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OSALLISTUJAT?

Chattiin:

Etunimi
Työtehtävä
Paikkakunta



VERKKOSEMINAARI 4.2.2021. KLO 12-
14

Tutustutaan kokemusliikuntaan ja luoviin 
menetelmiin ryhmäyttämisen ja 

uraohjauksen tukena.

Ohjelma: 
Teoriat mallin taustalla:

- myönteinen tunnistaminen
- kokemusliikunta
- luovat menetelmät
- toiminnallisuuden hyödyt

Kokemuksia ja vaikutuksia ammattiopistosta
Harjoitteet ja soveltaminen 



osahankkeen tarkoitus ja kohderyhmä

• Kohderyhmät
• Nuoret: 16 - 25-vuotiaat 2. asteen ammatillisessa 

koulutuksessa olevat

• Toimijat, jotka kohtaavat työssään nuoria

• Kehitetään ammattiopistoihin varhaisen 
puuttumisen malli edistämään hyvinvointia ja 
opiskelumotivaatiota

• Malli perustuu kulttuuri- ja liikuntahöntsään, 
johon yhdistetään toiminnallisilla menetelmillä 
tietoa

• terveellisistä elintavoista

• uraohjauksesta ja 

• voimaantumisesta
• Toteuttajat Oulussa: ODL Liikuntaklinikka,

DIAK ja Koulutuskuntayhtymä  OSAO / 
Virpiniemen liikuntaopisto. 

• Rahoittajat ESR, toteuttajat ja Oulun kaupunki 



Juurtuminen Osaolle

- Pilotointi OSAO 
Kontinkankaalla; klubit, 
Höntsätuokiot luokissa, 
koulutukset henkilökunnalle ja 
vertaisohjaajaopiskelijoille, 
Kohtaamispaikka, 
Hyvinvointiviikko

- Tiivis yhteistyö 
opiskelijahyvinvointityöryhmän 
kanssa

- Yhteistyö Amiskoutsien kanssa

- Vertaisohjaajakoulutus osaksi 
opetuksen sisältöjä valinnaisiin 
tutkinnon osiin

- Tuutoreiden ja liikuntatuutoreiden 
koulutuksen osaksi

- Liikunta-alan koulutuksessa osaksi 
pedagogisia opintoja

- Verkkokoulutuksen materiaali osaksi 
OSAOn pedagogista 
kehittämistyötä

- Menetelmät osaksi toiminnallista 
opetusta

- Materiaalit kaikkien käytössä 
OSAOn Intrassa



• Toimintamalli kuvattu osoitteessa 
www.hontsaopas.fi ja sieltä löytyvässä työkirjassa
• Tulostettavaa materiaalia + videoita harjoitteista

Tänään 
keskitytään 
siihen, miten 

Höntsä -
toimintamallia 
ja harjoitteita 
voi hyödyntää 

ja soveltaa 
omassa 

työssään.

http://www.hontsaopas.fi/


teoriat toiminnan taustalla

Toimintaa ohjaavat teoriat ovat: 
● myönteinen tunnistaminen
● kokemusliikunta 
● luovat menetelmät
● toiminnallinen ohjaus

Hankkeessa kehitetty toimintamalli on luotu 
teoriatiedon pohjalta.



Toiminnan tavoitteet

- Myönteisellä tunnistamisella, kokemusliikunnalla, luovilla 

menetelmillä ja toiminnallisella ohjauksella tavoitellaan 

nuorten elämänhallinnan tukemista
Opintojen keskeyttämisten vähentäminen

Syrjäytymisen ehkäiseminen

- Elämänhallintataitoja tukemalla voidaan edistää 

hyvinvointia ja tulevaisuussuuntautuneisuutta
- tuetaan nuoren oppimista ja persoonallista kasvua

- yhdistämällä mielekkääseen tekemiseen ammatillisia

tavoitteita vahvistavia osa-alueita



Toiminnan tavoitteet

- Kokemusliikunta, luovat menetelmät ja toiminnallinen ohjaus 

ovat keino tarjota nuorille onnistumisen kokemuksia

- Onnistumisen kokemuksia saaneet ja itsensä päteviksi 

kokevat nuoret motivoituvat paremmin opintoihin ja 

suhtautuvat tulevaisuuteensa myönteisesti ja toiveikkaasti

- Runsaat epäonnistumiset sen 

sijaan voivat johtaa 

“kouluallergiaan”



Teoriat toiminnan taustalla

Teorioista keskeisimpiä ovat myönteinen tunnistaminen, 
kokemusliikunta, luovat menetelmät ja
toiminnallinen ohjaus.

Youtube-video: Kokemusliikunta ja luovat menetelmät nuorten 
ohjauksessa

https://www.youtube.com/watch?v=3cUgqNIgRMA


Mitä ajatuksia heräsi teorioista?

• Chattiin tulee linkki Jamboard-digitaaliselle 
kirjoitusalustalle.

• Siellä on jokaiselle teorialle oma sivu ja kysymys, johon 
voit vastata. Selaa eteenpäin ylhäältä löytyvillä nuolilla. 

• Vastaa kysymyksiin muistilappu-toiminnolla. Muistilaput 
löydät sivun vasemmasta reunasta keskeltä. 

• Vastattuasi voit sulkea Jamboard-selaimen ja palata 
takaisin teamsiin. Keskustellaan sen jälkeen yhdessä.

• Tärkeintä on, että jaetaan ajatuksia, tässä ei ole oikeita 
tai vääriä vastauksia!



Kokemuksia ja vaikutuksia 

ammattiopistossa      

• Toiminnan kehittämisen yhteydessä tapasimme lähes 1000 
nuorta ja 50 nuoria ohjaavaa ammattilaista.

• Keräsimme jatkuvasti palautetta ja lisäksi toteutimme laajan 
vaikuttavuuden arvioinnin kyselyillä, toiminnallisilla 
menetelmillä ja ryhmähaastatteluilla.

• Arvioinnin tarkoitus oli selvittää paitsi 
toiminnan vaikutuksia myös sen 
merkitystä nuorten ja ammattiopiston 
ammattilaisten näkökulmasta.



Kokemuksia ja vaikutuksia 

ammattiopistossa 
Nuorten kokemukset ammattiopistossa järjestetystä kokemusliikuntaa ja luovaa 

toimintaa sisältävästä höntsätoiminnasta olivat hyvin myönteisiä. Kerätyn 

palautteen mukaan höntsätoimintaan osallistuminen vaikutti muun muassa 

koulussa viihtymiseen.

Höntsäklubilla oli 
kivaa 53%

Höntsän ohjaajat 
ja opiskelukaverit 
ottivat huomioon 

57%

Lisäsi koulussa 
viihtymistä 23% Koki onnistumisia 

höntsäillessä 28%

Aikoo 
hyödyntää 
höntsäilyä 

tulevaisuudessa 
työssä tai 

harrastuksissa 
15%



Kokemuksia ja vaikutuksia 

ammattiopistossa  

Ammattiopiston opojen ja 
kuraattorien mukaan:

- toiminnan pitäisi olla pysyvä osa 
oppilaitoksen arkea ja kaikkien 
opettajien työtä

- opettajien kokemuksen mukaan 
nuorten mukaan ottaminen 
toiminnan ideointiin innosti ja 
osallisti nuoria osallistumaan 
paremmin myös oppituntiin

- liikkuminen toi nuorille iloa ja eloa 
sekä tuki yhteisöllisyyttä ja 
yhteenkuuluvuutta



”pitäisi olla 
säännöllisesti, 
tietty päivä, 

tietty 
kellonaika”

”Laitan suoraan 
lukkareihin, ei 

vapaaehtoisesti. 
Opiskelijoiden 
mielestä pitäisi 
olla joka viikko.”

”toiminta on 
paikallaan syksyllä 
ryhmäyttämiseksi”

”Pitää sitouttaa koko 
henkilökuntaa, johtotiimiä 

jne.
…Koko väen pitää olla 

mukana, kun tämä hieno 
mahdollisuus on.”

”Pitäisi 
olla osana 
hyvinvointi
suunnitel-

maa.”

”Opiskelijat ensin 
vastahankaan, mutta kun 
menevät niin tykkäävät. 
Kysymällä, ketkä haluaa 

mennä, ei toimi. 
Työjärjestykseen kun saa 

laitettua, niin hyvä ja vielä 
kun saisi opintojen sisälle.”

”Nuorilta tuli 
palautetta että tuli 

hiki. Parantaa 
keskittymistä, jaksaa 

istua, vaihtelua 
teoriaan ja pääsee 

liikkumaan. Hiki ainoa 
negatiivinen.”

”Tärkeyden esille 
tuominen yksikössä 
tärkeää. Tiimissä 
ymmärrys, mutta 

opettajien suuntaan 
lisää tietoa.”

”osaksi yto-opintoja: 
opiskelu ja 

urasuunnittelu 
valmiudet ja tyhyyn, 
silloin tulisi kaikille.”

”opiskelijat odottaa 
lisää, parantaa 
keskittymistä”

”höntsä tauottaa 
päivää… tukee 
ryhmäytymistä”

”ryhmäyttäminen ja 
ryhmäytyminen, pitäisi olla 
jokaisen opettajan työtä. 

Opettajan pitäisi ottaa höntsä 
osaksi normaalia työtään. Se 

voisi olla mikä tahansa 
oppiaine, siellä kevyesti 

liikuntaa ja luovaa toimintaa”

AMMATTIOPISTON HENKILÖKUNNAN 

KOKEMUKSIA 



Tauko 5 min



Harjoitteita hyvinvoinnin 

edistämiseksi ja uraohjauksen tueksi

• Harjoitteet löytyvät osoitteesta: 

• www.Höntsäopas.fi - harjoitteet 

• www.hontsaopas.fi/ohjaaja-koulutukset/

• Höntsäten hyvinvointia ja uraohjausta -työkirja (pdf)

• Verkkokoulutusvideoita

• Tulostettavaa materiaalia

• Toiminnallisuuteen on yhdistetty uraohjausta, tietoa 

hyvinvoinnista ja terveellisistä elintavoista

http://www.hontsaopas.fi/ohjaaja-koulutukset/


Höntsäten hyvinvointia ja uraohjausta

-työkirja s. 16

Esimerkki 1: 
Oppitunti (voi soveltaa 
moneen eri oppiaineeseen)

• Virittäytyminen: 1-2-3 
• Toiminta: 

Ammattisanasto vai ei
–harjoite (Ohjeet LIITE 
1 Ammatti vai ei –
harjoitteessa) 

• Reflektointi: Minä olen 
puu –
improvisaatioharjoitus 
tunnin aihealueesta

Esimerkki 2: 
Oppitunti teemalla 
terveys ja hyvinvointi 

● Virittäytyminen: 
Arvospurtti 

● Toiminta: 
Elämänkoppipallo, 
Elämäntvisteri 

● Reflektointi: 
Ravitsemus- ja 
liikuntakukkulat 

Esimerkki 3:
Oman tulevaisuuden 
suunnittelu 
ohjaustilanteessa 

● Virittäytyminen: 
Ammatticocktail

● Toiminta: 
Pesänryöstö, 
Miinakenttä 

● Reflektointi: Peili



Videot harjoitteista

Harjoitteista on kuvattu myös videot. Videot löytyvät Youtubesta: 
Höntsä - silta eteenpäin! -> Soittolistat -> Verkkokoulutus videoita

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1nEdjfD-zB1GiKW6fon8-
p_3KLlqL88R

Katsotaan tuntiesimerkkien videot.

Työkirjassa on enemmän harjoitteita ja kirjalliset ohjeet kaikkiin 
harjoitteisiin.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1nEdjfD-zB1GiKW6fon8-p_3KLlqL88R


Ammatti vai ei? - koronaversio

• Jos olet samaa mieltä 

– tee hiihtoliikettä 10 sekuntia

Jos olet eri mieltä 

- Nouse varpaille 10 kertaa

6.10.2020 21
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Elämäntvisteri

Elämäntvisteristiä voi pelata myös etäyhteydellä. 

Testataan Elämäntvisterin etäpeliä Flinga -sovelluksella. 

Linkki tulee chattiin.
Tehtävänanto:
- paina sydäntä     niihin ruutuihin, jotka ovat sinun 

elämässäsi jo hyvin.
- palaa takaisin teamsiin, kun olet laittanut omat 

vastauksesi.



Harjoitteiden käyttö ja 

soveltaminen omassa työssä  

Esimerkki 1. Näin syntyi elämäntaitopeli Elämäntvisteri
Löysimme Maaretta Tukiaisen Hyvänmielen tehtäväpakki ammattilaisille –kirjasta
harjoitteen nimeltä Elämänapilat. Apilanlehtiin kirjoitetut elämän osa-alueet puhuttelivat
meitä ja yritimme miettiä, miten monisteen täyttämiseen saisi mukaan liikettä. Apilanlehtien
muoto, tiimimme yhteinen innostus ja ideoiden rohkea pallottelu saivat aikaan sen, että
Elämänapilat-moniste yhdistyi Twister-pelialustaan ja ideasta syntyi elämäntaitopeli
Elämäntvisteri.



Osallistujien tiedot

ESR-rahoitteisissa hankkeissa pitää kerätä hankkeen 
järjestämiin tapahtumiin osallistuneilta perustiedot.

Toivomme, että lähetät perustietosi hankkeen tuottaja Henna 
Sillanpäälle sähköpostilla osoitteeseen:

henna.sillanpaa2@metropolia.fi

Perustietoja ovat: osallistujan etunimi, sukunimi, 
syntymäpäivä (pp.kk.vvvv), sukupuoli, katuosoite, postinumero, 
postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköposti.

Kysythän lisää, jos asia askarruttaa!

mailto:henna.sillanpaa2@metropolia.fi


Palautekysely

Palautekyselyn täyttäminen:

- linkki tulee chattiin

- 3 minuuttia aikaa täyttää
- palaute on meille tärkeää - kiitos vastauksistasi!



Valitse yksi kuva joka kertoo jotain 

tärkeimmästä oivalluksestasi tänään. 

Kirjoita chattiin miksi valitsit juuri tämän 

numeron ja kuvan.

1 2 3 4

5

6 7 8
9 10



Lisätietoja:
www.hontsaopas.fi
- työkirja
- videot
- tulostettava materiaali
- Materiaalikassit 10 ensimmäiselle! 
Laita viestiä ulla-maija.luoma@odl.fi

Kiitos osallistumisestasi!



rahoitus

Hankkeen 
toteuttajat


