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• Valitse listasta 10 vahvuutta, jotka sinulla on.
• Valitse sitten kymmenestä 3-5, joita pidät tärkeimpinä vahvuuksinasi.

• Miten valitsemasi 3-5 vahvuutta näkyvät siviilielämässäsi?
• Miten valitsemasi 3-5 vahvuutta näkyvät työelämässä/työpajalla?
• Käytätkö samoja vahvuuksiasi sekä siviilissä, että työssä? 

Ilmentyvätkö ne jotenkin eri tavalla siviili- ja työelämässä?
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Onnistumisen hetki
• Kirjaa Padletiin tapahtuma/kohtaaminen, jolloin koit onnistumisen 

riemua.

• Tarkastele muiden onnistumisen hetkiä osaamisen näkökulmasta.
– Mitä henkilön on pitänyt osata, jotta tilanteesta on tullut 

onnistunut?
– Mitä vahvuuksia tulee ilmi henkilöstä tilanteessa?



Tauon paikka
• Nouse ylös tuolista ja pidä 5 minuutin tauko.



Viiden lauseen menetelmä 
osaamiskortin rakentamiseen
1. Mieti mitä osaat.
2. Mieti mitä olet tehnyt.
3. Kerro keskeisimmät saavutukset.
4. Kerro kenen kanssa teit asioita/työtä.
5. Jos sait positiivista palautetta, kerro saamastasi palautteesta.

• Vie teksti Padletiin.
• Etsi tekstiin sopiva kuva ja liitä se Padletin tekstin alle.
Tehtävä perustuu Kumous Oy:n viiden lauseen 
metodiin https://kumous.com/freestuff/ilmainen-opas-miten-tyokokemus-kannattaa-
muotoilla-cvssa

https://kumous.com/freestuff/ilmainen-opas-miten-tyokokemus-kannattaa-muotoilla-cvssa


Viiden lauseen menetelmä
Esimerkin henkilö on kuvitteellinen, mies, taitaa useat käsityötekniikat, haluaa kasvatus-
tai sosiaalialalle opiskelemaan/töihin. Tämä on hänen motivaatiokirjeensä

Lause 1: Mieti mitä osaat. Kerro jokin asia, joka liittyy osaamiseesi ja kerro siitä
käyttäen aktiivisia verbejä.
Olen monitaitoinen käsityönmenetelmien osaaja ja ohjaaja.
Lause 2: Mieti mitä olet tehnyt. Kerro tehtävä, jossa olet ollut/jota olet tehnyt. Käytä
taas aktiivisia verbejä.
Olen toiminut lasten nukketeatteriyhdistyksessä puvustajana, ohjaajana ja 
taloudenhoitajana.
Lause 3: Kerro keskeisimmät saavutukset/työsi vaikutukset.
Osallistuin viiden nukketeatterinäytelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Nukketeatteriesitysten kävijämäärät lisääntyivät ja taloudellinen tilanne saatiin
kuntoon napakalla taloudenhallinnalla.
Lause 4. Kerro kenen kanssa teit asioita/työtä.
Vierailimme Virossa, Tallinnan nukketeatterin vieraana ja järjestimme muun muassa
kevätkauden päättäjäiset, jossa nukketeatterimme esiintyi yleisölle kolme kertaa.
Lause 5. Jos sait positiivista palautetta, kerro saamastasi palautteesta.
Nukketeatteriyhdistyksen hallitus ja kansainväliset kumppanit kiittivät minua hyvästä
organisointikyvystä ja kauniista puvustuksesta.
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