
Oma kädenjälkeni: 
Kestävän kehityksen 

videoprojekti
Videoprojektin ohjaaminen opettajan näkökulmasta



Tervetuloa videoprojektin 
opettajaksi!

• Oma kädenjälkeni -opetusmateriaalin avulla 
opiskelijasi voivat toteuttaa kestävän kehityksen 
videoprojektin.

• Tämä materiaali auttaa sinua opettajana 
opetuksen toteutuksessa.

• Opetusmateriaali on osa Oma kädenjälkeni –
hankeen videokilpailua.

• Kilpailun ja opetusmateriaalin tavoitteena on 
nostaa esiin kestävä osaaminen ja ammattitaito 
eri aloilla.

• Videokilpailu käynnissä lokakuuhun 2020 asti –
Materiaalia voi hyödyntää myös sen jälkeen.



Opiskelumateriaali
koostuu seuraavista 
kokonaisuuksista

Löydät materiaalit 
seuraavalta 
sivustolta:
https://www.kaden
jalki.fi/opettamisen
-tueksi

• Opettajan materiaali (pdf)

• Opiskelijan materiaalit:
• Opiskelumateriaali (pdf)

• Kyselypohja käsikirjoituksen tueksi

• Webinaaritallenteet eli vinkit 
käsikirjoitukseen, kuvaukseen ja 
editointiin

• Palautekyselyt

https://www.kadenjalki.fi/opettamisen-tueksi


Mahdollisuus 
laajentaa 
opiskeltavaa 
kokonaisuutta 
verkkokurssilla

• Johdanto kestävään kehitykseen –
verkkokurssi Ammattilaisen kädenjälki 
sivustolla avautuu kesäkuussa 
3.4.2020

• Ilmainen verkkokurssi, jonka avulla 
opiskelijat voivat hankkia perustiedot 
kestävästä kehityksestä ennen 
videoprojektin aloittamista

• Opiskeluaika: 2-5h

• www.kadenjalki.fi

http://www.kadenjalki.fi/


Tässä materiaalissa

• Ohjeet siihen, miten valmistaudut 
videoprojektin opettamiseen

• Videokilpailun säännöt

• Ohjeet opiskelijoiden tukemiseen 
opetuksen aikana

• Ohjeet opetuksen päättämiseen



Opetukseen valmistautuminen 1/3

• Päätä, mihin opetuskokonaisuuteen sidot videoprojektin
✓Kestävä kehitys –kurssi 

✓Osa oman alan opintoja

• Pohdi opetuksen laajuus. Laajuutta voit lisätä seuraavin tavoin:
✓ Johdanto kestävään kehitykseen –verkkokurssi

✓ Lisäämällä kurssiin intro-osion, jonka aikana opiskelijat katsovat 
erilaisia elokuvia. Elokuvia voidaan reflektoida esimerkiksi kirjoittaen tai 
keskustellen muiden kanssa. (Vaatii opettajalta itsenäistä työtä.)



Opetukseen valmistautuminen 2/3

• Päätä opetuksen ajankohta ja kesto

• Pohdi, toteuttavatko opiskelijat videon ryhmissä vai yksin

• Päätä tuetko opiskelijoiden työskentelyä järjestämällä etä- tai 
lähitapaamisia
✓Keskustelu työn vaiheista ja edistymisestä?

✓Yhteiset hetket kuvaamiseen tai editointiin?

• Pohdi jo valmistautumisvaiheessa, miten käydä videoita läpi 
ryhmän kanssa.



Opetukseen valmistautuminen 3/3

• Informoi opiskelijoita siitä, että videoilla voi osallistua kilpailuun. 
Innosta ja rohkaise opiskelijoita. Tutustu sääntöihin.

• Jos haluat hyödyntää Johdanto kestävään kehitykseen -
verkkokurssia, ohjeista opiskelijat ostamaan kurssi 
verkkokaupasta

• Verkkokurssi on opiskelijoiden käytössä 3.6.2020 lähtien

• Tutustu kurssiin: kadenjalki.fi



Kilpailusäännöt

• Kilpailuaikaa 4.10.2020 asti

• Videon kesto 30 s. - 3 min.

• Osallistua voi yksin tai ryhmässä (max. 5 opiskelijaa
/ ryhmä)

• Voi toteuttaa liikkuvana videokuvana, valokuvilla tai 
animaationa

• Videon tekijällä tai tekijöillä on aina tekijänoikeus
tuotokseensa. Tekijät antavat kilpailun järjestäjille
kuitenkin käyttöoikeuden.

• www.kadenjalki.fi/videokilpailu/saannot

http://www.kadenjalki.fi/videokilpailu/saannot


Opetuksen käynnistäminen

• Informoi opiskelijoita opetuksesta, toteutustavasta ja 
aikataulusta

• Toimita opiskelijoille opiskelumateriaalit 

• Lähetä opiskelijoillesi Forms –kysely, joka auttaa heitä 
edistämään videoprojektia ja sinua ohjaamaan opiskelijoita. 
Kyselyn voi toteuttaa myös Word / Pdf -pohjalla. 



Opiskelun tukeminen

• Halutessasi voit järjestää etä- tai lähitapaamisia

• Voit myös pyytää opiskelijoita tapaamaan ryhmissä itsenäisesti 
ja raportoimaan tapaamisensa

• Ole tarvittaessa apuna ja vastaa opiskelijoiden kysymyksiin



Opetuksen päättäminen

• Voit järjestää yhteisen virtuaali- tai lähitapaamisen, jossa 
katsotaan videot ja keskustellaan niistä.
✓Opiskelijat voivat jakaa videoita Youtube-kanavalle (voitte tehdä 

oman). 
✓Opiskelijat voivat ladata videot suoraan Kädenjälki –sivustolle ja voitte 

katsoa ne sieltä.

• Muista antaa palautetta videoista.

• Sovi opiskelijoiden kanssa siitä, miten voit hyödyntää videoita 
osana opetustasi tulevaisuudessa.



Kerää palautetta

• Lähetä opiskelijoille palautelomake: https://bit.ly/3cK7gdF

• Anna itse palautetta: https://bit.ly/3dYHylS

Palaute auttaa opiskelijoita arvioimaan oppimistaan ja 
hanketoimijoita kehittämään opiskelumateriaalia!

https://bit.ly/3cK7gdF
https://bit.ly/3dYHylS


Kiitos, että olet osa Oma kädenjälkeni –
opiskelumateriaalin kehittämistä!



Ota yhteyttä ja kysy 
lisää

Päivi Suihkonen

050 453 3802

paivi.suihkonen@sykli.fi

Tiina Taipale

050 470 8503 

tiina.taipale@sykli.fi


