
Virtuaalinen
oppimisympäristö ja

materiaalipankki
- ohjaajan opas

Virtuaalisesti vierellä (ESR) -hanke



Virtuaalisesti vierellä eli ViVi -hankkeen tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen väylä
kohti opintoja syrjäytymisvaarassa oleville 17 - 29 -vuotiaille nuorille, jotka eivät pysty
osallistumaan tuetustikaan opetukseen ryhmämuotoisessa koulutuksessa. Hankkeen
toteuttajina toimivat Ammattiopisto Luovi ja Silta-Valmennusyhdistys ry. Hankkeen
toiminta-aika on 1.3.2020 - 31.12.2022 ja sitä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ESR-
rahoituksella. 

Osana ViVi-hankkeen toimintaa kehitetään virtuaalinen oppimisympäristö, jossa nuori voi
osallistua matalalla kynnyksellä missä vain ja milloin vain, ajasta ja paikasta riippumatta.
Oppimisympäristön tehtävät ja materiaalit tukevat nuoren elämänhallintaa, opiskelu- ja
työelämätaitoja sekä kiinnittymistä yksilöllisesti.
 
Hankkeessa kehitetyt virtuaaliset oppimisympäristöt jäävät toteuttajaorganisaatioiden
käyttöön ja edelleen kehitettäväksi osana organisaatioiden pysyvää toimintaa. Lisäksi
kehitettävä materiaali jaetaan verkossa siten, että se on vapaasti kaikkien kohderyhmän
kanssa työskentelevien hyödynnettävissä. .

Toivomme, että mahdollisimman moni nuorten kanssa työskentelevä hyötyy valmiista
materiaaleista!

Tampereella 30.9.2022
Virtuaalisesti vierellä -hankkeen tiimi

Lisätietoa hankkeesta Silta-Valmennusyhdistyksen verkkosivuilla:
https://www.siltavalmennus.fi/toiminta/virtuaalisesti-vierella

Virtuaalisesti vierellä -
Virtuaalisesti ja rinnakkain 

yhdessä eteenpäin
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Digitaidot

Opiskelu Työelämä-
valmiudet

Harrastukset
ja vapaa-aika

Itsetuntemus
Terveys ja 

hyvinvointi

Taloustaidot

Arjen asiat

Oppimis- ja ohjausmateriaalin teemat

Opiskelu
Opiskelu-osion materiaalien tavoitteena on parantaa nuoren opiskeluvalmiuksia.
Tehtävien teemat käsittelevät mm. motivaatiota, ajanhallintaa, opiskelutekniikoita sekä
stressinhallintaa. Materiaali myös haastaa pohtimaan, millainen opiskelija nuori itse
kokee olevansa. Lisäksi osiosta saa vinkkejä omien opintojen suunnitteluun.

Oppimisympäristöön on koottu itseopiskelumateriaalia myös hygieniapassin
suorittamisen tueksi. Lisäksi ohjaus- ja opetusalan ammattilaisille on koottu oma
vinkkiosionsa.

Työelämävalmiudet
Työelämävalmiudet-osiossa keskitytään työnhakuprosessiin sekä työelämän keskeisiin
pelisääntöihin. Osiossa tutustutaan muun muassa työhakemuksen ja CV:n tekemiseen,
työhaastatteluun valmistautumiseen sekä työsopimuksen kirjoittamiseen. 
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Itsetuntemus
Itsetuntemus-osion tehtävät haastavat pohtimaan omia uskomuksia, vahvuuksia, arvoja
ja unelmia. Myös voimavarat ja erilaiset selviytymiskeinot ovat osa Itsetuntemus-
materiaaleja. Lisäksi osiossa käsitellään myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Terveys ja hyvinvointi
Terveys ja hyvinvointi -osiossa tutustutaan ravinnon, levon ja liikunnan merkitykseen
ihmisen hyvinvoinnille. Osiossa käsitellään myös mielenterveyteen, sosiaalisiin suhteisiin,
seksuaaliterveyteen sekä päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyviä teemoja.

Digitaidot
Digitaidot-osiossa harjoitellaan perusdigitaitoja kuten tietokoneen, älypuhelimen ja
internetin käyttöä. Osiossa tutustutaan myös erilaisiin hyödyllisiin ohjelmiin ja
sovelluksiin sekä tutustutaan tietoturvan perusteisiin.

Taloustaidot
Taloustaidot-osiossa harjoitellaan oman talouden seurantaa, rahankäytön suunnittelua
ja talouteen liittyvää asioiden hoitamista. Osiossa on myös tietoa taloudellisesta
ongelmista ja niiden hoitamisesta. Lisäksi osiossa käydään läpi lyhyesti myös
vastuulliseen kuluttamiseen liittyviä teemoja.

Harrastukset ja vapaa-aika
Harrastukset ja vapaa-aika -osiossa jaetaan vinkkejä erilaisiin edullisiin tai maksuttomiin
harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin. Alueellisesti mahdollisuudet rajautuvat
Tampereelle ja Pirkanmaalle, mutta monet vinkeistä ovat myös paikkaan sitomattomia.

Arjen asiat
Arjen asiat -osiossa harjoitellaan ajessa tarvittavia perustaitoja kuten asioiden hoitamista
sekä arkiaskareiden hoitamista. Myös rutiinit ja oman ajankäytön suunnittelu ovat osion
keskeisiä teemoja.
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Virtuaalisesti vierellä (ESR) -hankkeessa vuosina 2020 - 2022 tuotetut materiaalit on
lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssillä.
Materiaalien käyttäjät voivat siis halutessaan muokata materiaalia yksilöllisiä tarpeita
vastaavaksi ja jakaa materiaalia eteenpäin lisenssin ehtojen mukaisesti.

Huomaathan, että tämä koskee ainoastaan Virtuaalisesti vierellä -hankkeessa tuotettujen
materiaalien käyttöoikeuksia. Materiaaliimme on usein linkattu tai liitetty myös muiden
tahojen tuottamaa materiaalia . Virtuaalisesti vierellä -hanke ei vastaa näiden tahojen
materiaalien käyttöoikeuksien myöntämisestä.

Materiaalien käyttöoikeudet

Materiaaleja voi vapaasti hyödyntää sekä yksilöohjauksessa että ryhmämuotoisessa
toiminnassa. Materiaalia eri aihepiireistä on runsaasti ja erilaisia tehtäviä ja materiaaleja
voidaan valikoida yksilöllisesti nuoren tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi.
Lähtökohtana ovat nuoren omat tarpeet ja kiinnostukset. Ohjaajan rooli on auttaa
sopivan materiaalin valikoinnissa ja sopia tehtävien suorittamisen tavasta. 
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Näin saat oppimisympäristön 
ja materiaalipankin käyttöösi

Trello

Hankkeen materiaalit löytyvät alla
olevien linkkien takana olevista Trello-
tauluista, joista ne ovat vapaasti
hyödynnettävissä. Kunkin teeman
materiaalit löytyvät oman linkin takaa ja
kuhunkin teemaan liittyviä materiaaleja
on ryhmitelty taulussa oleviin
sarakkeisiin. Sarakkeet ja tehtävät on
koodattu kirjaimilla ja numeroilla. Saat
tehtävät auki klikkaamalla tai
täppäämällä taulussa olevia kortteja.
Kuhunkin materiaaliin liittyvät liitteet ja
linkit löytyävt korteista.

Linkit:
 

Opiskelu
Työelämävalmiudet

Arjen asiat
Itsetuntemus

Terveys ja hyvinvointi
Digitaidot

Taloustaidot
Harrastukset ja vapaa-aika

 
Hygieniapassi

Opettajille, ohjaajille ja valmentajille
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Google Classroom

Hankkeen aikana oppimisympäristönä on hyödynnetty myös Google Classroom -
ympäristöä. Classroomin sisällöt ja materiaalit ovat samat kuin Trello-alustalla. Hankkeen
jälkeen Classroom ja se sisällöt jäävät hankkeen toteuttajaorganisaatioiden käyttöön ja
edelleen kehitettäväksi.

Jos haluat kuulla lisää Classroomista ja sen mahdollisuuksista, Virtuaalisesti vierellä -
hankkeelta voi kysyä lisätietoja hankkeen toiminta-aikana. 

https://trello.com/b/3F0DjffQ
https://trello.com/b/ItdrV4tF
https://trello.com/b/u7LzSS37
https://trello.com/b/IpFCZuve
https://trello.com/b/WJ37E4hP
https://trello.com/b/5zs77xkP
https://trello.com/b/G0C0OWHd
https://trello.com/b/bphoW5SN
https://trello.com/b/3HxaPxMA
https://trello.com/b/p9nvWsBE


ViVin Elämänhallintapeli

ViVin Arkihaaste!

Pelilliset materiaalit
Seppo.io -ympäristössä

Elämänhallintapeli on suunniteltu
arjenhallinnan tueksi ja sen  teemoja
ovat uni ja lepo, sosiaaliset suhteet,
ravinto, raha, arki sekä erilaiset
pulmatilanteet. 

Arkihaaste-pelin tarkoitus on toimia
itsenäistyvän nuoren
toiminnanohjauksen ja arjenhallinnan
tukena. Pelin tehtävät liittyvät arkisiin
asioihin, kuten asioiden hoitamiseen,
kotiaskareisiin ja hyvinvoinnista
huolehtimiseen. Pelin avulla erilaiset
arkiset toiminnot on pilkottu pieniin
osiin, jolloin niihin tarttuminen on
helpompaa.

Virtuaalisesti vierellä -hankkeen oppimisympäristön rinnalle on kehitetty myös pelillistä
lisämateriaalia Seppo.io -ympäristössä. Pelit toimivat itsenäisesti pelattuna tai osana
oppimisympäristön tehtäviä. 
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ViVin Digitaitopeli

ViVin Ulkoilupeli

ViVin Ulkoilupeliä pelataan
Tampereen Viinikan alueella. Pelin
toimii ennen kaikkea
ryhmäytymisen tukena: peliä
pelataan joukkueittain ja joukkuuet
etsivät yhdessä tehtäväpisteita
kartalta. Tehtävistä joukkueet
saavat pisteitä ja eniten pisteitä
kerännyt tiimi voittaa pelin.

Digitaitopelissä pelaaja haastetaan
erilaisissa digitaitoihin liittyvissä
tehtävissä. Käsiteltäviä aiheita ovat
mm. tietoturva, sosiaalinen media
ja erilaiset digiarkeen liittyvät
pulmatilanteet.

Pelit on julkaistu Seppo-io -pelikirjastoon, josta ne ovat ladattavissa kaikille Seppo-
lisenssin haltijoille. Hankeaikana pelin voi saada ryhmälleen käyttöönsä olemalla
yhteydessä hankkeen digivalmentajaan. 

Kuinka pelit saa käyttöön?
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Vinkkejä materiaalin
hyödyntämiseen ohjaustyössä

Materiaaleja on mahdollista hyödyntää sekä yksilöohjauksessa että ryhmissä. Alla olevat
ohjeet on laadittu ammattilaisten tueksi hankkeen asiakastyön ja niistä tehtyjen
havaintojen pohjalta. Jos haluat tutustua tarkemmin hankkeen toimintamalliin ja
materiaaleihin, löydät ne hankkeen päätyttyä osoitteesta:
https://www.siltavalmennus.fi/toiminta/virtuaalisesti-vierella

Materiaaleja voi käyttää aikaan ja paikkaan sitomattomasti. Tarkoitus kuitenkin on, että
ammattilainen auttaa valitsemaan tarjottimelta nuorelle hänen tilanteeseensa sopivaa
materiaalia. Ammattilainen voi myös soveltaa materiaalia nuoren tarpeiden mukaisesti. 

Tehtävien tekemisen tapojaOhjauksen välineitä

Puhelin
puhelu, videopuhelu, tekstiviesti
Whatsup, Snapchat

Videotapaamiset
Teams , Zoom, Google Meet

Some
Discord, Instagram, TikTok

Yhteistyösovellukset
Padlet, Jamboard, Flinga, Trello

Pelit
Seppo.io
valmiit teemapelit

Pilvipalvelut
jaetut tiedostot ja kansiot

Ohjaustyökalut
Astia (hankkeessa kehitetty
ohjustyökalu) 

Keskustelut
Kirjoittaminen
Audiovisuaaliset totutustavat

videot
äänitteet
valokuvat

Muut visuaaliset toteutustavat
piirtäminen 
leikekirjat ja kollaasit
unelma- ja ajatuskartat

Kyselyt, testit ja visailut 
Google Forms, Microsoft
Forms
Kahoot, Quizziz, Blooket
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Yksilöohjaus

Yksilöohjauksen etu on, että työskentelyä voidaan toteuttaa henkilökohtaisella tasolla ja
ohjattavalle sopivassa rytmissä. Yksilöohjauksessa on tärkeää keskittyä nuoren
yksilöllisiin tarpeisiin ja suunnitella niiden pohjalta nuoren kanssa yhdessä selkeät
tavoitteet. 

Tavoitteiden pohjalta rajataan ja valikoidaan niihin sopiva materiaali ja sovitaan tehtävien
tekemisen tapa. Tehtävien voi tehdä tietokoneella tai puhelimella, mutta jos tämä tuntuu
nuoresta haastavalta, voi tehtäviä tehdä myös kynällä ja paperilla tai keskustellen.
Nuoren kanssa sovitaan myös tehtävien palauttamisesta ja niiden tallessa pitämisestä. 

Tehdyistä tehtävistä on hyvä keskustella ja antaa palautetta. Palautetta tehtävistä voi
antaa myös esimerkiksi viestein. Ammattilaisella on vastuu ohjauksesta ja hänen on hyvä
seurata nuoren edistymistä sovituissa tehtävissä. Tarvittaessa nuoren kanssa voidaan
pohtia uusia tekemisen tapoja ja tavoitteita. 

Ryhmäohjaus

Ryhmävalmennuksessa nuori pääsee keskustelemaan muiden nuorten kanssa
ohjaukseen liittyvistä teemoista. Tärkeää ryhmien ohjuksessa on, että ohjaajia on sopiva
määrä suhteessa osallistujiin.

Myös ryhmätoiminnalle on tärkeää laatia tavoitteet, joiden pohjalta toimintaa
suunnitellaan ja materiaalia valikoidaan. Ohjauksen toteutustavat mietitään ryhmälle
sopiviksi ja ohjauksessa voidaan yhdistää lähi- ja etäohjausta. 

Ryhmäohjauksen etuna on nuorten välinen vuorovaikutus ja kokemusten jakaminen. 
 Jakamisen täytyy kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen ja ohjaajalla on vastuu nuorten
osallistamisesta ja kannustamisesta. Ohjauksessa on tarvittaessa myös rajattava
keskusteluja tai niiden aihepiirejä.
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Seuraavien sivujen taulukoissa on esimerkkejä ohjaustilanteista, joissa ViVi-materiaaleja
voidaan hyödyntää. Taulukoista löytyy teemoja ja tehtäväehdotuksia erilaisiin
ohjaustilanteisiin.

Ensimmäisestä sarakkeesta löytyy nuoren tai ryhmän tilanne tai tarve. Toiseen on listattu
ne teemat ja Seppo.io -pelit, joita voisi hyödyntää ohjauksessa. Jokaisen teeman
materiaalit löytyvät omista Trello-tauluistaan (ks. sivu 7). Viimeisestä sarakkeesta löytyy
esimerkkitilanteeseen sopivia teeman tehtäväkokonaisuuksia tai yksittäisiä tehtäviä. 

Huomioithan materiaalia valitessasi aina nuorten yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet ja
sovella materiaalia tarvittaessa.

Tapausesimerkkejä materiaalin 
hyödyntämisestä ohjauksessa
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Tilanne ja tarpeet
Sopivat teemat 
(Trello-taulut ja
Seppo.io -pelit)

Sopivat tehtävät
(Trello-kortit)

Ammatillisen suunnan
miettiminen

Opiskeluvalmiudet,
Itsetuntemus,
Työelämävalmiudet

Opiskeluvalmiudet: F1
Itsetuntemus: A-osio
Työelämävalmiudet: E1

Opinnot eivät etene,
motivaation puute Opiskeluvalmiudet Opiskeluvalmiudet:

B-, C- ja D-osiot

Lisää rohkeutta sosiaalisiin
tilanteisiin

Itsetuntemus,
Harrastukset ja vapaa-aika

Itsetuntemus: D- ja E-osiot,
Harrastukset ja vapaa-
aika: kaikki vinkki-osiot

Arjenhallinnan ongelmat

Arjen asiat,
Terveys ja hyvinvointi,
Taloustaidot

Seppo.io: 
ViVin Elämänhallintapeli 
ja  Arkihaaste

Nuoren tarpeiden mukaan
kaikki teemojen
materiaalit.

Työelämään siirtyminen
ajankohtaista, työnhaku

Työelämävalmiudet,
Itsetuntemus

Työelämävalmiudet: 
kaikki osiot,
Itsetuntemus: C-osio 

Digitaitojen päivittäminen
ja etäopiskelu
harjoitteleminen

Digitaidot,
Opiskeluvalmiudet
 
Seppo.io: ViVin Digitaitopeli

Nuoren tilanteen mukaan
kaikki osioiden
materiaalit.

Ryhmäytyminen
Itsetuntemus

Seppo.io: Ulkoilupeli

Itsetuntemus: E-osio,
erityisesti E3

Esimerkkejä 
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Tilanne ja tarpeet Sopivat teemat 
(Trello-taulut)

Sopivat tehtävät
(Trello-kortit)

Oppimisen haasteet Digitaidot,
Opiskeluvalmiudet

Opiskeluvalmiudet: 
D- ja E-osiot
Digitaidot: yksilöllisten
tarpeiden mukaan

Taloustaitojen harjoittelu

Taloustaidot,
Arjen asiat

Seppo.io: ViVin
Elämänhallintapeli (Raha-
osio)

Taloustaidot: kaikki osiot
tarpeiden mukaan
Arjen asiat: C- ja D-osiot

Itsenäistyminen, kotoa
pois muuttaminen

Arjen asiat,
Taloustaidot

Seppo.io: ViVin
Elämänhallintapeli ja
Arkihaaste

Arjen asiat: C- ja D-osiot
Taloustaidot: A-osio

Yleinen jaksaminen

Itsetuntemus, 
Terveys ja hyvinvointi, Arjen
hallinta

Seppo.io: ViVin
Elämänhallintapeli ja
Arkihaaste

Itsetuntemus: C-osio
Terveys ja hyvinvointi:
kaikki osiot
Arjen hallinta: 
A- ja B-osiot

Yksinäisyys Itsetuntemus,
Terveys ja hyvinvointi

Itsetuntemus: 
E-osio, erityisesti E4
Terveys ja hyvinvointi: 
D- ja E-osiot

Lähiopetukseen tai ryhmiin
osallistuminen haastavaa,
etäosallistuminen
kiinnostaa

Digitaidot,
Opiskeluvalmiudet

Digitaidot: B-, E- ja H-osiot
Opiskeluvalmiudet: 
B- ja D-osiot

Esimerkkejä 
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