
Väitteitä työ- ja opiskeluvalmiuksista sekä
elämäntaidoista

Valitse näistä ohjaukseesi ja teemaasi sopivia väitteitä. Sovella ja keksi itse lisää!
Kielitaitoiset ryhmäläiset voivat myös keksiä yhdessä lisää väitteitä. Käytä tarvittaessa
käännösohjelmia ja vertaistulkkausta.

Työ- ja opiskeluvalmiudet nähdään tässä laajasti: työelämässä pärjääminen vaatii myös
hyviä yleisiä elämänhallinnan taitoja, ryhmätyötaitoja, innostusta ja verkostoja.
Aihekokonaisuudet ovat:

1. Hyvinvoinnin tukeminen
2. Vahvuuksien tunnistaminen
3. Suomen kielen oppiminen
4. Yhteiskuntatiedon ja -taidon lisääntyminen
5. Ryhmätyötaitojen vahvistaminen
6. Työ- ja opiskeluvalmiuksien edistäminen
7. Innostuksen nostattaminen

Väitteet toimivat parhaiten toiminnallisella janalla tai kehällä, jossa liikutaan oman arvion
mukaisesti: Ei ollenkaan ←→ Erittäin paljon (0-100%). Väitteet voi arvioida myös
yksilöllisesti 0-5 tai käyttää hymiöitä. Myös Käsimittari toimii tässä hyvin.

Oman arvion jälkeen kannattaa keskustella niistä enemmän. Voidaan katsoa niiden
hajontaa; kysyä tarkemmin yksittäisiä mielipiteitä ja täsmentää niiden sisältöä
lisäkysymyksin.

1. Hyvinvoinnin tukeminen
● Olen oppinut jonkin uuden asian hyvinvoinnistani.
● Tiedän, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.
● Tiedän, mitkä asiat tuovat minulle hyvän olon.
● Osaan tehdä jotain uutta, joka tukee perheeni hyvinvointia.
● Tiedän, mistä voin hakea apua.
● Olen oppinut tunnistamaan tarpeitani.
● Olen oppinut pitämään puoliani.
● Tiedän paremmin, mitä asioita kannattaa välttää, jotta voisin hyvin.
● Osallistuminen sai minut paremmalle tuulelle.
● Unohdin hetkeksi huoleni.
● Olen nauranut tunneilla.
● Kehoni tuntuu vetreältä/vahvalta/miellyttävältä.
● Minulla on hyvä olla omassa kehossani.
● Tunnen kehoani paremmin.
● Tiedän paremmin, miltä hyvä olo tuntuu kehossa.
● Uskallan esittää asioita enemmän kehoni avulla kuin ennen.
● Uskallan käyttää kehoani uudella tavalla (esim. tanssi, näytteleminen, liikunta, leikki).
● Koen jaksavani paremmin - minulla on enemmän voimia.
● Näen tulevaisuuden valoisammin (aurinkoisemmin).

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kehaarviointi-keholla/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kasimittari/


● Harrastan säännöllisesti liikuntaa.
● Syön hyvin ja tiedän, mikä on terveellistä ruokaa.

2.  Vahvuuksien tunnistaminen
● Olen oppinut pitämään itsestäni enemmän.
● Olen kokeillut uusia harrastuksia.
● Olen kokeillut uusia asioita.
● Olen oppinut jotain, missä olen parempi kuin luulinkaan.
● Olen yllättynyt jostakin asiasta, jossa olen hyvä.
● Olen ilahtunut jonkun toisen onnistumisesta.
● Olen kannustanut jotakuta toista ryhmässä.
● Olen nähnyt jonkun ryhmäläisen uusin silmin (=uudella tavalla).
● Olen oppinut perheestäni uusia asioita.
● Olen oppinut kaveripiiristäni uusia asioita.
● Olen tehnyt jotain, joka on vahvistanut kotoutumistani Suomeen.
● Olen huomannut omasta kulttuuristani asioita, joilla voin ilahduttaa muita.
● Olen opettanut asioita jollekin toiselle
● Olen löytänyt uuden kivan asian Suomesta.
● Olen oppinut jonkin uuden tavan tutustua suomalaisiin.
● Olen uskaltanut tehdä jotain, mitä en ole uskaltanut tehdä aiemmin.
● Pidän kehostani sellaisena kuin se on.
● Suhtaudun arkeeni/elämääni iloisemmin/positiivisemmin/toiveikkaammin.

3. Suomen kielen oppiminen
● Uskalsin käyttää uusia sanoja.
● Uskalsin puhua suomea uudessa tilanteessa.
● Olen puhunut suomea enemmän kuin ennen.
● Olen oppinut paljon uusia sanoja.
● Olen oppinut 10 uutta sanaa.
● Olen oppinut samaa tarkoittavia sanoja.
● Olen oppinut jonkin uuden fraasin.
● Olen puhunut suomen kieltä uusille ihmisille / tuntemattomille.
● Olen oppinut kertomaan, miltä minusta tuntuu.
● Olen oppinut suomalaisen sananlaskun.
● Ymmärrän puhuttua kieltä paremmin kuin ennen.
● Ymmärrän erilaisten suomalaisten puhetta paremmin.
● Uskallan ottaa puheenvuoron ryhmässä.
● Käytin uusia sanoja.
● Opin uusia sanoja ja otin ne heti käyttöön.
● Uskalsin kysyä suomalaiselta neuvoa, kun en ymmärtänyt jotakin.
● Uskallan nyt paremmin sanoa, jos en ymmärrä.
● Opin käyttämään käännössanakirjaa.
● Opin uuden tavan oppia kieltä.

4. Yhteiskuntatiedon ja -taidon lisääntyminen
● Tiedän uusia paikkoja.
● Osaan käyttää kirjastoa.
● Tiedän 1 - 3 asiaa, joista Suomessa äänestetään.



● Tunnen suomalaiset puolueet.
● Tunnen monta yhdistystä, joiden toimintaan voin liittyä.
● Olen liittynyt johonkin yhdistykseen.
● Tunnen enemmän suomalaisia perinteitä.
● Tiedän, miten suomalaiset viettävät joulua.
● Tunnen enemmän suomalaista työkulttuuria.
● Tiedän, miten suomalaiset juhlivat juhannusta.
● Tiedän enemmän oikeuksistani Suomessa.
● Tiedän, mihin ottaa yhteyttä, jos minulta varastetaan jotakin.
● Minulla on uusia suomea äidinkielenä puhuvia ystäviä ja tuttuja.
● Osaan liikkua hyvin kotikaupungissani.

5. Ryhmätyötaitojen vahvistaminen
● Ryhmä sai minut innostumaan.
● Sain tukea toisilta.
● Annan tukea ja apua toisille.
● Uskallan kohdata erilaisia ihmisiä.
● Osaan pyytää apua ja antaa apua.
● Haluan kuulua tähän ryhmään.
● Haluan pitää ryhmäläisiini yhteyttä jatkossakin.
● Tässä ryhmässä on turvallista olla.
● Ymmärrän ja hyväksyn, että ryhmässä on paljon erilaisia mielipiteitä.
● Uskallan olla ryhmässä eri mieltä.
● Osaan luopua mielipiteestäni, kun kuulen hyviä vastaväitteitä.
● Osaan sopia ryhmässä asioista.
● Osaan innostaa ja rohkaista muita ryhmässä.
● Kannustan ja kehun muita ryhmässä.
● Menen rohkeasti mukaan ryhmätehtäviin.

6. Työ- ja opiskeluvalmiuksien edistäminen
● Tiedän, mitä taitoja ja vahvuuksia minulla on.
● Tiedän, mitä ominaisuuksia minä voin kehittää ja miten (erittele esim. kieli,

ryhmätyötaidot, rohkeus…)
● Osaan esitellä vahvuuksiani työhaastattelussa.
● Tiedän, mitä alaa voisin opiskella.
● Tiedän, missä sitä voisi opiskella.
● Tiedän, mistä saan apua työnhakuun.
● Tiedän, missä paikoissa voin tehdä harjoittelua tai harrastaa tulevaa ammattia

varten.
● Osaan tehdä työpaikkahakemuksen.
● Minulla on ajatuksia siitä, millaisen yrityksen voisin perustaa.
● Uskon, että voin saada töitä Suomessa.
● Osaan selittää ja perustella perheelleni, mihin ammattiin itse haluaisin.
● Uskallan perustella perheelleni, miksi en pyri ammattiin, jota he ehdottavat (jos olen

eri mieltä).

7. Innostuksen nostattaminen
● Sain uutta energiaa.



● Koen oloni energiseksi.
● Opin uutta.
● Innostuin hakemaan tietoa.
● Innostuin käyttämään oppimaani arjessa.
● Haluan osallistua tällaiseen toimintaan uudelleen.
● Innostuin itse ohjaamaan muille jotain, mitä osaan.
● Innostuin tutustumaan rohkeammin uusiin ihmisiin.
● Innostuin ilmaisemaan itseäni uudella tavalla (esim. piirtäminen, näytteleminen).
● Tunnen kuuluvani uuteen kivaan ryhmään.
● Olen keksinyt uusia asioita, joita voin Suomessa tehdä.


