
Kertokaa pelikavereille, minkälaista 
osaamista teille on kertynyt  
vapaa-ajan harrastuksista.

Keskustelkaa ryhmässä, millaista 
osaamista esimerkiksi erilaisista  
harrastuksista kuten urheilusta,  

partiosta tai vaikkapa tubettamisesta 
voi kerryttää? Miten osaamisen voi 

tuoda esiin työnhaussa?

Minkälaisia asioita voi nostaa esiin 
työhakemuksessa, jos työkokemusta 

ei vielä ole paljoa tai ollenkaan?

Oskarin työkaveri on usein pahalla 
tuulella. Miten asiaan voisi vaikuttaa? 

Keskustelkaa ryhmässä ja antakaa 
vinkkejä ja ohjeita Oskarille, miten 

hän voisi antaa työkaverilleen  
palautetta.

Vastuullinen

Kärsivällinen

Osaa pyytää apua

Järjestelmällinen



Listatkaa ryhmässä, minkälaisia  
erilaisia työnhaunkanavia tiedätte?

Kerro ryhmälle mikä olisi  
tämänhetkinen unelmatyösi. Miten 

vastaisit työnantajien usein esittämiin 
kysymyksiin työhaastattelussa: 

Miksi haet tähän tehtävään? 

Miksi juuri sinut pitäisi valita  
tähän tehtävään?

Joskus saattaa olla hankalaa nähdä 
omaa osaamistaan tai tunnistaa omia 

vahvuuksia. Auttakaa ryhmässä  
toisianne. Jokainen kertoo vuorollaan 
pelikaveristaan hyvän ominaisuuden. 

Palautteen saanut kirjoittaa  
vahvuudet muistiin.

Jenna on huomannut työpaikan  
aulan olevan usein vaarallisen liukas.  

Miettikää ryhmässä, miten Jennan 
kannattaisi tuoda asia esiin ja miten 

hän voisi itse auttaa tilannetta.

Innokas

Ystävällinen

Huomioon ottava

Kädentaidot



Minkälaista on rakentava palaute?

Energiajuomia päivittäin 
juova yleensä kokee päänsärkyä, 

vapinaa, närästystä, levottomuutta 
ja sydämentykytystä, ehkä jopa  

ahdistuneisuutta.  
 

Miettikää yhdessä mistä  
tämä johtuu.

Keskustelkaa mitä mieltä olette  
voimakkaista hajusteista.

Kolme asiaa, jotka edistävät  
hyvinvointia: riittävä uni,  
säännöllinen ruokailu ja  

säännöllinen liikkuminen.  
 

Keskustelkaa yhdessä  
toteutuvatko nämä teillä.

Osaa ottaa rakentavaa 
palautetta

Hyvä itseluottamus

Kuuntelemisen taito

Hyvä keskittymiskyky



Työnhaastattelussa kysytään usein, 
miten sinä haluaisit kehittää itseäsi. 

Työhaastattelussa kannattaa olla aito 
ja rehellinen. Mitä sinä haluaisit  

kehittää itsessäsi?

Valitse jokeripakan korteista yksi 
ominaisuus, jota haluaisit itsessäsi 

kehittää.

Valitse jokeripakan korteista kolme 
ominaisuutta, jota tulevassa työssäsi 

tulet eniten tarvitsemaan.

Levittäkää jokeripakan ominaisuudet 
pöydälle. Valitse kolme ominaisuutta, 

jotka kuvaavat sinua parhaiten.
Palveluasenne

Täsmällinen

Ahkera

Vuorovaikutustaidot



Keskustelkaa, miten voit tsempata 
ystävääsi, joka jännittää  

työhaastatteluun menemistä.

Valitse jokeripakan osaamiskorteista 
kolme ominaisuutta, jota olet  

hyödyntänyt opiskelujen aikana  
hankalassa tilanteessa.

Kerro kolme asiaa, jotka osaat  
paremmin harrastuksesi ansiosta.

Osaamista kartuttavat myös  
harrastukset. Mitä sinä olet oppinut 

harrastuksestasi?
Rohkea

Ryhmätyötaidot

Avulias

Oma-aloitteinen



Pohtikaa, jos ei valmistumisen jälkeen 
heti löydä töitä eikä saa palkkaa,  

minkälaista taloudellista ja muuta  
tukea on mahdollista saada tai hakea?

Jutelkaa millaisia unelma-ammatteja 
teillä oli lapsena.

Työpaikalla puhutaan useita eri kieliä. 
Keskustelkaa yhdessä, miten toimit 

tilanteessa, jossa et ymmärrä 
puhuttua kieltä.

Olet kaupassa hyllyttämässä  
tavaroita. Asiakas kysyy sinulta  

neuvoa englannin kielellä. Sinä et  
osaa vastata englanniksi.  
Miten toimit tilanteessa?

Hyvät käytöstavat

Luotettava

Rehellinen

Luova



Omien verkostojen ja tuttujen kautta 
voi löytää työpaikan? Onko jollakin 
antaa esimerkkiä tai neuvoja siitä, 
miten verkostoja voi työnhaussa  

hyödyntää?

Miettikää yhdessä millaisia erilaisia 
työtehtäviä ja ammatteja on, jotka 

helpottavat ja auttavat 
vanhusten elämää

Minkälaisia keinoja ja mahdollisuuksia 
sinulla on työntekijänä torjua 

ilmastonmuutosta?

Minkälaisia keinoja ja mahdollisuuksia 
sinulla on työntekijänä edistää 

kestävää kehitystä?
Nopea oppimaan uutta

Motivoitunut

Sisukas

Ajanhallintataidot


