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TAIDOT ELÄMÄÄN - vahvoilla elämäntaidoilla kohti aikuisuutta (5 op) 
SKILSS FOR LIFE -   Finding one’s own strength and developing self-esteem can re-
store one’s belief in the future 

   
 
  Kuva: Työväenmuseo Werstas / Karoliina Suonniemi   

 

Haluatko vahvistaa ohjaamis- ja opetusosaamistasi nuorten eri oppimisympäris-
töissä? Sinustako coach 2020 – 2021? 
 
 
Coachaustoiminta on osa Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään-hanketta 
Lasten ja Nuorten säätiö toteuttaa yhteistyössä TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen 
kanssa Taidot elämään - ohjelman. Koulutusohjelman aikana sinulla on mahdollisuus tutus-
tua nuorten erilaisiin oppimisympäristöihin, opetusmenetelmiin ja tukea heidän opiskelu- ja 
työelämävalmiuksiaan. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vahvistaa osaamistaan 
VALMA - nuorten ohjaamisesta. Coachaustoiminta on osa Lasten ja nuorten säätiön Taidot 
elämään-hanketta.  https://youtu.be/MDJ6ix-CgAU 
 
 
Joka vuosi monet nuoret eivät löydä peruskoulun päätyttyä itselleen sopivaa ammattikoulu- 
tai lukiopaikkaa. Myös monet keskeyttävät toisen asteen opinnot, sillä valittu suunta ei tunnu 
omalta tai esimerkiksi suomen kieli ei ole vielä riittävällä tasolla. Oman paikan löytäminen ei 
ole helppoa. Näitä nuoria varten ovat VALMA-luokat (ammatilliseen peruskoulutukseen val-
mentava koulutus). Noin lukuvuoden kestävän koulutuksen aikana nuoret saavat lähiope-
tusta, tukea oman polkunsa löytämiseen sekä itsetunnon, sosiaalisten taitojen ja työelämä-
valmiuksien kehittämiseen. Näitä elämäntaitoja vahvistetaan Lasten ja nuorten säätiön Taidot 
elämään - ohjelmassa. Taidot elämään -ohjelmassa nuorten elämäntaidot ja työelämävalmiu-
det vahvistuvat taidetyöskentelyn, coachauksen ja yritysyhteistyön avulla. 
 
Ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö rakentuu coachauksen ympärille. Lasten ja 
nuorten säätiö valmentaa opiskelijoista coacheja, jotka toimivat VALMA-luokkalaisten tuki-
joina, ohjaajina ja kannustajina. Coachit ohjaavat nuorille toiminnallisia elämäntaito- ja työelä-
mätaito- aiheisia oppitunteja (oppitunnit pääsääntöisesti arkisin klo 9.- 15.00). 
 

https://youtu.be/MDJ6ix-CgAU
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Coachit avaavat näkökulmia, auttavat nuoria löytämään omia vahvuuksia ja etsivät heidän 
kanssaan uusia mahdollisuuksia ohjaamisen avulla. Ohjaaminen voi liittyä esimerkiksi opis-
kelu- tai työpaikan löytämiseen ja voi tarvittaessa olla myös henkilökohtaisempaa ohjausta ja 
pohdiskelua. 
 
Coachaamisessa on kyse toisen potentiaalin tunnistamisesta, tsemppaamisesta ja oppimisen 
tukemisesta. 
• Coachaus on avointa, tavoitteellista toimintaa ja yhdessäkokemista. 
• Coachit ohjaavat VALMA-luokissa pääsääntöisesti elämäntaitoihin ja tulevaisuustaitoihin 
keskittyviä valmennustunteja (4 x 90 min.). Coach-tunneilla käsitellään itsetuntoa, sosiaalisia 
taitoja, tulevaisuustaitoja, rohkeutta ja työelämätaitoja, esim. CV:n tekemistä. Tunnit koostu-
vat toiminnallisista, ryhmäyttävistä harjoitteista.  
Otteita edelliseen koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden palautteista: 
 
Koulutuspäivä oli mielenkiintoinen, eikä päivä tuntunut lainkaan pitkältä vaikka olikin työviikon 
päätteeksi lauantaina. Coachtunnit antoi hyvää kokemusta toimia niin ammattikoulussa, josta 
ei ollut aiempia kokemuksia, kuin todella erilaisista lähtökohdista tulevien nuorten kanssa. 
Itse koin näiden antavan arvokasta kokemusta ja näkemystä opettajaopintoihin liittyen. (opet-
tajaopiskelijan palaute) 
 
Valma-ohjaukset olivat minulle ensimmäinen kokemus nuorten opettamisesta/ ohjaamisesta. 
Aiemmin olen ohjannut ja opettanut/ kouluttanut aikuisia ja pieniä lapsia. Kokemus oli hyvä ja 
antoi varmuutta toimia nuorten kanssa. Opettajuudessa kehityin erityisesti toiminnallisten me-
netelmien käytössä, jotka olivat minulle ennen Valma-ohjauksia vieraampia. Uskalsin heittäy-
tyä ja huomata, että tärkeintä on olla läsnä ja tarvittaessa pitää osata myös joustaa. (opetta-
jaopiskelijan palaute) 
 
OHJELMAN ALKUINFO 14.5. 2020 klo 16.30 – 18.00 ZOOM - verkkoyhteydellä (tarkem-
mat ohjeet lähetään ilmoittautuneille sähköpostitse) 
 
 
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT 
 
Ohjelma soveltuu hyvin esim. sosionomiopiskelijoille tai ammatillisille opettajaopiskelijoille, 
jotka haluavat kehittää opetus- ja ohjaamistaan. Tarkistathan, miten kurssi voidaan hyväksilu-
kea sinun koulutusohjelmassasi. Ohjelmaan otetaan maksimissaan 12 opiskelijaa. Ohjel-
maan liittyvät ohjaustunnit järjestetään VALMA- opiskelijoiden koulupäivän aikana. Tavoit-
teena on, että opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ohjaustunnit yhteisopettajuus – periaat-
teella yhteistyössä VALMA- luokkien opettajien kanssa ensi syksynä. Ohjelmaan liittyvät kou-
lutukset ja muut ohjaukset toteutetaan syksyllä.   
 
Ennakkoilmoittautumiset viimeistään 7.5. 2020 klo 16.00 mennessä e-lomakkeella  
https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29874/lomake.html  
 
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja toteutuksesta lehtori Kosti Nivalaiselta (kosti.nivalai-
nen@tuni.fi)  
ja toteutuksesta sekä koulutuksesta Lasten ja nuorten säätiön projektivastaavalta Anna-Liisa 
Parkkiselta anna-liisa.parkkinen@nuori.fi   

https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29874/lomake.html
https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29874/lomake.html
mailto:anna-liisa.parkkinen@nuori.fi
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Ks. http://www.nuori.fi/toiminta/taidot-elamaan/  
 
 
 

http://www.nuori.fi/toiminta/taidot-elamaan/

