
Osallistujille ja ohjaajille

Valmistaudutaan opintopiireihin!
Omien oppimisvalmiuksien kartoitus



Tarjoamme sinulle mahdollisuuden pohtia ja kartoittaa omia teknologisia 

valmiuksiasi, ammatillisia kiinnostuksen kohteitasi ja omaa oppimistyyliäsi. 

Näiden kartoittaminen voi auttaa sinua ymmärtämään omaa oppimistasi 

paremmin ja saamaan parhaan mahdollisen hyödyn irti opintopiireistä. 

Sinulla on jo paljon oppimiseen tarvittavia taitoja, joten pidä vaan mielesi 

avoimena ja uteliaana uusien oppimiskokemusten edessä. Etsi sinulle sopiva 

opintopiiri ja onnea matkaan!

Tässä esiteltyjen työkalujen avulla voit arvioida:

- teknologisia valmiuksiasi, 

- ammatillisia kiinnostuksen kohteitasi ja

- oppimistyyliäsi.



Ennen kuin jatkamme, ota kynä ja paperia lähelle. Kysymme 

sinulta kysymyksiä, joihin voit vastata kirjoittamalla. 

Tämän kyselyn lopuksi ymmärrät paremmin omaa 

oppimistasi, mikä voi auttaa sinua saamaan enemmän 

hyötyä irti opintopiireistä.



Tietotekniset valmiudet

Seuraavassa videossa käymme läpi, miksi tietoteknisten 

valmiuksien kartoittaminen on tärkeää ja esitämme sinulle 

muutamia väittämiä, joihin voit vastata  

KYLLÄ = olen samaa mieltä tai 

EI = en ole samaa mieltä. 

Saat tietoa siitä, miten suhtaudut verkossa toimimiseen ja 

tietotekniikan hyödyntämiseen yleisesti.



Tietotekniset valmiudet

Linkki videoon: https://youtu.be/DTlJlvYhyjM 

https://youtu.be/DTlJlvYhyjM


Pysähdy nyt hetkeksi ja kysy itseltäsi:

Tunnistatko, mitkä asiat vaikuttivat vastauksiisi? Vaikuttivatko niihin 

esimerkiksi arvosi, aiemmat kokemukseesi tai kenties tiedonpuute? 

Onko lähipiirissäsi ketään, jonka kanssa voisit keskustella 

tietotekniikan käyttöön liittyvistä asenteista ja ennakko-odotuksista? 

Esimerkiksi joku kirjaston henkilökunnasta, joku toinen opintopiirin 

osallistuja tai muu henkilö?

Tietotekniset valmiudet



Jos käytät puhelinta, tablettia tai tietokonetta sujuvasti, voit olla 

varma, että sinulla on jo tarvittavat tiedot ja taidot 

verkko-opintopiiriin osallistumiseksi. Pidä kuitenkin mielessä, että 

voit aina pyytää apua opintopiirin ohjaajalta, muilta opintopiirin 

osallistuvilta tai vaikka kirjaston henkilökunnalta. Verkko-opiskelun 

hyödyt huomaa parhaiten sitä kokeilemalla!

Tietotekniset valmiudet



Kartoitetaan sitten ammatillisia kiinnostuksen 

kohteitasi. Tarkastelemme kahdeksaa  

osaamisaluetta ja avaamme niihin liittyviä 

osaamisia ja ammatteja. Tämä voi auttaa sinua 

löytämään itsellesi sopivimmat verkkokurssit ja 

yhdistämään niistä saadut opit ammatillisiin 

unelmiisi tai jo olemassa olevaan osaamiseesi.  

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet



Linkki videoon: https://youtu.be/Z802b875AbI 

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

https://youtu.be/Z802b875AbI


Kuinka monta KYLLÄ-vastausta sait?

Laske jokaisen osaamisalueen KYLLÄ-vastaukset 

ja katso mihin KYLLÄ-vastauksia tuli eniten. Alue, 

joka sai eniten KYLLÄ-vastauksia voi johdattaa 

sinut kiinnostavien opintojen pariin. 

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet



Pidä kuitenkin mielessä, että äskeinen harjoitus voi 

ohjata sinua opintoihin, joilla syvennät osaamistasi 

sinulle jo ennestään tutusta asiasta tai se voi myös 

ohjata sinua kohti uusia aiheita, joihin olet aina 

halunnut tutustua. 

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet



On hyvä ymmärtää myös omaa oppimistyyliä, sillä 

oman oppimistyylin mukainen oppiminen tuntuu 

helpolta ja mukavalta. Toisaalta, kun tietää, 

millainen oppiminen on itselle hieman hankalaa tai 

epämiellyttävää, voi tietoisesti panostaa näiden 

osioiden haltuunottoon. 

Oppimistyyli



Linkki videoon: https://youtu.be/14f2tI6Dvc8 

Oppimistyyli

https://youtu.be/14f2tI6Dvc8


Jos vastasit KYLLÄ jokaiseen seitsemään 

väittämään, on tämä oppimistyyli sinulle luontainen 

ja suosit sitä oppimisessasi. Jos taas vastasit 

KYLLÄ vain muutamaan väittämään, viittaa se 

siihen, että luontaisesti välttelet tätä tyyliä ja sinun 

kannattaa kiinnittää tähän tyyliin erityistä huomiota 

oppimisessasi. 

Oppimistyyli



Kuinka tämä kaikki voi tukea oppimistasi, opintopiirissä tai muualla:

1. Tunnista oma ja muiden  luontainen tapa oppia. 

2. Pyri käyttämään oppimisessasi sinulle luontaista tapaa ja 

harjoituksia.

3. Kiinnitä erityistä huomiota niihin oppimisen tapoihin, jotka 

tuntuvat sinusta hankalilta ovat epämukavuusalueellasi. Voit 

vaikka palkita itsesi aina kun onnistut näillä alueilla. 

4. Pyydä apua, kun tuntuu että et löydä motivaatiota 

osallistumiseen, reflektointiin, johtopäätösten tekemiseen tai 

suunnitteluun. 

Oppimistyyli



Olet valmis!

Klikkaa 
https://opintopiirit.p2pu.org/ 

ja valitse opintopiirisi!

https://opintopiirit.p2pu.org/

