse	rastilla	mielipiteesi	kyseisestä	luonteenpiirteestä	muissa	
ihmisissä.	Jos	se	miellyttää	sinua,	merkitse	rasti	hymynaaman	alla	olevaan	laatikkoon.	Jos	luonteenpiirre	ärsyttää	sinua,	 
merkitse	rasti	surunaaman	alla	olevaan	laatikkoon.

Sinun	on	helpompi	tulla	toimeen	erilaisten	ihmisten	kanssa,	kun	tiedostat,	millaiset	piirteet	ihmisessä	miellyttävät	tai	toisaalta	
ärsyttävät	sinua.	Näin	tiedät	ärsyyntyessäsi,	että	reaktiosi	ei	välttämättä	johdu	ihmisestä	vaan	tietynlaisesta	luonteenpiirteestä.

OMIEN MIELTYMYSTEN TUNNISTAMINEN 

Ulospäinsuuntautunut
Huoleton
Sovitteleva
Omapäinen
Avoin
Huolellinen
Tunnollinen
Varautunut 
Ujo
Tarkka
Puhelias
Innostunut
Iloinen
Vitsikäs
Rauhallinen
Pohdiskeleva
Yksityiskohdista kiinnostunut
Suurpiirteinen
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JOUSTAVUUS
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Joustavuus	tarkoittaa	kykyä	muuttaa	omaa	käytöstään	tilanteeseen	sopivaksi.	Joustava	henkilö	ei	pidä	jääräpäisesti	kiinni	omista	
mielipiteistään	tai	toiveistaan	vaan	on	valmis	tarvittaessa	neuvottelemaan.	Joustavuutta	tarvitaan,	jotta	kykenee	ottamaan	toiset	
huomioon	ja	sopeutumaan	uusiin	tilanteisiin.	Joustava	henkilö	selviytyy	myös	yllättäen	muuttuvissa	tilanteissa.

Mitä muuta joustavuus sinun mielestäsi on?

Missä asioissa toivoisit joustavuutta muilta ihmisiltä?

JOUSTAVUUS
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Voin vaikuttaa siihen, mitä harrastan.
Voin päättää, mitä syön.
Voin vaikuttaa siihen, mitä muut ihmiset pitävät tärkeänä.
Voin vaikuttaa muiden reaktioihin, kun kerron mielipiteitäni.
Voin päättää itse, miten käyttäydyn muita ihmisiä kohtaan.
Voin vaikuttaa siihen, mihin rahani kuluvat.
Voin vaikuttaa siihen, noudatanko liikennesääntöjä.
Voin vaikuttaa siihen, miten muut ihmiset toimivat.
Voin vaikuttaa siihen, miltä minusta tuntuu, jos saan surullisia uutisia.
Voin vaikuttaa siihen, miten toimin, kun minulla on paha mieli.
Voin vaikuttaa siihen, miltä minusta tuntuu, jos saan hyviä uutisia.

Joustavan	 henkilön	 on	 helpompi	 hyväksyä	muutoksia	 ja	 pettymyksiä.	On	 asioita,	 joihin	 voi	 itse	 vaikuttaa.	 Kaikkiin	 asioihin	 ei	 
kuitenkaan	voi	vaikuttaa,	vaikka	haluaisi.	

Arvioi,	mihin	asioihin	voit	vaikuttaa	ja	mihin	et:

MIHIN VOIN VAIKUTTAA

Kyllä      Ei
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Kerro,	miltä	sinusta	tuntuu,	mitä	ajattelet	ja	miten	toimit	toimit	taulukossa	kuvatuissa	esimerkkitilanteissa.

MITEN REAGOIT MUUTOKSIIN?

Tilanne

Ruokalistassa lukee
lempiruokasi, mutta
tarjolla onkin muuta.

Myöhästyt bussista
tai koulusta.

Et saa toivomaasi
syntymäpäivälahjaa,
vaikka oletit niin.

Sinua pyydetään
jäämään työajan jälkeen
osallistumaan suur- 
siivoukseen.

Sovittu meno peruuntuu.

Vastaanotolla on uusi 
lääkäri.

Olet lähdössä rannalle,
mutta yllättäen
alkaakin sataa.

Olet eri mieltä ystäväsi 
kanssa siitä, mitä teette 
illalla.

Miltä sinusta tuntuu? Mitä ajattelet? Miten toimit?
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Joustavuus	on	hyvä	ominaisuus	 työelämässä.	 Se	antaa	mahdollisuuden	 toimia	tilanteen	mukaan	 ja	näin	 työ	yhdessä	muiden	 
kanssa on sujuvaa. Kaikesta ei kuitenkaan ole hyvä joustaa. Missä seuraavista asioista olet valmis joustamaan ja mistä et?

KAIKESSA EI KANNATA JOUSTAA

Ohjaaja pyytää sinua työskentelemään puoli tuntia pidempään 
työaikasi loppumisen jälkeen. Työllä on kiire.

Työkaverisi mielestä voitte lähteä kotiin puoli tuntia ennen 
työajan loppumista.

Kiireinen työ on kesken ja ohjaaja ehdottaa, että siirrätte  
ruokatunnin aloittamista hieman myöhemmäksi.

Työkaverisi pyytää sinua työpäivän loppupuolella tekemään 
omien töidesi lisäksi hänelle kuuluvat työt.  Hän haluaa lähteä 
tapaamaan ystäväänsä ennen työajan loppua.

Työkaverisi on suuttunut sinulle. Hän haluaa, että juot kahvisi 
eri aikaan kuin hän.

Työpaikallasi tehdään muutoksia. Ohjaaja ehdottaa, että 
työpisteesi on jatkossa toisessa huoneessa kuin tällä hetkellä.

Ystäväsi ei käy töissä. Hän toivoo, että menet seuraavana 
päivänä töihin kaksi tuntia myöhässä. Näin ehtisitte käydä 
yhdessä katsomassa hänen uutta asuntoaan.

Joustan  
ja suostun

En jousta,
en suostu
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Kuvaile, millainen on joustava henkilö tai työntekijä.

Anna esimerkkejä siitä, mitä joustavuus tarkoittaa sinun työpaikallasi.

Anna esimerkkejä siitä, mitä joustavuus tarkoittaa kotonasi.

Anna esimerkkejä tilanteista, joissa sinä toivot joustavuutta muilta ihmisiltä?

KERRO OMIN SANOIN



KESKITTYMISKYKY
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Keskittyminen	tarkoittaa	sitä,	että	mieli	on	mukana	toiminnassa.	Ajatukset	pysyttelevät	siinä,	mitä	on	parhaillaan	tekemässä.	Kes-
kittymiskykyä	on	taito	rauhoittua	ja	syventyä	yhteen	asiaan	kerrallaan.	Usein	kiinnostaviin	asioihin	on	helppo	keskittyä	ja	niihin	
saattaa	jopa	uppoutua.	On	kuitenkin	tärkeää	kyetä	keskittymään	myös	asioihin,	jotka	tuntuvat	tylsiltä.

Mitä muuta keskittymiskyky sinun mielestäsi tarkoittaa?

KESKITTYMISKYKY
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Lähde	kävelylle.	Kävele	tuttua	reittiä	 ja	yritä	katsella	sitä	uusin	silmin.	Oletko	varmasti	huomannut	aiemmin	reittiä	kulkiessasi	
kaiken?	Tulosta	tästä	mukaasi	lenkkibingo.	Montako	rastia	saat?

LENKKIBINGO

Näen punaisen 
oven.

Näen lehden  
leijailevan.

Näen henkilön, jolla 
on reppu selässä.

Näen lapsen pitävän 
aikuista kädestä.

Näen keppiä tai  
rollaattoria käyt-
tävän vanhuksen.

Näen rakastuneen 
parin.

Kuulen koiran
haukkuvan.

Kuulen tuulen
suhinan.

Näen auringon 
paistavan.

Ylitän suojatien.

Kuulen ihmisen 
nauravan.

Näen urheiluvaat-
teisiin pukeutuneen 

henkilön.

Näen lentävän 
linnun.

Näen henkilön, jolla 
on keltainen takki 

tai paita.

Astun vesilammik-
koon tai kierrän sen.

Hyppään ilmaan.

Näen oravan.

Näen henkilön, jolla 
vaikuttaa olevan 

kiire.

Kuulen auton  
äänen, vaikken 

näe sitä.

Näen postinkanta-
jan tai lähetin.

Tervehdin vastaan-
tulijaa hymyillen.

Näen pyöräilijän  
taluttavan 
pyöräänsä.

Näen jotain, mistä 
tulee iloinen mieli.

Näen kaksi
kaverusta.

Kuulen veden  
solinaa.

Näen valkoisen 
pakettiauton.

Näen ihmisen  
kantavan ostos- 

kassia.

Näen henkilön,  
jolla on heijastin 

 tai pyöräilykypärä.

Näen henkilön, jolla 
on lierillinen hattu.

Huomaan unohta-
neeni omat asiani 

hetkeksi.
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Keskittymiskykyä	voi	parantaa	myös	harjoittamalla	tietoisen	läsnäolon	taitoja.	Tietoinen	läsnäolo	on	kykyä	olla	läsnä	juuri	tässä	
hetkessä	ja	huomioida	sen	tuottamia	aistimuksia.	Alla	muutama	vinkki,	joita	voit	kokeilla	yksin	tai	yhdessä	jonkun	toisen	kanssa.

VINKKEJÄ KESKITTYMISKYVYN VAHVISTAMISEEN

Jos sinulla on keskittymistä häiritseviä huolia ja stressiä, pysähdy 
hetkeksi. 

Istu mukavasti sohvalle tai nojatuoliin. Älä tee mitään muuta, istu 
vain. Voit halutessasi laittaa silmät kiinni. Noin kymmenen minuutin 
kuluttua huomaat rentoutuneesi.

Keskittymiskykyä voi kehittää myös tietoisella läsnäololla.  
Pysähdy hetkeksi kuuntelemaan. Kuinka monta eri ääntä kuulet?  
Tunnistatko, mistä ne tulevat?

Mene ulos ja valitse iso kivi, puu, pieni pilvi taivaalla tai jokin muu 
liikkumaton asia ympäristöstä. Katsele valitsemaasi kohdet-
ta tarkasti muutaman minuutin ajan. Löydätkö sinua erityisesti 
kiinnostavan yksityiskohdan, joka vaatii huomiotasi?

Väritä värityskuvia tai tee palapeliä.

Kuuntele mindfulness-nauhoitteita.

Opettele erilaisia hengitystekniikoita.

Opettele keskittymistä vuorovaikutustilanteissa kuuntelemalla 
tarkasti keskustelukumppania.

Tee lista hoidettavista asioista. Lista tukee keskittymään olen-
naisiin asioihin ja jos jokin asia vaivaa mieltä, voit sulkea sen ulos, 
jos se ei ole listallasi. 
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Pohdi	kulunutta	viikkoa.	Laita	silmät	kiinni	ja	muistele,	mitä	kaikkea	teit	ja	mitä	sait	aikaan.

Ehkä	luit	kirjan,	kävit	jumpassa	tai	maalasit	eteisen	seinän?	Kävitkö	kaverin	kanssa	kahvilla	tai	elokuvissa?	Kirjoititko	kirjeen,
pelasit	tietokoneella	tai	vaihdoit	lakanat?

Mihin	asioihin	sinun	on	ollut	helppo	keskittyä?	Kirjoita	tai	piirrä	ne	alla	olevaan	laatikkoon.

KESKITYN TEKEMÄÄN
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Olin yksin.
Minulla oli lämmin.
Kuuntelin lempimusiikkiani.
Oli aamupäivä tai iltapäivä.
Toimin ryhmässä.
Radio oli auki.
Odotin malttamattomasti viikonlopun alkamista.
Päätin itse, mitä teen ja miten.
Olin juuri herännyt.
Puhelin oli äänettömällä tai toisessa tilassa.
Huoneessa oli viileää.
Tilassa oli hämärää.
Oli hiljaista.
Tilassa leijaili valmistuvan ruoan tuoksu.
Samassa tilassa oli muita henkilöitä tekemässä omia juttujaan.
Olin juuri syönyt lounasta tai päivällistä.
Minulla oli murheita tai paha mieli.
Minulla oli mahdollisuus jutella muiden kanssa.
En ollut ulkoillut kyseisenä päivänä.
Olin nälkäinen.
Kuuntelin rentoutusmusiikkia.
Odotin kahvitunnin alkamista.
Olin nukkunut edellisenä yönä hyvin.
Minulla oli tarkat ohjeet tekemiseen.
Olin nukkunut yöni huonosti.
Olin liikkunut ennen toimintaa.

Millaisia	ovat	tilanteet,	joissa	sinun	on	helppo	keskittyä?	Pohdi	kokemuksiasi	ja	rastita	listalta	tekijät,	jotka	
auttoivat	sinua	keskittymään.

KESKITTYMISTÄ TUKEVAT TEKIJÄT
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Mikä	tai	mitkä	tekijät	häiritsevät	keskittymistäsi?	Tällaisia	tekijöitä	voi	olla	esimerkiksi	kirkkaat	valot,	edestakaisin	kulkevat	ihmiset	
tai	se,	että	erilaisia	ääniä	on	paljon.	Luettele	keskittymistäsi	häiritsevät	tekijät	laatikkoon	tai	piirrä	kuva	tilanteesta,	jossa	sinun	
olisi	mahdoton	keskittyä.	

Mihin	yllä	olevista	asioista	voit	vaikuttaa	 ja	miten?	Esimerkiksi	tiskaamalla	aamiaisastiat	heti	aamiaisen	 jälkeen	tai	kertomalla	
muille,	että	tarvitset	omaa	rauhaa.

HÄIRITSEVÄT TEKIJÄT
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PUHELIN

Pohdi	puhelimenkäyttöäsi.	Oletko	aina	tavoitettavissa	puhelimitse?

Piirrä tai kirjoita tähän tilanteita, joissa haluat kiinnittää huomion käsillä olevaan hetkeen tai tekemiseen puhelimen 
sijasta:

Voin jättää puhelimeni eri huoneeseen tai kokonaan kotiin, kun:

Jos	puhelimessasi	on	aina	äänet	päällä,	se	piippaa	jokaisen	viestin	tai	sähköpostin	
tullessa	ja	keskittymisesi	herpaantuu	jopa	silloin,	kun	teet	jotain	mukavaa.
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Jos	kaipaat	työrauhaa	tai	yksinoloa	kotona,	voit	tehdä	oveen	asiasta	kertovan	kyltin.
Voit hyödyntää seuraavia kehyksiä tai piirtää ne itse.

KYLTTI
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Keskittymistä	voi	helpottaa	myös	hyödyntämällä	ajastinta.	Päätä,	minkä	asian	haluat	tehdä.	Laita	esimerkiksi	puhelimen	ajastin	
hälyttämään	15	minuutin	kuluttua	ja	pistä	töpinäksi.

Piirrä tai kirjoita työsi tuloksista alle.

TEHOVARTTI

 Tämä vinkki pätee niin töissä kuin vaikka siivouspäivänä kotona!



ROHKEUS
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Rohkeus	tarkoittaa	sitä,	että	uskaltaa	toimia,	vaikka	hieman	pelottaisi	tai	jännittäisi.	Meitä	pelottaa	ja	jännittää	eri	asiat.	Jollekin	
voi	olla	rohkeutta	se,	että	kertoo	muille,	kuka	on	ja	jollekin	rohkeutta	on	mennä	huvipuiston	villeimpään	laitteeseen.	On	helpompi	
olla	rohkea	turvallisessa	ja	itselle	tutussa	ympäristössä.	Rohkeutta	on	kysyä,	jos	ei	tiedä	tai	pyytää	apua	tarvittaessa.	Rohkeutta	
voi joskus olla myös sanoa ei.

Mitä muuta rohkeus sinun mielestäsi tarkoittaa?

ROHKEUS
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Tunteita	ja	pelkoja	voi	käsitellä	pohtimalla	jännittävää	tilannetta.	Täytä	sinua	kuvaavat	sanat	tarinan	tyhjiin	kohtiin.

Minun nimeni on  

Jännitän kovasti tilanteita, joissa

Silloin minusta tuntuu, että

Nyt haluan olla rohkea. Seuraavalla kerralla jännittävässä tilanteessa minä

Kun olen selviytynyt pelottavasta tai jännittävästä tilanteessa, minusta tuntuu

Tunnen itseni rohkeaksi

Olen rohkea, koska

Tällöin minusta tuntuu, että minä olen                                                           ja

	 	 Pelottavissa	tilanteissa	voit	muistella,	minkälaisia	tunteita	rohkeus	on	sinussa	herättänyt.	
	 	 Se	voi	tuoda	lisää	rohkeutta.

TARINA
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Pohdi,	mitkä	asiat	vaativat	sinulta	vähän	rohkeutta	ja	mitkä	asiat	paljon	rohkeutta.	Tutustu	alla	oleviin	esimerkkeihin	ja	ympyröi	
rohkeusjanalta,	paljonko	rohkeutta	esimerkkitilanteissa	tarvitset.	Keksi	sen	jälkeen	omia,	rohkeutta	vaativia	tilanteita	ja	merkitse	
niissä tarvitsemasi rohkeus janalle samalla tavalla.

ROHKEUSJANA

Tilanne: YKSIN OSTOKSILLA KÄYNTI

vähän rohkeutta                                                                                                                                paljon rohkeutta

Tilanne: ENSIMMÄINEN PÄIVÄ UUDESSA TYÖPAIKASSA

vähän rohkeutta                                                                                                                                paljon rohkeutta

Tilanne: _________________________________

vähän rohkeutta                                                                                                                                paljon rohkeutta

Tilanne: _________________________________

vähän rohkeutta                                                                                                                                paljon rohkeutta

Tilanne: _________________________________

vähän rohkeutta                                                                                                                                paljon rohkeutta
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Mitä rohkeaa olet tehnyt? Kirjoita tai piirrä tekemiäsi rohkeita tekoja alla olevaan puhekuplaan. 

ROHKEITA TEKOJA
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Voit	valmistautua	rohkeutta	vaativaan	tilanteeseen	suunnittelemalla	ne	askeleet,	joiden	avulla	kykenet	toteuttamaan	tehtävän.	
Esimerkiksi	näin:

ROHKEUDEN ASKELEET

Menen
työhaastatteluun

Työhaastattelu tulossa. 

Miten osaan tai uskallan 

kertoa itsestäni?

Harjoittelen 
työhaastattelua 
läheisen henkilön kanssa.

Kartoitan, mitkä ovat 

omia vahvuuksiani ja 

mitä osaan.

Kysyn muiden kokemuksia  
työhaastatteluista.

2

3

1

4
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Merkitse	tähteen	jokin	toiminto,	jonka	haluaisit	tehdä,	mutta	sen	toteuttaminen	jännittää	sinua.	Jalanjälkien	vieressä	on	tyhjää	
tilaa	johon	voit	tehdä	suunnitelmasi	siitä,	miten	pääset	valitsemaasi	toimintoon.

Aloita	tehtävä	ensimmäisestä	jalanjäljestä.	Tarvittaessa	voit	lisätä	tai	jättää	käyttämättä	jalanjälkiä.	

2

3

1

4



SINNIKKYYS
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Sinnikkyys	on	sitä,	että	 jaksaa	ponnistella	 ja	tehdä	asian	 loppuun	saakka,	vaikka	se	olisikin	hankalaa,	vaikeaa	tai	vaatisi	paljon	
työtä.	Sinnikäs	ihminen	toipuu	epäonnistumisista	ja	jaksaa	yrittää	samaa	tehtävää	uudelleen.	Toisilta	saatu	kannustus	ja	rohkaisu	
kehittävät	sinnikkyyttä	samoin	kuin	omat	ajatukset	siitä,	että	minä	osaan,	pystyn	ja	opin.

Mitä muuta sinnikkyys sinun mielestäsi tarkoittaa?

SINNIKKYYS

Voit lukea lisää sinnikkyydestä:
• Elena Favilli & Francesca Cavallo: Iltasatuja kapinallisille tytöille 1 & 2
• Taru Anttonen & Milla Karppinen: Sankaritarinoita tytöille
• Ben Bruks: Rohkeiden poikien kirja
• Taru Anttonen: Sankaritarinoita (kaikille)
• Emmi Jäkkö & Aleksis Salusjärvi: Sankaritarinoita pojille
• G.L. Marvel: Sankaritarinoita eläimistä, jotka muuttivat maailmaa
• Elina Tuomi: Itsenäisiä naisia
• Ida Salminen & Riikka Salminen: Tarinoita suomalaisista tytöistä, 

jotka muuttivat maailmaa
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Missä tehtävissä tai asioissa sinä tarvitset sinnikkyyttä?

Sinnikkyydestä minussa kertoo se, että…

Minä jaksan ponnistella vaikean asian kanssa, koska….

Tee	oma	sinnikkyyslistasi.	Vastaa	kysymyksiin	piirtämällä	tai	kirjoittamalla.	Keksi	mahdollisimman	monta	asiaa.

SINNIKKYYSLISTA
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Minua on kehuttu sinnikkyydestä seuraavissa asioissa:

Epäonnistuneen tehtävän jälkeen jaksan yrittää uudelleen, koska...

Millaista henkilöä sinä pidät sinnikkäänä ja mistä syystä?
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Arvostuksen saaminen 
Halu tehdä jotain tärkeää
Palkka
Palkalla saadut asiat (vaatteet, musiikkitarvikkeet...)
Hyvän palautteen saaminen
Ihmissuhteet työpaikalla 
Halu auttaa muita
On paikka, mihin lähteä päivittäin
Itsensä kehittäminen työtehtävissä
Uuden oppiminen
Työn hauskuus
Työkokemuksen saaminen
Joku muu syy, mikä?
__________________________________________________________________

Sinnikkyyteen	liittyy	motivaatio.	Motivaatiolla	tarkoitetaan	niitä	asioita,	jotka	kannustavat	tekemään	ja	toimimaan.	Mikä	sinua	
motivoi	työntekoon?	Rastita.

MOTIVAATION LÄHTEET
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Mitä	tavoitteita	sinulla	on	elämässäsi?

Mitä	voisit	tehdä	saavuttaaksesi	tavoitteesi?	

Pohdi,	mitä	mahdollisia	muutoksia	tavoitteen	saavuttaminen	tuo	elämääsi?

Lissun tavoite on siivota  
huone joka viikko.

Lissun mielestä siivous on  
tylsää ja vie kerrallaan  
paljon aikaa. Hän päättää  
jakaa siivouksen kahdelle  
päivälle. Lissu järjestelee  
tavarat keskiviikkoisin ja  
imuroi torstaisin. Lissu  
palkitsee itsensä siivouksen 
jälkeen kaakaolla. Ajatus  
kaakaosta siivouksen  
jälkeen motivoi Lissua  
siivoamaan joka viikko. Nyt Lissu viihtyy kotona 

paremmin eikä tavarat ole 
enää hukassa.

TAVOITTEENI
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AVIOLIITTO

Pariskunta	on	tuntenut	toisensa	yli	40	vuotta	ja	heillä	on	takana	pitkä	avioliitto.		Näihin	elettyihin	 
vuosiin	on	mahtunut	paljon	iloja,	mutta	myös	suruja	ja	haastavampia	aikoja.	Elämä	kaikki-
neen	mutkineen	on	heiluttanut	välillä	heidän	uskoa	avioliittoon	ja	yhteiseen	elämään.	Tällöin	
on	tarvittu	yhteistä	tahtotilaa,	kompromissien	tekemistä	 ja	 joustavuutta,	 jotta	avioliitto	on	
saatu tuntumaan jälleen mielekkäältä.

Onko	tässä	sinusta	sinnikkyyttä?

SOKEA LENKKEILIJÄ

Sokea,	 valkoista	 keppiä	 käyttävä	 mies	 käy	 säännöllisesti	 yksin	 juoksulenkillä.	 Tämä	 on	 
vaatinut	etukäteen	reitin	opettelua	ja	luottamusta	siihen,	että	muut	liikenteessä	olevat	ihmi-
set huomioivat hänet. 

Onko	tässä	sinusta	sinnikkyyttä?

VAUVA

Vauva	 harjoittelee	 monia	 taitoja	 lannistumatta.	 Esimerkiksi	 kävelyn	 opettelu	 tapahtuu	 
haparoivin	 askelin	 ja	 huonekaluihin	 tukeutuen,	 sekä	 useiden	 kaatumisten	 saattelemana.	 
Kerta	toisensa	jälkeen	vauva	nousee	ylös	ja	yrittää	uudelleen.

Onko	tässä	sinusta	sinnikkyyttä?

MAANVILJELIJÄ

Maanviljelijä	tekee	ympärivuorokautista	työtä	seitsemänä	päivänä	viikossa.	Hänellä	on	jat-
kuva	epävarmuus	erilaisten	sääolosuhteiden	koetellessa	sekä	viljaa	että	viljelijän	uskoa	työn	
onnistumiseen.

Onko	tässä	sinusta	sinnikkyyttä?

SINNIKKYYS	–	KENELLÄ	SITÄ	ON?

Lue	lyhyet	tarinat	ja	pohdi,	tarvitaanko	niissä	sinnikkyyttä.
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KUVAT
Papunetin	kuvapankki,	papunet.net,	Kuvako	ja	Sergio	Palao	/	ARASAAC,	CC	BY-NC-SA	3.0

ORAVA

Orava	piilottaa	syksyn	aikana	paljon	käpyjä	talven	varalle.	Lumi	peittää	osan	piilopaikoista,	
eikä	orava	löydä	niitä	kaikkia.	Osa	löytyneistä	kävyistä	voi	olla	jäässä,	mutta	orava	järsii	niitä	 
urhoollisesti	siemeniä	 löytääkseen.	Talvella	oraville	tyypillistä	ravintoa	on	vähän	saatavilla,	 
joten käpyjen varastoiminen syksyllä on elintärkeää.

Onko	tässä	sinusta	sinnikkyyttä?

MUUTTOLINTU

Osa	 linnuista	 lentää	 talveksi	 kauas	 etelään.	 Lentomatka	 uuvuttaa	 eikä	 matkantekoa	 ole	 
helpottamassa	navigointilaitteet	tai	turbomoottorit.	Riittävän	ruuan	varmistaminen	ja	lämpi-
mät sääolosuhteet saavat kuitenkin linnut joka syksy rankalle ja joskus vaarallisellekin muut-
tomatkalle.

Onko	tässä	sinusta	sinnikkyyttä?

KILPAURHEILU

Sitoutuminen	 säännölliseen	 harjoitteluun,	 tarkka	 ruokavalio,	 riittävät	 yöunet	 ja	 erilaisista	 
varusteista	 huolehtiminen	 on	 kilpaurheilijan	 arkea.	 Väsymys,	 matkustaminen,	 lihasten	 
kipeytyminen ja vapaa-ajan rajallisuus ovat usein kääntöpuolena menestykselle. Siitä 
huolimatta	kilpaurheilija	jaksaa	asettaa	uusia	tavoitteita.

Onko	tässä	sinusta	sinnikkyyttä?

PROJEKTI

Onnistuakseen	 projekti	 tarvitsee	 selkeän	 suunnitelman	 ja	 motivoituneen	 ryhmän	 sitä	 
toteuttamaan.	Aina	ryhmän	näkemys	ei	ole	yhtenäinen	tai	jokainen	sen	jäsen	ei	tee	omaa	 
osuuttaan.	 Yhdessä	 ponnistellen	 ja	 toisia	 kannustaen	 on	 kuitenkin	mahdollista	 saavuttaa	 
yhteinen	projektille	asetettu	tavoite.	

Onko	tässä	sinusta	sinnikkyyttä?



SUUNNITTELUTAITO
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Suunnittelutaito	on	kykyä	hahmottaa,	mitä	täytyy	tehdä,	ja	mitä	kaikkea	toiminnassa	tulee	ottaa	huomioon.	Siihen	kuuluu	myös	
toiminnan	aikatauluttaminen	sekä	kokonaisuuden	jakaminen	pienempiin	osiin.	Asiat	tulee	osata	laittaa	tärkeysjärjestykseen	eli	
päättää,	mistä	on	hyvä	aloittaa	ja	millä	ei	ole	niin	kiire.	Onnistunut	suunnittelu	edellyttää	aiheen	tuntemista.

Mitä muuta suunnittelutaito sinun mielestäsi on?

SUUNNITTELUTAITO
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Sijoita	luettelossa	olevat	tehtävät	sen	alapuolella	olevaan	taulukkoon. 
Tekstistä	löydät	myös	tietoa	tehtävien	aikataulutuksesta.

Maisa on töissä ravintolassa, joka aukeaa klo 10. Maisan työpäivä alkaa jo klo 8.
Ennen	ravintolan	aukeamista	Maisan	on	imuroitava	ja	mopattava	lattia.	 
Maisan	työpäivään	kuuluu	muitakin	työtehtäviä	ja	osa	niistä	aikataulutettava	tarkkaan. 
Postit	täytyy	postittaa	ennen	klo	12.00	ja	ikkunat	on	pestävä	ennen	klo	13.00. 
Samaan	aikaan	päättyy	lounasaika,	joten	vasta	sen	jälkeen	voi	tiskata.	 
Jossain	välissä	on	ennätettävä	lakaista	terassi	ja	taitella	lautasliinat.

tiskaus 
ravintolatilan lattioiden imurointi
lattioiden moppaus
ikkunoiden pesu
lautasliinojen taittelu 
postien vienti
terassin lakaisu 

Kellonaika

8:00 – 8:45

8:45 – 9:30

9:30 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:45

11:45 – 12:30

12:30 – 12:45

12:45 – 13:30

13:30 – 14:15

14:15

Tehtävä

tauko

ruokatauko

tauko

työpäivä päättyy

TYÖN SUUNNITTELU
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Suunnittele	itsellesi	ja	ystävällesi	kesäretki	uimarannalle.	Mitä	kaikkea	täytyy	ottaa	huomioon, 
jotta	rantapäivä	onnistuu?	Missä	järjestyksessä	asiat	kannattaa	tehdä?

uimakassin pakkaaminen
aikataulun sopiminen
eväiden valmistelu

aurinkorasvan levitys
uimakassin purkaminen 
uimapuvun pukeminen

bussiaikataulun selvittäminen
onko muuta?

KESÄRETKI

Minun kesäretkeni



Viereisellä	sivulla	on	tyhjä	kalenteripohja.	Voit	kirjoittaa	tai	piirtää	viikko-ohjelmasi	siihen.	Koristele	kalenteri	erilaisilla	teipeillä,	
tarroilla,	leimasimilla	tai	tehosta	sitä	väreillä.	Voit	esimerkiksi	kirjoittaa	tai	ympyröidä	tärkeät	tehtävät	lempivärilläsi	ja	kuvittaa	
kalenteriasi	piirroksin.	Kalenteria	täyttäessäsi	voit	pohtia	seuraavia	kysymyksiä:

Mitä aiot tehdä tulevan viikon aikana?

Mieti,	missä	järjestyksessä	teet	ne.

Toimiiko tämä järjestys vai voisiko ne tehdä toisin?

Onko	sinun	helppo	noudattaa	päiväjärjestystä?	

Jääkö	jokin	tehtävä	tekemättä?	Mikä	tehtävä?	Milloin	teet	tämän	tehtävän?	

OMA KALENTERINI



 Matkalla työelämään  | 145 



146 |  Matkalla työelämään

Kirjoita alla olevaan taulukkoon kaikki tehtävät, joita sinulla on tälle päivälle tai vaikka koko viikolle.
Merkitse ruksilla sarakkeisiin kiireelliset ja tärkeät tehtävät.

TO	DO	–	LISTA	SUUNNITTELUN	TUKENA

Mitä täytyy tehdä? Onko kiireellinen?Onko tärkeä?

Poimi	to	do-listaltasi	alla	olevaan	laatikkoon	asiat,	jotka	
ovat sekä tärkeitä	että	kiireellisiä.	Tee	ne	heti.

Onko	joku	asia	to	do-	listallasi	kiireellinen,	mutta	ei	tär-
keä? Jos on, kirjoita se tähän.

Poimi to do-listaltasi tähän laatikkoon tärkeät,	mutta	ei	
kiireelliset asiat. Lisää ne kalenteriisi heti.

Siirrä to do-listaltasi loput tehtävät eli ei tärkeät eikä 
kiireelliset tähän laatikkoon ja tee ne, kun ennätät tai 
siltä tuntuu. 
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astun unille
dia dioe
ei tähkät
taide
taikuus atula
dingo saario
mantelinsuu

kehittää
suunnitella
ideoida
ideat
suunnitelma
organisoida
aikataulutus

Ups,	nyt	kirjaimet	ovat	menneet	sanoissa	sekaisin.	Järjestä	kirjaimet	ja	yhdistä	sanat	oikein	kirjoitettuihin	sanoihin.

SUUNNITTELUTAITO: KIRJAIMET SEKAISIN



TUNNOLLISUUS
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Tunnollisuus	tarkoittaa	sitä,	että	henkilö	tekee	hänelle	annetut	tehtävät	niin	hyvin	kuin	osaa	ja	on	luottamuksen	arvoinen.	Tun-
nollinen	henkilö	noudattaa	yhteisiä	sääntöjä	 ja	ohjeita.	Tunnollisuuden	puute	voi	haitata	yhteistyötä	silloin,	 jos	 joku	ei	tee	 lu-
paamiaan asioita tai ei välitä yhteisistä sopimuksista. Tunnollisenkin henkilön on hyvä tunnistaa omat rajansa ja harkita, mihin 
kaikkeen lupautuu.

Mitä muuta tunnollisuus sinun mielestäsi tarkoittaa?

TUNNOLLISUUS
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Tulen ajoissa
 töihin.                  

Olen rehellinen.

Kysyn neuvoa, jos en 
tiedä.

Olen luotettava työntekijä.

Noudatan ohjeita ja 
sääntöjä.

Olen ahkera.Olen ahkera.
Teen työn sovitulla tavalla.

Olen reilu työkaveri.

Alla	olevat	asiat	liittyvät	tunnollisuuteen.	Ympyröi	kolme	sinulle	tärkeintä	asiaa.

TUNNOLLINEN TYÖNTEKIJÄ
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ANNAN VALINNAT

Alla on esimerkkejä Annasta. Tutustu niihin ja valitse kysymyksiin sopiva vastausvaihtoehto.

Annaa	väsyttää.	Hänen	tekee	mieli	lähteä	töistä	aikaisemmin	kuin	on	sovittu.	Hän	päättää	lähteä	 
kotiin	niin,	ettei	kukaan	huomaa.	Miten	Anna	hoitaisi	tilanteen	tunnollisemmin?

A. Hän livahtaa varastoon päiväunille salassa muilta.
B.	Hän	kertoo	esimiehelle	olevansa	väsynyt	ja	pyytää	taukoa.
C.	Hän	tekee	loppupäivän	työt	hutiloiden.

Anna on saanut avaimet omaan pukukaappiinsa. Miten avaimet pysyvät tallessa?

A.	Hän	jättää	ne	työpöydälle,	josta	löytää	ne	myöhemmin.
B.	Hän	jättää	ne	kotiin	ja	luottaa	selviävänsä	työpäivästä	ilman	avaimia.
C.	Hän	laittaa	avaimet	avainnauhaan,	jota	pitää	kaulassa.

Annan	tehtävä	on	tyhjentää	kahvihuoneen	tiskikone	joka	tiistai.	Miten	hän	hoitaa	työn	tunnollisesti?

A. Hän merkitsee muistutuksen asiasta kalenteriin. 
B.	Hän	luottaa,	että	joku	muu	tyhjentää	tiskikoneen	hänen	puolestaan.
C.	Hän	laittaa	tiskikoneeseen	lapun,	jossa	lukee	”tiskikone	rikki”.

Annan	tehtävä	on	 leipoa	sämpylät,	mutta	esimies	pyytää	Annaa	myös	tiskaamaan.	 	Mitä	Anna	voi	
tehdä?

A.	Anna	lupaa	tehdä	molemmat	tehtävät,	vaikka	tietää,	ettei	ehdi.
B.	 Anna	kysyy,	voiko	tehdä	toisen	tehtävän	myöhemmin.
C.	 Anna	teeskentelee,	ettei	kuule	esimiehen	ääntä.

Työpaikalla	on	päätetty	tehdä	suursiivous.	Kaikkien	apua	tarvitaan.	Siivouksen	jälkeen	on	luvassa	kah-
vihetki	ja	herkuttelua.	Anna	ajattelee,	että	siivous	tulee	varmasti	hoidetuksi	ilman	häntä.	Hän	menee	
kahvihuoneeseen	odottelemaan	herkuttelua.	Miltä	Annan	toiminta	vaikuttaa?

A.	Aika	hyvältä!	Toivottavasti	Anna	ei	joudu	odottamaan	kovin	kauaa.
B.	 Vaikuttaa	siltä,	ettei	Anna	välitä	yhteisistä	sopimuksista.
C.	 Ymmärrettävältä,	sillä	siivoaminen	ei	aina	ole	mukavaa.
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Etsi	tehtävän	alla	olevasta	luettelosta	puuttuva	sana	ja	lisää	se	tarinaan	ohjeeksi	Annalle.

Jos tietää, ettei saa tehtyä jotakin työtä,

ei saa                                    tehdä sitä.

Kannattaa                                  kalenteriin ylös,

                                mitä on luvannut tehdä.

On tärkeää tulla                              töihin.

Ei saa                             vaan pitää puhua totta.

Pitää noudattaa yhteisiä                                     .

Tunnollinen työntekijä tekee työt niin                         kuin osaa.

Kun kaikki hoitavat omat työnsä yhtä tunnollisesti, 

                                     sujuu paremmin. 

OHJEITA ANNALLE

MERKITÄ
HYVIN

LUVATA
AJOISSA

VALEHDELLA
YHTEISTYÖ
SÄÄNTÖJÄ
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Mikäli sait eniten rasteja ”Enimmäkseen” -sarakkeeseen, olet hyvin tunnollinen.

Mikäli	sait	eniten	rasteja	”Joskus”	-sarakkeeseen,	voit	pitää	itseäsi	melko	tunnollisena,	mutta	
ehkä	jotain	parannettavaakin	voisi	olla.

Mikäli	sait	eniten	rasteja	”Harvoin”	-sarakkeeseen,	voisit	miettiä,	mitä	kehitettävää	sinulla	on	
liittyen	tunnollisuuteen.

TUNNOLLISUUSVÄITTÄMIÄ

Noudatan	liikennesääntöjä	silloinkin,	kun	kukaan	ei	näe.	En	koskaan	kävele	punaisia	
valoja päin.

Olen	valmistautunut	siihen,	että	jotain	yllättävää	voi	tapahtua.	Minä	olen	se,	jolta	
löytyy	tarvittaessa	parkkikolikko,	laastaria,	nenäliina	tai	särkylääkettä.
 
Minulle	ei	ole	tärkeää	siivota	jälkiäni.	Ajattelen,	miten	kätevää	on,	kun	kaikki	tarvitse-
mani	on	aina	käden	ulottuvilla,	vaikka	niillä	olisikin	oma	paikka	jossain	muualla.
 
Pidän tarkkojen suunnitelmien tekemisestä. Aikataulut, suunnitelmien hiominen ja 
viimeistely	ovat	minun	juttuni.
 
En	kerro	minulle	luottamuksella	kerrottuja	asioita	eteenpäin.	Lörpöttely	ja	juoruami-
nen	ei	ole	minun	juttuni.
 
En	jätä	kotitöitä	roikkumaan.	Pidän	siististä	kodista	ja	tyhjästä	tiskipöydästä	ja	olen	
valmis näkemään vaivaa sen eteen.
 
Vien aina tarvitsemani tavarat takaisin oikeille paikoilleen. En pidä tavaroiden etsimi-
sestä, joten kaikelle on tarkka paikkansa.
 
Pidän kiinni sovituista aikatauluista. Olen hyvissä ajoin töissä ja tapaamisissa sekä 
pidän kiinni eräpäivistä.
 
Varmistan,	että	muistan	sen,	mitä	pitääkin.	Kalenteri	ja	kellon	hälytystoiminto	ovat	
ystäviäni.
 
Minulla	on	taipumus	sekoittaa	asiat.	Huomaamattani	asiat	ympärilläni	vain	sotkeutu-
vat enkä itsekään aina ymmärrä, mitä on tapahtunut.
 
Pidän	lupaukseni.	Mietin,	mitä	lupaan,	koska	haluan,	että	muut	voivat	luottaa	minuun.
 
Huolehdin	siitä,	ettei	mitään	muilta	lainaamaani	jää	palauttamatta.
Leffahyllystäni	tai	vaatekaapistani	ei	löydy	muiden	omaa.
 
Olen	huolellinen	käyttäessäni	rahaa.	Mikäli	saan	takaisin	liikaa	vaihtorahaa,	kerron	
siitä.
 
Haluan	nähdä	vaivaa	hyvän	lopputuloksen	saavuttamiseksi.	Tunnollisuus	ja	sinnikkyys	
kulkevat kanssani käsikädessä.

Enimmäkseen Joskus Harvoin

Testaa	tunnollisuutesi.	Lue	alla	olevat	tunnollisuusväittämät	ja	rastita	sarakkeeseen,	toteutuuko	väittämä	kohdallasi.
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se ruuhka
osuvat tuulet
kaverina ankat
linnunlento
pusula
seinällä nmt
sinun kello

täsmällinen
uskollinen 
luotettavuus
lupaus
tarkkaavainen
tunnollinen
ahkeruus

Ups,	nyt	kirjaimet	ovat	menneet	sanoissa	sekaisin.	Järjestä	kirjaimet	ja	yhdistä	sanat	oikein	kirjoitettuihin	sanoihin.

TUNNOLLISUUS: KIRJAIMET SEKAISIN
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TYÖTURVALLISUUDESTA 
HUOLEHTIMINEN 
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Työturvallisuudella	tarkoitetaan	työturvallisuusohjeita	ja	käytäntöjä,	joilla	varmistetaan,	että	jokaisella	on	hyvä	ja	turvallinen	olo	
työpaikalla.	Työturvallisuudesta	huolehtimalla	ehkäistään	tapaturmia	ja	vahinkoja.	Tästä	syystä	jokaisen	työntekijän	tulee	noudat-
taa	työpaikan	ohjeita	ja	sääntöjä	sekä	ilmoittaa	asioista,	jotka	saattavat	heikentää	työturvallisuutta.

Mitä muuta työturvallisuus ja siitä huolehtiminen sinun mielestäsi tarkoittavat?

TYÖTURVALLISUUDESTA HUOLEHTIMINEN
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Valitse vaihtoehdoista kyllä            tai ei

TYÖPAIKAN TURVALLISUUS

Tiedän yleisen hätänumeron.
Tiedän, mistä työpaikaltani löytää puhelimen.
Tiedän, mistä löydän tarvittaessa ohjaajan/ esimiehen.
Työpisteessäni on palovaroitin.
Tiedän, mitä pitää tehdä kuullessani palohälytyksen.
Työpisteeni lattialla ei ole tavaroita, joihin voin kompastua.
Ulko-ovien edessä ei ole esteitä.
Minulle on opastettu turvallinen työskentelytapa.
Pidän työpisteeni siistinä, enkä kerrytä siihen turhaa tavaraa.
Työpaikan sähkölaitteet ovat ehjiä.
Sammutan virran sähkölaitteesta, jos en käytä sitä.
Tiedän, mistä saan apua, jos minulle tulee työpäivän aikana 
haava, nyrjähdys tai palovamma.
Huolehdin omasta työssä jaksamisesta.
Olen kiinnostunut työkaverin voinnista.
Käytän asianmukaisia työ- tai suojavaatteita.
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ASTA TÖISSÄ

Neuvo	Astaa,	miten	toimia	eri	tilanteissa.	Valitse	sinun	mielestäsi	oikeat	vastaukset.	

SIISTEYS

Siisteys	on	osa	työturvallisuutta.	Siisteys	käsittää	sinun	oman	siisteyden	ja	hygienian	sekä	ympäristön	
siisteyden.	Mieti	miten	siisteys	voi	vaikuttaa	työturvallisuuteen.	

Asiakas	kaataa	pöydältä	maljakon	ja	vesi	leviää	lattialle.	Mitä	Asta	työntekijänä	 
voi tehdä?

A.	Asta	käy	hakemassa	siistijän,	joka	siivoaa	veden	lattialta	pois.
B.	 Asta	käskee	asiakasta	siivoamaan	veden	pois.	Asiakas	suuttuu	ja	lähtee	pois.	Astakin	lähtee	

pois.	Vesi	jää	lattialle.
C.	 Asta	hakee	siivouskomerosta	rätin	ja	kuivaa	lattian	huolellisesti.
D.	Asta	hakee	”lattia	on	märkä”	-kyltin	laittaa	sen	lattialle	veden	viereen	ja	lähtee	pois.

Mitä vaaratilanteita siisteydestä huolehtimatta jättäminen voi aiheuttaa? 

SUOJAVAATTEET

Saara	on	töissä	keittiössä.	Työaikana	täytyy	käyttää	suojapäähinettä.	Saara	on	 
kuitenkin	tarkka	ulkonäöstään	ja	on	mieluummin	ilman	päähinettä	tai	käyttää	omaa	huivia.	Mitä	
ohjeita antaisit Saaralle?

A.	On	ihan	ok	päättää	omasta	ulkonäöstä.
B.	Oman	huivin	käytöstä	tulisi	neuvotella	esimiehen	kanssa.
C.	 Esimiehen	kanssa	voisi	kartoittaa	erilaisia	suojapäähinevaihtoehtoja.
D.	Saaran	on	käytettävä	suojapäähinettä	työpaikan	ohjeistuksen	mukaan.

Miksi työpaikalla on tärkeää noudattaa suojavaatteisiin liittyviä ohjeita?

TYÖKAVERIN TOIMINTAAN PUUTTUMINEN

Viola	huomaa,	että	työkaveri	ei	useinkaan	käytä	kuulosuojaimia.	Miten	Viola	voi	vaikuttaa	tilantee-
seen?

A. Viola keskustelee asiasta työkaverin kanssa.
B.	Violakin	päättää	jättää	kuulosuojaimet	kaappiin.
C.	 Viola	ottaa	asian	puheeksi	viikkopalaverissa.
D.	Viola	ajattelee,	että	se	on	työkaverin	oma	asia	eikä	puutu	siihen.

Mitä vaaratilanteita voi seurata siitä, ettei kaikki noudata työturvallisuusohjeita? 



160 |  Matkalla työelämään

TYÖTURVALLISUUSVÄITTÄMIÄ

Jos työkaveri valittaa rintakipua, soitan hätänumeroon 112.

Jos saan pienen haavan, soitan hätänumeroon 112.

Palovamman ensiavuksi valellaan palanutta kohtaa
kylmällä vedellä.
Nyrjähtänyttä nilkkaa hoidetaan kylmällä, painamalla 
nyrjähdystä ja kohottamalla jalka ylös.

Tulipalon syttyessä soitetaan 112.

Soittaessani hätänumeroon, vastaan rauhallisesti
minulle esitettyihin kysymyksiin.

Soittaessani hätänumeroon, kerron, kuka olen ja mistä soitan.

Soittaessani hätänumeroon, lopetan puhelun vasta
luvan saatuani. 
Ilmoitan hätäkeskukseen, mikäli työpaikalla on
epäsiistiä ja tavaroita lattialla.
Tulipalon sattuessa poistun hätäpoistumistietä
käyttäen mahdollisimman nopeasti.
Poistuessani palavasta tilasta, päätän samalla
tuulettaa sitä jättämällä oven auki.

Riidellessäni työkaverin kanssa, hälytän paikalle poliisit.

En koskaan mene huoneeseen, jossa on savua.

Valitse	vaihtoehdoista	oikein	tai	väärin	sen	mukaan,	pitääkö	väittämä	paikkansa	vai	ei.

Tarkista oikeat vastaukset käsikirjan liiteosiosta.
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Kirjoita	tai	piirrä	turvallisuuteen	liittyviä	huomioita	viikon	ajan.

Olet	tehnyt	huomioita	viikon	ajan.	Onko	ajatuksissasi	ja	toimintatavoissasi	muutoksia	tai	suunnitteletko	sellaisia?
Jos, niin millaisia? Kirjoita tai piirrä alla olevaan ruutuun.

TURVALLISUUSVIIKKO

Päivä

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Turvallisuutta edistävät
huomiot

Turvallisuutta vaarantavat
huomiot



UUDEN OPPIMINEN
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Uuden	oppiminen	on	omien	taitojen	kehittämistä	 ja	uusien	tietojen	kartuttamista.	Uutta	voi	opetella	sekä	yksin	että	yhdessä	
muiden kanssa. Joskus oppiakseen tarvitsee toisen ihmisen apua. Uuden oppimiseen on erilaisia tapoja. Joku oppii lukemalla tai 
kuuntelemalla,	toinen	tekemällä.	Kun	on	motivoitunut	ja	innostunut,	uuden	oppiminen	on	helpompaa.

Mitä muuta uuden oppiminen sinun mielestäsi tarkoittaa?

UUDEN OPPIMINEN



164 |  Matkalla työelämään

Alla on erilaisia tapoja oppia. Ympyröi ne tavat, joilla sinä opit parhaiten.

joku opettaa

katsomalla mallia

joku opettelee minun puolestani 

opettelemalla yksin

keksimällä laulun opittavista asioista

hyvällä mielellä

tekemällä tavoitteen

piirtämällä

kuuntelemalla 

kokeilemalla

kyselemällä

opettelemalla ryhmässä

nukkumalla hyvin

tekemällä muistisääntöjä

kirjoittamalla 

JOKAISELLA ON OMAT TAPANSA OPPIA
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Kun

väsyttää

suututtaa ja 
turhauttaa

stressaa ja on kiireitä

lihaksia kiristää

joku meluaa ja häiritsee

tekee mieli katsoa  
puhelimesta viestit

keskittyminen on vaikeaa

Minä

taukojumppaan

laitan puhelimen 
pois näkyviltä

laitan kuulosuojaimet

pidän kahvitauon

otan päiväunet

mietin ajanhallintani 
kalenterin avulla

teen kävelylenkin

Yhdistä	viivalla,	mikä	auttaa	sinua	oppimaan.

APUA OPPIMISEEN 
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LÄHDE
Verneri.net, verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta. 2017. Polku-työskentelyn vaiheet.
https://verneri.net/yleis/polku-tyoskentelyn-vaiheet

OMA OPPIMISTAVOITE

1.
OPPIMISTAVOITE

Kuvaile tavoite  
mahdollisimman 

tarkkaan.

Esim. rohkeuden 
lisääntyminen,	jotta	
uskallan tuoda omat 

ajatukset esille
työpaikkapalaverissa.

2.
NYKYTILANNE 
TAVOITTEEN
SUHTEEN

Kuvaile nykytilannetta 
mahdollisimman 
tarkoin.

Esim.
- Ajatuksia on paljon, 
mutta	uskallan	sanoa	
mielipiteeni vain 
harvoin.
- Yleensä myötäilen 
muiden mielipiteitä.
-Työpaikkapalaveri on 
kerran kuukaudessa.

3.
MITÄ ON
TEHTÄVÄ, JOTTA 
TAVOITE VOISI 
TOTEUTUA?

Pilko tavoite  
mahdollisimman 
pieniin osiin.

Esim.
-	Mietin	etukäteen,	
mistä haluan ensi 
kerralla puhua.
-	Muistilappu	
seuraavaa kertaa 
varten.
- Kirjoitan ylös muut 
asiat, joista haluan 
myöhemmin keskus-
tella.
- Puheevuoron 
pyytämisen harjoit-
telu.
- Ehdotan esimiehelle, 
jotta	palavereissa	
voisi kysyä jokaisen 
asian jälkeen kaikkien 
mielipidettä.

4.
KUKA VOISI 
AUTTAA? MILLÄ 
TAVALLA?

Luetteloi kaikki, jolta 
voisit saada apua.

Esim. 
-	Äiti:	harjoittelen	hä-
nen kanssaan puheen-
vuoron pyytämistä ja 
asian	esittämistä.
-	Työkaveri:	keskuste-
len hänen kanssaan 
asiasta etukäteen.
-	Esimies:	ehdotan	
esimiehelle,	että	kys-
ymyskierros jokaisen 
mielipiteen selvit-
tämiseksi voisi olla 
hyvä idea jokaisessa 
palaverissa käsitellyn 
aiheen	päätteeksi.

5.
MITEN 
EDETÄÄN?

Mitä täytyy tehdä  
ensin ja mitä seuraa-
vaksi? Tarvitsenko 
jonkun näissä asioissa 
jonkun apua, kenen?

Esim.
- Kirjoitan ylös asiat, 
joista haluan puhua 
ja päätän, minkä otan 
puheeksi ensi kerralla.
- Keskustelen esimie-
hen kanssa. 

MILLOIN TARKASTE-
LEN SEURAAVAN 
KERRAN?

Viikon	kuluttua.

Luo oma oppimistavoite viereisen sivun taulukkoon.
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Mitä	haluat	saavuttaa?	Se	voi	olla	esimerkiksi	jonkin	asian	tekemään	oppiminen,	tai	jonkin	asian	tekeminen	säännöllisesti.	Asia	
voi olla pieni tai suuri. 

Voit	jakaa	tavoitteesi	osiin.	Pienemmät	osat	on	helpompi	saavuttaa.	Esimerkiksi	kaupassa	käynnin	osatavoitteet	näet	alla
olevista	tavoiteportaista.	Samaan	tavoitteeseen	voi	päästä	erilaisten	osatavoitteiden	avulla.

Rakenna	itsellesi	tavoiteportaat	tavoitteesi	saavuttamiseksi.

Anna	itsellesi	esimerkiksi	viikko	tai	kuukausi	aikaa	päästä	tavoitteeseen.	Kun	aika	on	kulunut,	palaa	
seuraavien	kysymysten	pariin:

• Saavutitko	tavoitteesi?
• Auttoivatko	osatavoitteet	sinua	saavuttamaan	tavoitteesi?
• Oliko	sinulla	tarpeeksi	aikaa	saavuttaa	tavoite?
• Oliko	jokin	asia	vaikea	tavoitteen	saavuttamisessa?	Mikä?
• Oliko	jokin	asia	helppo	tavoitteen	saavuttamisessa?	Mikä?

TAVOITEPORTAAT

Suunnittelen ostos-
listan ja käyn kaupassa
avustettuna.

1

Suunnittelen ostos-
listan itsenäisesti ja 
käyn kaupassa
avustettuna.

2

Suunnittelen ostos-
listan ja käyn
kaupassa itsenäisesti.

Tiedän, kenelle voin 
soittaa, jos tulee
kysyttävää. 

3
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Tavoiteportaat

päiväys ja allekirjoitus

Muuta huomioitavaa

Valitsin tämän tavoitteen, koska

Tavoitteeni on

1

2

3
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Tee	ristikko	ja	löydä	piilotetut	sanat.

1. Kirjoja on mukava ...
2. Kun haluat tietää jostain asiasta lisää 

sinulla on ... asiaa kohtaan.
3. Eri tapoja omaksua uutta.
4. Harjaantua paremmaksi.
5. Treenata.
6. Sisäistää tai oppia. Vastaukseen sisältyy ”maksu”.
7. Tätä tehdään oppilaitoksissa ja kouluissa.
8. Voit tehdä tätä kynällä tai näppäimistöllä.
9. …. ikä kaikki.

UUDEN	OPPIMISEN	TAITO	-RISTIKKO

6.

7.

8.

9.

5.

4. K Y

3.

2.

1.

Tarkista oikeat vastaukset käsikirjan liiteosiosta.
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VUOROVAIKUTUSTAIDOT
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Vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan kykyä ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä. Keskeistä on vastavuoroisuus ja 
se,	että	kaikki	osapuolet	antavat	panoksensa	keskusteluun.	Vuorovaikutus	ei	ole	pelkkää	puhetta,	vaan	siihen	kuuluu	myös	taito	
kuunnella	sekä	ilmaista	itseään	suullisesti	ja	kirjallisesti.	Vuorovaikutusta	ovat	puheen	lisäksi	myös	henkilön	ilmeet,	eleet	ja	viitto-
mat.	Vuorovaikutustaitoja	tarvitaan	jokapäiväisten	asioiden	hoitamisessa	ja	esimerkiksi	ristiriitojen	ratkaisemisessa.

Mitä muuta vuorovaikutustaidot sinun mielestäsi ovat?

VUOROVAIKUTUSTAIDOT
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Jos	sinusta	tuntuu,	että	keskustelu	muiden	ihmisten	kanssa	on	vaikeaa	tai	haluaisit	harjoitella	sitä,	 
voit	käyttää	alla	olevia	vinkkejä	seuraavissa	keskusteluissasi:

VINKKEJÄ VUOROVAIKUTUSTAITOIHIN 

Katso henkilöä, joka puhuu.

Ole kasvotusten ja katso puhujaa silmiin.

Mikäli sinun on vaikeaa katsoa toista  
ihmistä silmiin, kerro tästä keskustelu-
kumppanillesi.

Keskity kuuntelemaan, mitä toisella  
ihmisellä on kerrottavanaan.

Ilmaise eleillä ja ilmeillä kuuntelevasi  
toista, esimerkiksi nyökkäämällä tai 
hymyilemällä.

Odota vuoroasi keskeyttämättä  
toisen puhetta.

Kerro omista ajatuksistasi tai tunteistasi.
Sano rohkeasti, mitä haluat sanoa.
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Mikä	sinulle	on	vuorovaikutuksessa	ominaista?	Ympyröi	väittämät,	jotka	kuvaavat	sinua.

 VUOROVAIKUTUKSESSA OMINAISTA

Olen kohtelias.

Huomioin muut työntekijät.

Olen luotettava.

Pidän lupaukseni. 

Neuvottelen, jos joudun perumaan lupaukseni.

Tervehdin työpaikalle tullessasi  
ja hyvästelen lähtiessäni.

Esittäydyn ensimmäisen kerran kohdatessa.

Käytän luontevasti sanoja: kiitos, ole hyvä,  
voisinko saada, valitettavasti en pääse, koska…

Kuuntelen muita.

Annan kaikille suunvuoron.

Kerron oman mielipiteeni.

Kunnioitan muiden mielipiteitä.

Huolehdin omalta osaltani  
kivasta työilmapiiristä.

Kykenen hallitsemaan suuret  
tunnekuohut työpaikalla.

Pohdi,	onko	ylläolevissa	väittämissä	sellaisia	asioita,	joita	sinun	olisi	hyvä	kehittää	omassa	
vuorovaikutuksessasi.
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KENEN KANSSA OLEN VUOROVAIKUTUKSESSA?

Puhelimella Tietokoneella

Kasvotusten Ryhmässä

Asiointi Muulla tavoin
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Valitse	päivä,	jolloin	seuraat	omaa	ja	ympärillä	tapahtuvaa	vuorovaikutusta	rastittamalla	laatikosta	toteutuneet	asiat.	Voit	keksiä	
laatikoihin	myös	omia	esimerkkejä	vuorovaikutuksesta.

VUOROVAIKUTUSBINGO

Juttelin tutulle  
henkilölle

Kysyin läheisen 
kuulumisia

Olin osallisena  
ryhmäkeskustelussa

Työskentelin  
ryhmässä

Havaitsin
vuorovaikutuksessa 
ilmeiden ja eleiden 

merkityksen

Tervehdin  
tuntematonta  

henkilöä

Huomioin ja  
ilahdutin muita

Ilmaisin 
mielipiteeni

Annoin  
palautetta 

Kuulin
keskustelun, joka 
tapahtui muulla 

kuin omalla 
äidinkielelläni

Hymyilin
kohdatessa

Soitin tai lähetin 
viestin ystävälle

Ilmaisin eriävän 
mielipiteeni
asiallisesti

Vastaanotin
 palautetta

Asioin kodin
ulkopuolella

Kuuntelin minulle 
kerrotun asian
keskeyttämättä 

Kerroin, miltä
minusta tuntuu 

Rohkaisin tai
kannustin muita

Katsoin silmiin tai 
olin muilla tavoin 

läsnä

Kysyin, miltä
toisesta tuntuu

Seurasin muiden
keskustelua

Huomasin ihmisen 
ja eläimen välisen 
vuorovaikutuksen
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Tee	kuvitteellinen	postikortti	henkilölle,	jolle	sinulla	on	ollut	asiaa,	mutta	asia	on	jäänyt	kertomatta	jostain	syystä.	Postikortti	voi	
olla	esimerkiksi	kiitoskortti	ystävyydestä	läheiselle,	palaute	ruokakauppaan	tai	salaiset	terveiset	ihastukselle.

POSTIKORTTI
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Millaisten asioiden perusteella hyvä ensivaikutelma toisesta ihmisestä muodostuu? Ympyröi ne asiat alta.

Miten sinä teet hyvän ensivaikutelman?

Voisitko vielä parantaa antamaasi ensivaikutelmaa? Jos, niin kerro, millä tavalla?

ENSIVAIKUTELMA

jämäkkä kädenpuristus

katsekontakti

punaiset kengät

tervehtiminen huoneeseen tullessa

hyvä tuoksu

hymy

jatkuva pälpätys

likaiset hiukset

muiden huomioiminen

siistit vaatteet

puhuminen ruoka suussa

vastaamatta jättäminen

pahanhajuinen hengitys

paita nurinpäin

tupakanhaju vaatteissa

jokin muu, mikä? 

_________________________



YHTEISTYÖTAIDOT
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Yhteistyötaidoilla	tarkoitetaan	sitä,	että	haluaa	ja	pystyy	toimimaan	muiden	kanssa	yhteisen	tavoitteen	saavuttamiseksi.	Kun	ih-
misellä	on	hyvät	yhteistyötaidot,	hänen	on	helpompi	tulla	muiden	kanssa	toimeen.	Yhteistyötaitoinen	henkilö	kykenee	ottamaan	
huomioon	muiden	mielipiteet	ja	tuomaan	oman	mielipiteensä	esille	asiallisesti.	Yhteistyötaitojen	perustana	on	myönteinen	suh-
tautuminen muihin ihmisiin ja yhteiseen toimintaan.

Mitä muuta yhteistyötaidot sinun mielestäsi tarkoittavat?

YHTEISTYÖTAIDOT
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Muistele	tilannetta,	jossa	olet	tehnyt	jotain	yhdessä	muiden	kanssa.

MILLAINEN OLET RYHMÄTILANTEESSA?

Miten tilanne eteni?

Millainen rooli tai millaisia rooleja sinulla oli? (esim. ideoiden 
keksijä, muiden ideoiden kuuntelu, ideoiden toteuttaminen)

Miten koit roolisi? Olitko tyytyväinen siihen vai olisitko 
halunnut olla jossain muussa roolissa?

Millaisia tunteita sinulla oli yhteistyön aikana?
(ilo, innostus, pettymys, katkeruus, viha)

Millaiseen lopputulokseen pääsitte?

Olivatko kaikki tyytyväisiä siihen? Olitko itse tyytyväinen?

Miten yhteistyö mielestäsi sujui? 

Oletko sinä sosiaali-

sissa tilanteissa kuin 

kala vedessä?
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Kirjoita	tai	piirrä	alla	olevaan	laatikkoon,	mitä	taitoja	ryhmässä	toimiminen	mielestäsi	vaatii.	

Pohdi,	millainen	on	roolisi	ryhmässä.	Teetko	aloitteita,	osallistutko	aktiivisesti,	oletko	tarkkailija	jne.?

RYHMÄSSÄ TOIMIMINEN
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Millaisia	yhteistyötaitoja	sinulla	on?	Ympyröi	sopivat	väittämät.

OMA TOIMINTA

Ilmaisen mielipiteeni keskustellessani  
yhteisissä tilanteissa työpaikalla.

Jos toivon muutosta johonkin  
asiaan, kerron siitä rohkeasti.

Ymmärrän, että vastakkaisen mielipiteen voi  
hyväksyä, vaikka olisikin itse eri mieltä.

Ymmärrän, että eri mieltä oleminen ei tarkoita 
toisen mielipiteen väheksymistä tai riitaa.

Noudatan yhdessä sovittuja asioita.

Voin vaikuttaa asioihin  
perustelemalla mielipiteeni.

Haluan kuunnella ja ymmärtää  
muiden mielipiteitä.

Osaan sovitella ja tehdä kompromisseja  
tilanteissa, joissa mielipiteet  

eroavat toisistaan.
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PALAUTTEEN ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Asioita, joista olen saanut 
 hyvää palautetta

Asioita, joista olen saanut  
palautetta, jonka seurauksena  
olen muuttanut toimintaani

Asioita, joista olen antanut 
hyvää palautetta

Asioita, joista olen antanut  
palautetta, koska olen  

toivonut muutosta

Onko tilanteita, joissa palaute on jostain syystä sinulta jäänyt antamatta? 
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Seuraavien tehtävien avulla voi harjoitella yhteistyötaitoja ryhmässä.  
Tehtävät	on	kopioitu	lähdeluettelossa	mainitusta	linkistä,	josta	löytyy	myös	muista	vaihtoehtoja.

LÄHDE
Mahis	/	Nuorten	Akatemia.	2018.	Harjoituspankki.
https://www.mahis.info/wp-content/uploads/2018/03/HARJOITUSPANKKI.pdf

YHTEISTYÖTAIDOT RYHMÄSSÄ

Yhteinen piirustus
Ryhmä: ei rajoituksia, noin viiden hengen ryhmiä
Kesto: noin 15 minuuttia
Välineet: Papereita, kyniä, sormivärejä..

Otetaan yksi yhteinen iso paperi, johon jokainen piirtää vuo-
rollaan.	Ohjaaja	 ottaa	 jokaisen	 piirtäjän	 kohdalla	 aika,	 esi-
merkiksi	minuutin	verran.	Etukäteen	voidaan	sopia,	kuinka	
monta kierrosta yhteisen kuvan piirtämiseen käytetään.

Ensimmäinen	aloittaa	kuvan	piirtämisen.	Kun	aika	on	täyn-
nä, piirtäminen lopetetaan ja vuoro siirtyy seuraavalle. Ei 
haittaa,	vaikka	edellisen	piirtäjän	kuva	jää	kesken,	seuraavan	
tehtävänä on jatkaa kuvaa. Jokainen vie kuvitusta eteenpäin 
niin,	että	tavoitteena	on	muodostaa	mahdollisimman	yhte-
näinen	kuva.	Hauskuutta	ja	haastetta	lisää,	jos	piirtäjä	keksii	
kuvaan	yllättäviä	elementtejä.	

Harjoitus	voidaan	toteuttaa	myös	niin,	että	peitetään	koko	
pöytä	isolla	paperilla.	Ryhmäläiset	asettuvat	tasaisesti	pöy-
dän ympärille ja kiertelevät vapaassa tahdissa keskuste-
lematta	 lisäämässä	 kuvaelementtejä	 haluamiinsa	 kohtiin.	
Taustalla voi soida musiikkia. Lopputuloksena muodostuu 
yhteinen suuri taideteos.

Yhteinen kertomus
Ryhmä: ei rajoituksia, 10 hengen ryhmiä 
Kesto: 10-15 minuuttia

Yksi	 aloittaa	 kertomuksen	 ja	 kertoo	 siitä	 muutaman	 lau-
seen verran. Kertomuksen voi katkaista lauseen loppuun tai 
vaikka	kesken	 lausetta.	Seuraavan	tehtävänä	on	 jatkaa	ker-
tomusta. Jokainen vie tarinaa aina hieman eteenpäin niin, 
että	tavoitteena	on	muodostaa	mahdollisimman	yhtenäinen	
kertomus.	Viimeiset	kertojat	huolehtivat	siitä,	että	tarina	saa	
lopun. Tarinasta tulee hauskempi ja tehtävästä vaikeampi, 
kun	 kertoja	 päättää	 oman	 osuutensa	 yllättävällä	 tai	muun	
tarinan	kanssa	yhteen	sopimattomalla	asialla.

Viallinen tehdas
Ryhmä: ei rajoituksia, 5 hengen ryhmiä 
Kesto: 15 minuuttia
Välineet: paperia, kyniä

Tavoitteena	 on	 oppia	 yhdessä	 suunnittelemista	 ja	 idea-
riihityöskentelyä.	 Kannustetaan	 kritiikittömään	 ideoiden	
heittelyyn:	mikään	idea	ei	ole	huono.	Vaikka	idea	ei	olisi	to-
teuttamiskelpoinen,	se	voi	antaa	sysäyksen	jollekin	uudelle	
ajatukselle. 

Ryhmä	jaetaan	viiden	hengen	ryhmiin.	Ryhmien	tehtävänä	
on	 pelastaa	 tehtaanomistaja	 pulasta:	 viallisen	 tuotanto-
prosessin takia liukuhihna on syytänyt 100 000 pohjatonta 
lasikulhoa	(piikitöntä	kampaa,	vuotavaa	pahvimukia...).	Ryh-
mien tehtävänä on keksiä mahdollisimman monta uuden-
laista	käyttötapaa	tuotteille,	tavoitteena	saada	ne	myydyksi,	
mieluiten	tietenkin	hyvään	hintaan.	Aikaa	 ideointiin	on	10	
minuuttia.	Ideat	esitellään	lopuksi	toisille	ryhmille.
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Tee	ristikko	ja	löydä	sinne	piilotettu	sana.

1. Joukko ihmisiä
2. Hyvätapainen ja muut huomioiva
3. Arvostava
4. Tapa suhtautua asioihin
5. Näytelmissä on useita tällaisia, mutta ihan  

oikeassakin elämässä meillä on näitä
6. Nämä asuttavat maapalloa
7. Vuorovaikutuksessa puhumisen lisäksi tärkeää
8. Ystävällisyydestä kertova ilme
9. Moni haaveilee hyvästä tällaisesta 

YHTEISTYÖTAIDOT	-RISTIKKO

6.

7.

8.

9.

5. R

4.

3.

2.

1.

Tarkista oikeat vastaukset käsikirjan liiteosiosta.
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Kirjoittajien	ja 
hankkeen toteut- 
tajien	esittelyt
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KIRJOITTAJAT

Mika	Arvola,	järjestemäasiantuntija,	MCP
Mika	 toimii	 Turun	 ammattikorkeakoulussa	 teknologia-asiantuntijana	 useissa	 TKI-hankkeissa.	 Hankkeessa	 Mika	 on	 vastannut	 
mm. tehtäväpankin ohjelmoinnista sekä käsikirjan taitosta.

Tiina Hautala, KtL
Tiina	toimii	yliopettajana	Turun	ammattikorkeakoulun	sosiaali-	ja	terveysalan	Master	Schoolissa	ja	työskentelee	ylempiä	tutkin-
toja	suorittavien	opiskelijoiden	parissa.	Peruskoulutukseltaan	hän	on		toimintaterapeutti.	Hankkeessa	Tiina	on	toiminut	projekti-
työntekijänä ja vastannut hankearvioinnista. 

Elina Jokinen, sosionomi YAMK
Elina on toiminut palveluesimiehenä Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa ja tällä hetkellä hän työskentelee samassa 
organisaatiossa	kehittämiskoordinaattorina.	Elinan	työnkuvaan	kuuluu	organisaation	kehittämistoiminta	sekä	hankkeen	projekti-
päällikön työtehtävät. 

Sirppa Kinos, VTL
Sirppan	ammatillinen	tausta	on	kuntoutuksen	sosiaalityössä.	Hän	toimii	yliopettajana	Turun		ammattikorkeakoulun	sosiaali-	 ja	
kasvatusalan	osaamisalueella.	Oman	elämän	nainen		-hankkeessa	hän	on	vastannut	seminaareihin	liittyvistä	tehtävistä	ja	osallis-
tunut	aktiivisesti	sidosryhmätyöskentelyyn.	

Simo Klem, YTM
Simo	toimii	Kehitysvammaliitossa	työllistymisen	asiantuntijana.	Hankkeessa	Simo	on	tuottanut	systemaattisen	kirjallisuuskatsa-
uksen	kansainvälisistä	tutkimusartikkeleista	ja	ollut	mukana	hankkeessa	kehitetyn	työpajamallin	suunnittelussa,	mallintamisessa	
sekä	juurruttamisessa.

Päivi Merkkiniemi, sosionomi AMK
Päivi	toimii	Autismisäätiöllä	TEAK-kuntoutuksessa,	hanketyössä,	asiakkaiden	työllistymiseen	tähtäävässä	yritysyhteistyössä	sekä	
toimintainnovaattorina	työ-	ja	päivätoiminnassa.	Hankkeessa	Päivi	on	toiminut	kehittämissuunnittelijana.

Anne Merta, TtM
Anne	toimii	 terveydenhuollon	aineiden	 lehtorina	Turun	ammattikorkeakoulun	sosiaali-	 ja	kasvatusalan	osaamisalueella.	Hank-
keessa	Anne	on	ollut	projektityöntekijänä	vuoden	2019	ajan,	ja	hänen	vastuullaan	on	ollut	hanke-hallintoon	ja	ulkoiseen	viestin-
tään	liittyvät	tehtävät.

Kati	Ranta,	kehitysvammaistenohjaaja
Kati	 on	 toiminut	 ohjaajana	 asumisyksikössä	 Kehitysvamma-alan	 tuki-	 ja	 osaamiskeskuksessa	 ja	 tällä	 hetkellä	 työskentelee	 
saman	organisaation	kehittämispalveluissa.		Katin	työnkuvaan	kuuluu	organisaation	kehittämistoiminta.	Hankkeessa	Kati	on	toiminut	 
kehittämissuunnittelijana,	ja	hänen	työtehtäviinsä	on	kuulunut	työpajamallin	yhteiskehittäminen	kokemusasiantuntijoiden	kanssa 
sekä tehtäväpankin koostaminen.
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HANKKEEN TOTEUTTAJAT

KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa palveluja kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille  
Varsinais-Suomen alueella. KTO tarjoaa asiakkaidensa arjen ja terveyden tueksi palveluita, jotka mahdollistavat hyvän, omannä-
köisen elämän.

Lue	lisää	www.kto-vs.fi

Turun	ammattikorkeakoulu	Oy
Turun	ammattikorkeakoulu	on	hakijoiden	keskuudessa	yksi	maan	vetovoimaisimmista	ammattikorkeakouluista.	Turun	AMK	on	
noin	9000	opiskelijan	sekä	noin	700	henkilökunnan	jäsenen	monialainen	koulutusyhteisö,	joka	tarjoaa	työelämää	ja	yrittäjyyttä	
kehittävää	koulutusta,	tutkimus-	ja	kehitystyötä	sekä	organisaatioiden	kokonaisvaltaista	kehittämistä.

Lue	lisää	www.turkuamk.fi

Kehitysvammaliitto
Kehitysvammaliitto	edistää	yhdenvertaisuutta	ja	osallisuutta	yhteiskunnassa.	Kehitysvammaliitto	on	kansalaisten	äänen	vahvistaja	
ja	esteettömien	siltojen	rakentaja.	Työ	perustuu	tutkittuun	ja	kokemukselliseen	tietoon	sekä	kumppanuuteen.	Kehitysvamma- 
liiton	päämäärä	on	kiteytetty	kahteen	sanaan:	Aidosti	mukana!

Lue	lisää	www.kehitysvammaliitto.fi

Autismisäätiö
Autismisäätiö	 on	 autismikirjon	 ihmisten	 omaisten	 perustama	 yleishyödyllinen,	 säätiömuotoinen	 yritys.	 Autismisäätiö	 tarjoaa	 
asiantuntevia	sekä	laadukkaita	palveluja	autismikirjon	henkilöille	ympäri	Suomen.	Autismisäätiö	toimii	avoimesti	ja	voittoa	tavoit-
telemattomasti	yhdenvartaisen	yhteiskunnan	hyväksi.

Lue	lisää	www.autismisaatio.fi
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Ammattikortit
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Seuraavilta	sivuilta	löydät	32	erilaista	ammattikorttia.	Voit	käyttää	niitä	erilaisiin	ammatteihin	tutustumisen	tukena	tai	vaikka	poh-
tiessasi,	mitä	työelämävalmiuksia	eri	ammateissa	tarvitaan.	Kortit	sopivat	erityisen	hyvin	työelämävalmiuksia	kehittävien	ryhmien	
sekä	osallisuutta	ja	työllistymistä	edistävän	toiminnan	käyttöön.	

Kopioi	tai	tulosta	kortit	kaksipuoleisena	ja	leikkaa	ohjausviivojen	mukaisesti.

Kortit	on	kuvittanut	©	Elli	Maanpää	2018		-	ellimaanpaa.com		-	Vain	yksityiskäyttöön.	Kaupallinen	käyttö	kielletty.	

Vinkkejä	korttien	käyttöön

Ammattikorttien	käyttö	suunnittelupajoissa

Ammattikortit	 ovat	 pinossa	 pöydällä	 taustapuoli	 ylöspäin.	
Jokainen	osallistuja	nostaa	 vuorollaan	 yhden	kortin	 ja	 ker-
too	muille,	mitä	ammattia	kuva	esittää.	Osa	ammattikorteis-
ta	voi	kuvata	useampaakin	ammattia,	joten	yhdessä	voidaan	
pohtia,	voiko	kuvan	henkilö	toimia	myös	muussa	ammatissa	
kuin	mikä	jo	mainittiin.

Kun kaikkien valitsemat kuvat on käyty läpi, jokainen valitsee 
1-3 kuvaa ryhmän koosta riippeun. Kuvat kiinnitetään sei-
nälle yksi kerrallaan. Pohditaan joko yhdessä tai vuorotellen, 
mitä taitoja ja valmiuksia kyseisessä työssä tarvitaan.

Ota	kortti!

Jokainen	 pelaaja	 valitsee	 kaksi	 korttia.	 Toinen	 kortti	 kuvaa	
työtä, jota pelaaja haluaisi tehdä ja toinen työtä, jota hän ei 
haluaisi tehdä. Lopuksi pohditaan valintoja yhdessä.

Kortteja	voi	valita	muillakin	periaatteilla:	mikä	on	tutuin	am-
matti,	mitä	arvostat	eniten,	mitä	äiti	tai	isä,	perheenjäsen	tai	
muu läheinen tekee työkseen, mistä haaveilin lapsena jne.
 

Ammatinselitys

Jokainen	 pelaaja	 nostaa	 pinosta	 vuorollaan	 ammattikortin	
ja	kuvailee	kortin	ammattia	käyttämättä	siihen	 liittyvää	sa-
nastoa. Esim. siivoojaa ei voi kuvailla sanoilla siivota, siivous 
tms.	eikä	lastenhoitajaa	kertomalla,	että	henkilö	hoitaa	lap-
sia.	Ammatin	arvannut	henkilö	saa	kortin	ja	eniten	kortteja	
kerännyt	voittaa.
 
Pantomiimi

Pelaajat	nostavat	pinosta	vuorollaan	ammattikortin	ja	näyt-
televät	 puhumatta	 kortissa	 kuvattua	 ammattia.	 Koska	 osa	
korteista	 on	 tulkittavissa	 useammaksi	 ammatiksi,	 on	 hyvä	
sopia	ennen	pelaamisen	aloittamista,	että	esittäjä	päättää,	
mitä	ammattia	esittää.	Oikein	arvannut	saa	kortin	ja	eniten	
kortteja	kerännyt	voittaa.
 
Kysy ja arvaa!

Kukin	pelaaja	nostaa	pöydältä	vuorollaan	ammattikortin	 ja	
muiden	 tehtävä	on	kysymyksiä	esittämällä	selvittää,	minkä	
ammatin	 edustajasta	 on	 kyse.	 Koska	 osa	 korteista	 on	 tul-
kittavissa	 useammaksi	 ammatiksi,	 kortin	 nostanut	 henkilö	
päättää,	minkä	ammatin	näkökulmasta	kysymyksiin	vastaa.	
Ammattikortin	nostanut	henkilö	saa	vastata	kysymyksiin	ai-
noastaan	kyllä-/ei-vastauksilla.	
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Työelämävalmiuskortit

 



228 |  Matkalla työelämään

Työelämävalmiuskortteja	tarvitaan	suunnittelupajoissa.	Kopioi	tai	tulosta	kortit	kaksipuoleisina	ja	 laminoi	ne.	Suositus	on,	että	 
jokaisella	 ryhmäläisellä	on	oma	korttipakkansa.	 Se	 sujuvoittaa	 suunnittelupajan	kulkua.	Työpajatoiminnan	päätyttyä	kortit	 voi	
antaa	ryhmäläisille	omaksi,	jolloin	jokainen	voi	tarvittaessa	hyödyntää	niitä	esimerkiksi	työhaastatteluun	valmistautuessa.
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Ajankäytön hallinta Epävarmuuden
sietokyky

Itseluottamus 

Itsesäätelytaidot

Hyvä kunto

Itsenäinen työskentely
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Ajankäytön hallinta tarkoittaa aikataulu-
jen noudattamista sekä sen ymmärtämis-
tä, mihin käytettävissä oleva aika riittää. 
Ajankäytön hallinta vaatii suunnitelmalli-
suutta. Henkilöä, joka pitää sovituista ai-
katauluista kiinni, pidetään täsmällisenä. 
Oman ajankäytön hallintaan on olemassa 
erilaisia välineitä. Hyviä esimerkkejä tästä 
ovat herätyskello ja kalenteri.

On ammatteja, joissa vaaditaan erityisen 
hyvää kuntoa, esimerkiksi palomies. Hyvä 
kunto on kuitenkin tärkeää monessa muus-
sakin ammatissa, jotta suoriutuu työhön 
liittyvistä, fyysisistä tehtävistä. Hyvä 
kunto auttaa jaksamaan työssä ja voimia 
riittää myös vapaa-ajasta nauttimiseen. 
Hyvän kunnon saa liikkumalla säännöllisesti, 
syömällä terveellisesti ja huolehtimalla riit-
tävästä levosta.

Itsenäinen työskentely on yksin toimimista 
ilman jatkuvaa ohjeistusta. Silloin tarvi-
taan kykyä aloittaa tuttu tehtävä ilman 
kehotusta ja kantaa vastuu tehtävän 
etenemisestä. Usein itsenäisen työskente-
lyn yhteydessä puhutaan myös oma-aloit-
teisuudesta. Tarvittaessa itsenäisesti 
työskenteleväkin voi pyytää apua ja ottaa 
sitä vastaan.

Epävarmuuden sietokyky on kykyä selvitä 
tilanteissa, joita ei voi ennakoida tai niitä 
ei voi hallita. Niissä ei ehkä ole selkeitä pe-
lisääntöjä tai varmuutta, mitä tapahtuu 
seuraavaksi. Itselle tuntemattomat asiat 
voivat aiheuttaa epävarmuutta. Jokainen 
on joskus epävarma. Epävarma tilanne voi 
jännittää, stressata tai ahdistaa. Epävar-
muuden sietokykyä voi kasvattaa tunnis-
tamalla epävarmuutta aiheuttavia asioi-
ta ja hallitsemalla niihin liittyviä tunteita.

Itseluottamus on uskoa omiin kykyihin ja 
siihen, että omat tavoitteet on mahdollis-
ta saavuttaa. Se on myös uskoa omiin vai-
kutusmahdollisuuksiin. Itseluottamus kas-
vaa onnistumisen kokemuksista ja siitä, 
että saa jotain tärkeää aikaiseksi. Siihen, 
kuinka itsevarmaksi kokee itsensä, vai-
kuttaa myös tilanteet ja ympärillä olevat  
ihmiset. Henkilö, jolla on hyvä itseluotta-
mus, ajattelee, että minä osaan tai minä 
pärjään.

Itsesäätelytaito on kykyä säädellä omaa 
käyttäytymistä eli sitä, kuinka paljon tun-
teille, ajatuksille ja haluille antaa valtaa. 
Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä 
tarvitaan sujuvassa vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa. Käyttäytymiseen vaikut-
taminen korostuu erityisesti silloin, kun on 
tunteiden vallassa. Itsesäätelyä on sään-
töjen ja ohjeiden noudattaminen silloinkin, 
kun haluaisi toimia toisin. Se on kykyä aset-
taa itselle rajoja tai ohjata omaa toimin-
taa tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Itsetuntemus Joustavuus

Rohkeus

Suunnittelutaito

Keskittymiskyky

Sinnikkyys
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Itsetuntemus on itsensä tuntemista eli 
sitä, että tietää, mistä on kiinnostunut, 
mitä osaa ja missä olisi hyvä kehittyä. Kun 
tuntee itsensä, tietää, millaisia piirteitä 
itsellä on ja ymmärtää, miten ne vaikutta-
vat omaan toimintaan. Silloin on helpompi 
kertoa muille ihmisille, mistä pitää tai mikä 
on tärkeää. Itsetuntemusta tarvitaan, 
jotta osaa tehdä omia päätöksiä ja valita 
asioita, jotka itselle sopivat.

Keskittyminen tarkoittaa sitä, että mieli 
on mukana toiminnassa. Ajatukset pysyt-
televät siinä, mitä on parhaillaan tekemäs-
sä. Keskittymiskykyä on taito rauhoittua 
ja syventyä yhteen asiaan kerrallaan. Usein 
kiinnostaviin asioihin on helppo keskittyä ja 
niihin saattaa jopa uppoutua. On kuitenkin 
tärkeää kyetä keskittymään myös asioihin, 
jotka tuntuvat tylsiltä.

Sinnikkyys on sitä, että jaksaa ponnistella 
ja tehdä asian loppuun saakka, vaikka se 
olisikin hankalaa, vaikeaa tai vaatisi paljon 
työtä. Sinnikäs ihminen toipuu epäonnistu-
misista ja jaksaa yrittää samaa tehtävää 
uudelleen. Toisilta saatu kannustus ja roh-
kaisu kehittävät sinnikkyyttä samoin kuin 
omat ajatukset siitä, että minä osaan, 
pystyn ja opin.

Joustavuus tarkoittaa kykyä muuttaa 
omaa käytöstään tilanteeseen sopivaksi. 
Joustava henkilö ei pidä jääräpäisesti kiin-
ni omista mielipiteistään tai toiveistaan 
vaan on valmis tarvittaessa neuvottele-
maan. Joustavuutta tarvitaan, jotta ky-
kenee ottamaan toiset huomioon ja sopeu-
tumaan uusiin tilanteisiin. Joustava henkilö 
selviytyy myös yllättäen muuttuvissa tilan-
teissa.

Rohkeus tarkoittaa sitä, että uskaltaa 
toimia, vaikka hieman pelottaisi tai jännit-
täisi. Meitä pelottaa ja jännittää eri asiat. 
Jollekin voi olla rohkeutta se, että kertoo 
muille, kuka on ja jollekin rohkeutta on men-
nä huvipuiston villeimpään laitteeseen. On 
helpompi olla rohkea turvallisessa ja itselle 
tutussa ympäristössä. Rohkeutta on kysyä, 
jos ei tiedä tai pyytää apua tarvittaessa. 
Rohkeutta voi joskus olla myös sanoa ei.

Suunnittelutaito on kykyä hahmottaa, 
mitä täytyy tehdä, ja mitä kaikkea toimin-
nassa tulee ottaa huomioon. Siihen kuuluu 
myös toiminnan aikatauluttaminen sekä 
kokonaisuuden jakaminen pienempiin osiin. 
Asiat tulee osata laittaa tärkeysjärjestyk-
seen eli päättää, mistä on hyvä aloittaa ja 
millä ei ole niin kiire. Onnistunut suunnittelu 
edellyttää aiheen tuntemista.
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Tunnollisuus Työturvallisuudesta 
huolehtiminen

VuorovaikutustaidotUuden oppiminen

Yhteistyötaidot
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Tunnollisuus tarkoittaa sitä, että henkilö 
tekee hänelle annetut tehtävät niin hyvin 
kuin osaa ja on luottamuksen arvoinen. Tun-
nollinen henkilö noudattaa yhteisiä sääntöjä 
ja ohjeita. Tunnollisuuden puute voi haita-
ta yhteistyötä silloin, jos joku ei tee lupaa-
miaan asioita tai ei välitä yhteisistä sopi-
muksista. Tunnollisenkin henkilön on hyvä 
tunnistaa omat rajansa ja harkita, mihin 
kaikkeen lupautuu.

Uuden oppiminen on omien taitojen kehit-
tämistä ja uusien tietojen kartuttamista. 
Uutta voi opetella sekä yksin että yhdessä 
muiden kanssa. Joskus oppiakseen tarvit-
see toisen ihmisen apua. Uuden oppimiseen 
on erilaisia tapoja. Joku oppii lukemalla tai 
kuuntelemalla, toinen tekemällä. Kun hen-
kilö on motivoitunut ja innostunut, uuden  
oppiminen on helpompaa.

Työturvallisuudella tarkoitetaan työtur-
vallisuusohjeita ja käytäntöjä, joilla varmis-
tetaan, että jokaisella on hyvä ja turval-
linen olo työpaikalla. Työturvallisuudesta 
huolehtimalla ehkäistään tapaturmia ja 
vahinkoja. Tästä syystä jokaisen työnte-
kijän tulee noudattaa työpaikan ohjeita 
ja sääntöjä sekä ilmoittaa asioista, jotka 
saattavat heikentää työturvallisuutta.

Vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan kykyä 
ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia 
ja mielipiteitä. Keskeistä on vastavuoroi-
suus ja se, että kaikki osapuolet antavat  
panoksensa keskusteluun. Vuorovaikutus ei 
ole pelkkää puhetta, vaan siihen kuuluu myös 
taito kuunnella sekä ilmaista itseään suulli-
sesti ja kirjallisesti. Vuorovaikutusta ovat 
puheen lisäksi myös henkilön ilmeet, eleet ja 
viittomat. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan 
jokapäiväisten asioiden hoitamisessa ja esi-
merkiksi ristiriitojen ratkaisemisessa.

Yhteistyötaidoilla tarkoitetaan sitä, että 
haluaa ja pystyy toimimaan muiden kanssa 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kun 
ihmisellä on hyvät yhteistyötaidot, hänen 
on helpompi tulla muiden kanssa toimeen. 
Yhteistyötaitoinen henkilö kykenee otta-
maan huomioon muiden mielipiteet ja tuo-
maan oman mielipiteensä esille asiallisesti. 
Yhteistyötaitojen perustana on myönteinen 
suhtautuminen muihin ihmisiin ja yhteiseen 
toimintaan.
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Ajankäytön	hallinta-ristikko
1. kalenteri
2. suunnitelma
3. lukujärjestys
4. tehokas
5. tietokone
6. liimalappu
7. puhelin
8. kello
9. muistutus

Uuden	oppimisen	taito-ristikko
1. lukea
2. kiinnostus
3. oppimistyylit
4. kehittyä
5. harjoitella
6. omaksua
7. opiskella
8. kirjoittaa
9. oppia

Yhteistyötaidot-ristikko
1. ryhmä
2. kohtelias
3. kunnioittava
4. asenne
5. roolit
6. ihmiset
7. kuuntelu
8. hymy
9. työpaikka

Turvallisuusväittämiä
1. oikein
2. väärin
3. oikein
4. oikein
5. oikein
6. oikein
7. oikein
8. oikein
9. väärin
10. oikein
11. väärin
12. väärin
13. oikein

VASTAUKSET TEHTÄVIIN
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VÄITTÄMÄT MATERIAALI

DRAAMAELOKUVAT OVAT MIELEENI.

EN OLE KOSKAAN VÄRJÄNNYT HIUKSIANI.

FARKUT OVAT LEMPIHOUSUNI.

HAAVEILEN HOTELLILOMASTA.

ILAHDUTIN YSTÄVÄÄ TÄLLÄ VIIKOLLA.

IRTOKARKEISSA LEMPIMAKUNI ON SALMIAKKI.

JUON KAHVIN MUSTANA.

KATSON RIKOSSARJOJA.

KIRJOJEN LUKEMINEN ON LEMPIPUUHAANI.

KUDON MIELELLÄNI.

LAKKAAN KYNTENI AINAKIN KERRAN KUUSSA.

LAULAN SUIHKUSSA.

LEIVON HYVIÄ KORVAPUUSTEJA.

MEIKKAAMINEN EI OLE MINULLE TÄRKEÄÄ.

MINULLA ON AINAKIN YKSI HYVÄ YSTÄVÄ.

MINULLA ON HYVÄ MIELIKUVITUS.

MINULLA ON JOKIN HAAVE.

MINULLA ON LÄVISTYS TAI TATUOINTI.

MINULLA ON SEKÄ SISKO ETTÄ VELI.

MINULLE ON TÄRKEÄÄ NOUDATTAA SÄÄNTÖJÄ.

NAUTIN YKSINOLOSTA.

OLEN AAMU-UNINEN.

OLEN AAMUVIRKKU.

OLEN AINOA LAPSI.

OLEN AJANUT MOPOLLA.

OLEN BOHEEMI.

OLEN HYVÄ LAITTAMAAN RUOKAA.

OLEN JOSKUS TEHNYT JOTAIN ROHKEAA.

OLEN JÄRJESTELMÄLLINEN.

OLEN KASTUNUT SATEESSA LÄPIMÄRÄKSI.
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OLEN KERTONUT HYVÄN VITSIN, JOLLE ON NAURETTU.

OLEN KOTOISIN MAALTA.

OLEN KÄYNYT LAPISSA.

OLEN MATKUSTANUT EUROOPAN ULKOPUOLELLE.

OLEN NAURANUT VEDET SILMISSÄ.

OLEN NUKKUNUT METSÄSSÄ.

OLEN NUKKUNUT TELTASSA.

OLEN OLLUT LENTOKONEESSA USEAMMIN KUIN KERRAN.

OLEN OLLUT TÄNÄ VUONNA SUKUJUHLISSA.

OLEN PARISUHTEESSA.

OLEN SINKKU.

OLEN TAITAVA TIETOKONEIDEN KANSSA.

OLEN TAITEELLISESTI LAHJAKAS.

OLEN TANKANNUT AUTON.

OLEN TYYTYVÄINEN ELÄMÄÄNI.

OLEN URHEILULLINEN.

OPISKELEN JOTAIN, MIKÄ KIINNOSTAA MINUA KOVASTI.

OSAAN ASIOIDA KAHVILASSA RUOTSIKSI.

OSAAN KIRJOITTAA KAUNOKIRJOITUSTA.

OSAAN RÄPÄTÄ.

OSAAN VIRKATA.

PIDÄN KORKOKENGISTÄ.

PIDÄN OLIIVEISTA.

PIDÄN PUUTARHATÖISTÄ.

PIDÄN SUOLAISESTA ENEMMÄN KUIN MAKEASTA.

PIDÄN UIMAPUVUSTA ENEMMÄN KUIN BIKINEISTÄ.

RAKASTAN MERESSÄ UIMISTA.

SYÖN PUOLI KILOA KASVIKSIA PÄIVÄSSÄ.

TENNARIT OVAT LEMPIKENKÄNI.

TOIVON, ETTÄ JOULUPUKKI ON TOTTA.

VALVOIN VIIME KESÄNÄ YHDEN KOKONAISEN YÖN.

VÄLTÄN LIHAN SYÖMISTÄ.
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MIKÄ OLISIT, JOS OLISIT..? MATERIAALI

JOS OLISIT KUKKA, MIKÄ KUKKA OLISIT?

JOS OLISIT LINTU, MIKÄ LINTU OLISIT?

JOS OLISIT AUTO, MILLAINEN AUTO OLISIT?

JOS OLISIT RUOKA, MIKÄ RUOKA OLISIT?

JOS OLISIT RAKENNUS, 
MIKÄ TAI MILLAINEN RAKENNUS OLISIT?

JOS OLISIT KIRJA, 
MILLAISEN TARINAN KERTOISIT?

JOS OLISIT ELOKUVA, 
MILLAINEN ELOKUVA OLISIT?

JOS OLISIT LEMMIKKIELÄIN, 
MIKÄ ELÄIN OLISIT?

JOS OLISIT KODINKONE, 
MIKÄ LAITE OLISIT?

JOS OLISIT LAULU, MILLAINEN 
LAULU OLISIT JA MIKÄ OLISI NIMESI?

JOS OLISIT HEDELMÄ, MIKÄ 
HEDELMÄ OLISIT JA MIKSI?

JOS OLISIT VAATE, MIKÄ VAATE OLISIT?

JOS OLISIT VILLIELÄIN, 
MIKÄ ELÄIN OLISIT JA MIKSI?

JOS OLISIT PUU, MILLAINEN PUU OLISIT?

JOS OLISIT SOITIN, 
MIKÄ SOITIN OLISIT JA MIKSI?

JOS OLISIT MAUSTE, MILTÄ MAISTUISIT?

JOS OLISIT VUODENAIKA, 
MIKÄ VUODENAIKA OLISIT?

JOS OLISIT KUUKAUSI, 
MIKÄ KUUKAUSI OLISIT?

JOS OLISIT HALLITSIJA TAI 
JONKIN MAAN JOHTAJA, MIKÄ OLISIT?

JOS OLISIT KASVIS, 
MIKÄ KASVIS OLISIT JA MIKSI?

JOS OLISIT VIIKONPÄIVÄ, 
MIKÄ PÄIVÄ OLISIT?

JOS OLISIT SARJAKUVAHAHMO,
KUKA OLISIT?
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Matkalla työelämään – Käsikirja työpajatoiminnan ohjaamiseen

Käsikirja on tuote  u Oman elämän nainen -hankkeessa 2017-2019. Hankkeen tavoi  eena oli kehi  ää työpajamalli työelämäval-
miuksien edistämiseksi. Toteu  amisessa oli mukana KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Turun Amma   korkea-
koulu, Kehitysvammalii  o ja Au  smisää  ö. Hankkeen rahoi    Euroopan sosiaalirahasto (Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus).

Käsikirja on tehty Matkalla työelämään -työpajamallin mukaisten suunni  elupajojen ja työpajojen ohjaamisen oppaaksi. Se sisäl-
tää työpajamallin teoree   sen viitekehyksen lisäksi ohjeet neljän suunni  elupajan ohjaamiseen. Käsikirjasta löytyy myös yli sata 
tehtävää ja harjoitusta lii  yen 17 työelämävalmiuteen.

Käsikirja on tarkoite  u työelämävalmiuksien edistämisen parissa työskenteleville henkilöille. Siihen lii  yvät tehtävät ovat myös 
erityistä tukea työelämävalmiuksien edistämiseen tarvitseville henkilöille itsenäises   tehtävänä tehtäväpankissa osoi  eessa 
www.oen.fi .

Työpajamallin kehi  ämisessä ja käsikirjan ideoimisessa, työstämisessä sekä 
kuvi  amisessa oli mukana myös Turun Amma   korkeakoulun sosionomi- ja 
toimintaterapeu   opiskelijoita ja hankkeeseen osallistuneita kokemusasian-
tun  joita.

Tästä suuri kiitos heille kaikille!




