
Kaikille meillä on lupa unelmoida tulevaisuudesta. Jotkut ovat ehtineet kiivetä 

pidemmälle portaissa, toiset ovat löytäneet juuri portaiden juurelle. Matka kohti 

unelmia voi olla pitkä, mutta voit hyödyntää digitaalisuutta omien tavoitteidesi 

saavuttamiseen. Tutustu portaisiin ja lähde tavoittelemaan unelmia askel kerrallaan. 

Teeman tehtävien tekeminen on hyvä aloittaa ryhmäkeskustelulla (learning cafe), jossa 

pohditaan digitaalisuuden hyödyntämistä omien päämäärien saavuttamiseksi. Voit 

pohtia seuraavia kysymyksiä myös itsenäisesti. 

 

 

 

 

MINÄ OSAAN –

UNELMAPORTAAT 



Learning cafe -ryhmäkeskustelu 

- Kerro esimerkki, miten olet itse hyödyntänyt digitaalisuutta omien päämäärien 

saavuttamiseen esimerkiksi työnhaussa tai harrastustoiminnassa. Mitä vinkkejä 

haluaisit jakaa muille? 

- Mitkä asiat sinusta estävät tai edistävät digitaalisuuden hyödyntämistä (esim. 

työnhaussa)? Miten voisit itse vaikuttaa näihin asioihin? 

- Mitä tukea arvioit itse tarvitsevasi, jotta pystyisit paremmin hyödyntämään 

digitaalisuutta päämääriesi saavuttamiseksi? Pohdi myös keneltä voisit pyytää 

tukea (ohjajaa, opettaja jne.) 

- Pohdi jotain tuntemaasi henkilöä, joka osaa hyödyntää digitaalisuutta 

elämässään taitavasti. Mitä haluaisit oppia häneltä? 

 

 

PORRAS 1  

Arvot, mielenkiinnonkohteet ja unelmat 

Olette nyt pohtineet yhdessä tai itsenäisesti digitaalisuuden hyödyntämistä omien 

päämäärien tavoittamiseen liittyen sekä tutustuneet erilaisiin oppimistyyleihin.  

Kaikilla on lupa unelmoida tulevaisuudesta, joten on aika astua ensimmäiselle 

portaalle. Ensimmäisellä portaalla pohdimme omia unelmia, arvoja sekä 

mielenkiinnon kohteita. Voit valita itsellesi mieleisen ja sopivimman tavan tehtävistä. 

Voitte myös ryhmässä pohtia sopivimmat sovellutukset tehtävien tekemiseen, mutta 

muistakaa tutustua etukäteen sovellutusten luotettavuuteen sekä käyttöehtoihin ennen 

käyttöönottoa. 

 

 

Tehtävä 1 Kuvita arvosi  

Tässä tehtävässä voit kuvata itsellesi tärkeitä asioita. Pohdi omia elämänarvojasi. Mitkä 

asiat ovat sinulle tärkeitä? Mitkä arvot ohjaavat valintojasi, tekemisiäsi ja sanomisiasi? 

Kuvita arvosi eli laadi kuvakollaasi tai kuvallinen kooste sinulle keskeisistä arvoista. 

Kuvakollaasin tekeminen onnistuu esimerkiksi Wordiin, mutta voit myös halutessasi 

hyödyntää esimerkiksi puhelimen sovellutuksia (esimerkiksi Pic Collage tai muu 

vastaava).  

Huom! Mikäli käytössäsi ei ole älylaitetta voit halutessasi esimerkiksi piirtää omat 

arvosi ja pohtia tehtävänantoa piirroksen avulla. 



Tehtävä 2 Piirrä sarjakuva unelmistasi tai arvoistasi  

Miltä unelmasi, tavoitteesi tai arvosi näyttäisivät piirroksena tai itse suunnittelemanasi 

sarjakuvana? Piirrä sarjakuva tai kuva hyödyntämällä digitaalista piirrustussovellutusta 

(esimerkiksi aggio.fi).  

Vinkki! Sovellutuksien avulla on mahdollista myös pelillistää tehtävä ”Piirrä ja arvaa”-

peliksi, jossa voit esimerkiksi kuvata omia arvojasi, joita parisi yrittää arvata. 

 

Tehtävä 3  Mielenkiintojen toteemi 

Kaikilla meillä on jonkunlaisia kiinnostuksenkohteita, jotka kertovat jotain 

itsestämme. Kiinnostuksenkohteita voi ilmaista ja tuoda esille monella eri tavalla. 

Omia kiinnostuksen voi nivoa myös yhteen, jolloin ne muodostavat ja luovat henkilöstä 

kuvan siitä millaiset asiat häntä kiinnostavat. Tämän voi toteuttaa ja esittää esimerkiksi 

mielenkiintojen toteemina, jossa eri kiinnostuksen kohteista on pinottu eräänlainen 

toteemi. 

Suunnittele oma mielenkiinnontoteemi, joka koostuu asioista mistä juuri sinä olet 

kiinnostunut. Kuvassa pinoat päällekkäin asioita, jotka kertovat sinun 

kiinnostuksenkohteistasi. Kuvan taustalle voi laittaa myös kuvan oikeasta toteemista. 

Toteemin voi suunnitella ja toteuttaa kuvankäsittelyohjelmalla. Voit käyttää kuvissa 

esimerkiksi clip-arttia ja valokuvia. 

 

Tehtävät 4 Positiivinen meemi 

Haluatko lähestyä teemaa huumorilla? Tee itsellesi positiivinen meemi, jossa pohdit 

tulevaisuuttasi (esim. työelämää tai uutta opiskelupaikkaa) positiivisen meemin kautta.  

Voitte käyttää valmiita, netistä löytyviä valokuvia (huomioithan tekijänoikeudet) tai 

kuvata itse (suositeltava tapa). 

Meemi voidaan tehdä puhelimella tai tietokoneella. Netissä olevia 

meemigeneraattoreita: 

https://imgflip.com/memegenerator 

https://www.kapwing.com/meme-maker 

Voit myös ladata valmiiksi meemigeneraattorin puhelimeesi sovelluskaupasta. Niitä 

löytyy lukuisia käyttöjärjestelmästä riippumatta. (esim. meme generator free). 

Huomioithan sovellutuksen turvallisuuden ja käyttöehdot. 

https://imgflip.com/memegenerator
https://www.kapwing.com/meme-maker


 Tässä muutama linkki meemeistä infoksi ja ideoinnin tueksi.  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/12/luulitko-tietavasi-kaiken-meemeista-

docventures-perkasi-25-meemia-ja-niiden  

https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Meemeillä-huvittelija-voi-syyllistyä-

rikokseen/548371 

https://www.slideshare.net/verkeorg/meemit 

 

Ryhmäkeskustelu: 

Olette nyt harjoitelleet omien arvojen, mielenkiinnon kohteiden ja unelmien 

kuvittamista. 

- Mitä ajatuksia tehtävä herätti? 

- Mitä uutta opit itsestäsi? 

- Miten hyödynsit digitaalisuutta tehtävien tekemisessä? 

 

Seuraavassa vaiheessa pohdimme oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista, 

jossa on hyvä hyödyntää ensimmäisellä portaalla tehtyjä pohdintoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/12/luulitko-tietavasi-kaiken-meemeista-docventures-perkasi-25-meemia-ja-niiden
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/12/luulitko-tietavasi-kaiken-meemeista-docventures-perkasi-25-meemia-ja-niiden
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Meemeillä-huvittelija-voi-syyllistyä-rikokseen/548371
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Meemeillä-huvittelija-voi-syyllistyä-rikokseen/548371
https://www.slideshare.net/verkeorg/meemit


PORRAS 2  

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen 

Iloinen? Ahkera? Hyvät tekniset taidot? Esimerkiksi työhakemusta tehtäessä 

joudumme puntaroimaan omaa osaamistamme ja omia vahvuuksiamme. Oman 

osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen voi kuitenkin tuntua haastavalta. Mitä 

erilaiset ominaisuudet oikeastaan tarkoittavat? Mitkä ominaisuudet sopivat minuun? 

Porras 2-osiossa pohdimme omaa osaamistamme ja sen sanoittamista erilaisien 

ryhmätehtävien ja itsenäisten tehtävien avulla.  

Oman osaamisen sanoittamisen harjoitteleminen on hyvä aloittaa sananselityspelillä, 

jonka voi toteuttaa ryhmässä, mutta tehtävä sopii myös paritehtäväksi sekä itsenäisesti 

pohdintatehtäväksi. 

 

Sananselitys -ryhmätehtävä 

Ryhmä asettuu seisomaan lattialle ympyrään. Ohjaajalla on pallo, jonka hän heittää 

sattumanvaraisesti jollekin ryhmän jäsenelle ja antaa sanan ”Digialias”-pohjasta. 

Kenellä on pallo, selittää sanan muulle ryhmälle. Ryhmän muut jäsenet voivat 

tarvittaessa auttaa, mikäli sana tuntuu vaikealta. Tämän jälkeen pallo palautetaan 

ohjaajan kautta seuraavalle selittäjälle. Peliä voi jatkaa, kunnes kaikki sanat on selitetty 

tai ohjaaja voi valita ryhmälle tärkeimmät sanat. Mukana on myös tyhjä pohja, johon 

voitte itse keksiä lisää sanoja. 

Alias löytyy verkkosivuiltamme nimellä: Digialias 

Huom! Peliä voi pelata myös perinteisenä sananselityspelinä pareittain esimerkiksi 

verkkoympäristössä tai voit pohtia myös itsenäisesti mitä erilaiset ominaisuudet 

merkitsevät.  

Pelin päättymisen jälkeen on hyvä vielä käydä ryhmässä keskustelua sanoista ja niiden 

merkityksistä. Voitte myös pohtia ryhmässä, mitkä omaisuudet sopivat juuri sinuun? 

 

PELIKLAANI-HANKKEEN  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Peliklaani –hankkeen tehtäväkokonaisuus 

auttaa sinua tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistasi, jota voit hyödyntää 

myöhemmin muun muassa CV:n kirjoittamisessa sekä video CV:n käsikirjoituksessa. 

Tehtävät johdattavat sinua eteenpäin, ja viiden lauseen menetelmällä saat osaamistasi 

esiin. 



Tehtävät sisältävät ryhmäkeskusteluja, mutta voit tehdä tehtävät myös itsenäisesti ja 

pyytää palautetta esimerkiksi ohjaajaltasi tai opettajaltasi. Ryhmätehtävissä voitte 

hyödyntää Padletia (https://padlet.com), mutta itsenäiset tehtävät voit koota itsellesi 

esimerkiksi Word-dokumentiksi. 

Materiaali löytyy verkkosivuiltamme nimellä: Peliklaani – Digivoimaa materiaali 

 

Peliklaani -hanke on laatinut tehtävät Digivoimaa-hankkeen ryhmävalmennuksiin.  

Lisätietoa Peliklaani-hankkeesta löydät: 

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/peliklaani-osallisuutta-luovilla-ja-pelillisilla-menetelmilla/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/peliklaani-osallisuutta-luovilla-ja-pelillisilla-menetelmilla/


PORRAS 3 

Video CV:n käsikirjoitus 

Video CV on hyvä väline työnhaussa, mutta voit hyödyntää video CV:tä myös oman 

osaamisen tunnistamisen työkaluna tai tehdä sen itsellesi huviksi ja hyödyksi. Video 

CV:n kuvaaminen voi tuntua haastavalta sekä jännittävältä, mutta se on hyvä väline, 

jota voit halutessasi hyödyntää vain itseäsi varten. 

Ennen kuin aloitat työn, niin pohdi aiempia tehtäviä, omaa osaamistasi sekä palautetta 

mitä olet saanut. 

Tarkemman ohjeistuksen video CV:n laatimiseksi löydät verkkosivuiltamme nimellä: 

video-CV digivoimaa  

 

Huom! Voit tehdä video CV:n vain itseäsi varten. Mikäli kuitenkin haluat hyödyntää 

video CV:tä esimerkiksi työnhaussa voit ladata sen 

1) yksityiselle Youtube tilille (jonka voit piilottaa muilta) 

2) omaan pilvipalveluusi, josta voit halutessasi jakaa linkin (huom! 

olethan tarkkana, että jaat ainoastaan haluamasi videon etkä 

esimerkiksi kokonaista kansiota) 

 

LISÄVINKKEJÄ: 

https://toimistot.te-palvelut.fi/-/te-toimiston-vinkit-videot-

tyonhaussa?redirect=http://toimistot.te-

palvelut.fi/uusimaa%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_PZSaJM2bHT5r%2526p_

p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2

526p_p_col_id%253Dcolumn-

4%2526p_p_col_pos%253D2%2526p_p_col_count%253D4 

 

Vaihtoehtoisena tehtävänä voit hyödyntää aiempia tehtäviä visuaalisen cv:n 

laatimisessa. Tutustu oheiseen TE-palveluiden linkkiin, josta löydät vinkkejä 

visuaaliseen CV:hen sekä sopivia sovellutuksia sen toteuttamiseen. 

 

https://toimistot.te-palvelut.fi/-/te-toimiston-vinkit-visuaalinen-cv-tyonhaussa 

 

https://toimistot.te-palvelut.fi/-/te-toimiston-vinkit-videot-tyonhaussa?redirect=http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_PZSaJM2bHT5r%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-4%2526p_p_col_pos%253D2%2526p_p_col_count%253D4
https://toimistot.te-palvelut.fi/-/te-toimiston-vinkit-videot-tyonhaussa?redirect=http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_PZSaJM2bHT5r%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-4%2526p_p_col_pos%253D2%2526p_p_col_count%253D4
https://toimistot.te-palvelut.fi/-/te-toimiston-vinkit-videot-tyonhaussa?redirect=http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_PZSaJM2bHT5r%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-4%2526p_p_col_pos%253D2%2526p_p_col_count%253D4
https://toimistot.te-palvelut.fi/-/te-toimiston-vinkit-videot-tyonhaussa?redirect=http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_PZSaJM2bHT5r%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-4%2526p_p_col_pos%253D2%2526p_p_col_count%253D4
https://toimistot.te-palvelut.fi/-/te-toimiston-vinkit-videot-tyonhaussa?redirect=http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_PZSaJM2bHT5r%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-4%2526p_p_col_pos%253D2%2526p_p_col_count%253D4
https://toimistot.te-palvelut.fi/-/te-toimiston-vinkit-videot-tyonhaussa?redirect=http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_PZSaJM2bHT5r%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-4%2526p_p_col_pos%253D2%2526p_p_col_count%253D4
https://toimistot.te-palvelut.fi/-/te-toimiston-vinkit-visuaalinen-cv-tyonhaussa


Learning cafe ryhmäkeskustelu  

Olet nyt tehnyt vide -CV:n käsikirjoituksen (tai laatinut visuaalisen CV:n). Pohtikaa 

ryhmässä vielä seuraavia kysymyksiä: 

- Miltä video CV:n tekeminen tuntui? 

- Mitä uutta opit? 

- Millaista palautetta sait videostasi? 

- Mitä asioita haluaisit vielä tulevaisuudessa kehittää? 

 

Video CV:tä ei ole pakko jakaa, mutta halutessasi voit näyttää oman videosi ryhmällesi 

ja pyytää palautetta muilta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORRAS 4 

Tiedonhaku ja tavoitteiden asettaminen tulevaisuuteen 

Olet nyt pohtinut tehtävissä omaa osaamistasi ja sen sanoittamista digitaalisuutta 

hyödyntäen. Unelmaportaiden neljännellä askeleella on hyvä vielä pysähtyä pohtimaan 

omaa digitaalista osaamista sekä tulevaisuuden suunnitelmia ryhmäkeskustelun avulla. 

Voit myös tutustua oheiseen materiaaliin itsenäisesti. 

 

Learning cafe -ryhmäkeskustelu 

Tutustukaa yhdessä muun muassa seuraaviin linkkeihin, joissa pohditaan 

tulevaisuuden työelämää ja sen tarpeita.  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kaikki-ammattialakortit_1.pdf 

http://www.te-

palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vinkkeja_tyonhakuun/sosiaalinen_media_ty

onhaun_tukena/index.html 

 

Pohtikaa yhdessä muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

- Mitä ajatuksia materiaalit herättävät tulevaisuuden työelämän digitaidoista? 

- Mitä digitaalisia vahvuuksia sinulla on? Mitä asioita haluaisit vielä kehittää 

tulevaisuudessa? 

- Miten digitaalisuutta voi hyödyntää työnhaussa? 

- Mitä uutta opit omasta osaamisestasi ja digitaidoistasi tehtävien avulla? 

 

Lisäksi voit etsiä vielä muutaman työpaikkailmoituksen, jotka vastaavat sinun 

tavoitteitasi ja haaveitasi. Pohtikaa ryhmässä: 

- Mitä digitaitoja sinun haaveammatissasi tarvitaan? 

- Miten taitoja voi vahvistaa? 

- Mistä löydät siihen apua? 

 

Voit laatia itsellesi suunnitelman digitaitojen kehittämisestä. Suunnitelman voit laatia 

esimerkiksi mind map-muotoon. Suunnitelmaa laadittaessa kannattaa olla realistinen 

ja rehellinen itselleen. Muista, että tavoitteita kohti voi tarvittaessa kulkea pienin 

askelin. Suunnitelmassa kannattaa kuitenkin huomioida ainakin seuraavat asiat: 

 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kaikki-ammattialakortit_1.pdf
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vinkkeja_tyonhakuun/sosiaalinen_media_tyonhaun_tukena/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vinkkeja_tyonhakuun/sosiaalinen_media_tyonhaun_tukena/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vinkkeja_tyonhakuun/sosiaalinen_media_tyonhaun_tukena/index.html


- Unelmat 

- Omat vahvuudet 

- Ajatukset omista kehitystarpeista 

- Oma suunnitelma osaamisen vahvistamisesta  

 

 

    

 

 


