
Tervetuloa Oma 
kädenjälkeni –
infowebinaariin!

• Voit esitellä itsesi chatissa ja kertoa, miksi videot
opetuksessa kiinnostavat

• Aloitamme klo 9.00



Oma kädenjälkeni -
videokilpailu
Kestävä osaaminen näkyväksi!

www.kadenjalki.fi/videokilpailu



Videokilpailulla näkyvyyttä kestävälle
ammattiosaamiselle!

• Opiskelijoiden ääni kuuluville: mitä kestävän
kehityksen tekoja voin toteuttaa omalla alallani?

• Tavoitteena tuoda kestävä osaaminen tapetille

• Kilpailua rahoittaa OPH osana Ammatillisen
koulutuksen viestintä- ja vetovoima tukeminen -
hankkeita. 

• Suojelijana toimii opetusministeri Li Andersson

• Kilpailun järjestää SYKLI yhteistyössä SAKKI ry:n, Skills 
Finlandin ja AMKE ry:n kanssa



Miksi
osallistua?

Minäkin voin 
toimia 
kestävällä 
tavalla!

Alalla on enemmän 
mahdollisuuksia vaikuttaa 
kuin luulinkaan!

Nämähän ovat ihan 
järkeviä asioista!

Meidän 
koulussamme 

nämä asiat 
opetetaan hyvin



Opiskelijoille 
mojovat 
rahapalkinnot

• 1. palkinto 1000 euroa

• 2. palkinto 700 euroa

• 3. palkinto 500 euroa

• Yleisöäänestyksen suosikki saa 
300 euroa

• Palkitut julkaistaan lokakuussa

• Voittajat valitsee arvovaltainen 
raati

• Arvioidaan: ideaa, 
esittämistapaa, ryhmän 
kokoonpanoa, 
työelämäyhteistyötä



Säännöt

• 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.

• Kädenjälki.fi/videokilpailu/säännöt



• Ammattilaisen kädenjälki –ryhmä facebookissa

• Ammattilaisen kädenjälki -uutiskirje 

”Nykypäivänä 
ilmastovastuullinen 
toiminta pitäisi olla 
osa meidän jokaisen 

arkea.”

”Näillä videoilla 
voimme muuttaa 

kehityksen suuntaa 
parempaan.”

”Nykypäivänä 
ilmastovastuullinen 
toiminta pitäisi olla 
osa meidän jokaisen 

arkea.”

”Olen viime aikoina 
pohtinut paljon sitä, miten 
takaamme sen, että ihan 

jokainen ihminen ja 
varsinkin nuoret kokevat 

ilmastotyön omaksi 
vastuukseen”

Piritta Palokangas, toimittaja

Markkinointi & Mainonta -lehti

Anu Mänty, johtava asiantuntija

Hiilineutraali kiertotalous, Sitra

Veronika Honkasalo, kansanedustaja (Vas.)

Sivistysvaliokunnan jäsen

Bettina Peltoniemi, tubettaja

Seuraa viestintää

Tulossa:
• Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssit 

kestävästä kehityksestä julkaistaan 4.6. 
ruokapalveluiden, kiinteistönhoidon, kaupan ja 
matkailun aloille. Myös johdanto kestävään 
kehitykseen!

• Syksyllä: Vastuullisen ammattitaidon merkitys –
Twitter-chat!



Kestävän 
kehityksen 
videoprojekti

Opetusmateriaali ammatillisen 
opetuksen tueksi



Kolmen webinaarin sarja

• Infowebinaari 19.5. klo 9-9.30

• Kestävä kehitys – Vinkkejä videon suunnitteluun ja 
käsikirjoitukseen –webinaari 26.5. klo 9-10

• Vinkkejä videokuvaukseen ja editointiin –webinaari 28.5. klo 9-
10

Webinaareista editoidaan vinkit myös opiskelijoiden käyttöön!



Miksi hyödyntää elokuvaa 
ja videota opetuksessa?

• Elokuvien elämyksellisyys – Erilaiset 
tavat nähdä ja kokea syventävät 
oppimista

• Videot yhä keskeisempi viestinnän ja 
itseilmaisun muoto – Kyky tarkastella 
ja tuottaa itse 

• Syvempi oppiminen – Nähdystä 
keskustelu, yhdessä tekeminen, 
luovuus



Miten hyödyntää?

Elokuvien ja videoiden katsominen

• Aihepiiriin ja erilaisiin ilmiöihin 
syvällisempi tutustuminen

• Eri käsittelytavat

• Eri lajityypit

• Keskustelu: Eri näkökulmista ja 
katsontatavoista oppiminen

Elokuvien ja videoiden tekeminen

• Syventää aiheeseen 
tutustumista

• Opettaa rajausta, ”pakottaa” 
ottamaan näkökulman 
aiheeseen tai teemaan

• Opettaa viestintätaitoja, joita 
yhä enemmän tarvitaan



Kestävän kehityksen videoprojekti etä- tai 
lähiopetuksena

• Valmis opetusmateriaali, jonka ammatilliset opettajat voivat 
antaa suoritettavaksi opiskelijoille etäopiskeluna tai toteuttaa 
lähiopiskeluna

• Opiskelijoilla mahdollisuus osallistua videollaan Oma 
kädenjälkeni –videokilpailuun 4.10.2020 asti ja voittaa rahaa

• Teema: Kestävä kehitys omassa ammatissa / omalla alalla

• Laajuus opiskelijalle: 1 op, esimerkiksi pakollinen Kestävä 
kehitys –kurssi 



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/


Opiskelumateriaali
koostuu seuraavista 
kokonaisuuksista

• Opettajan materiaali (pdf)

• Opiskelijat materiaalit
• Opiskelumateriaali (pdf)

• Kyselypohja käsikirjoituksen tueksi

• Webinaaritallenteet eli vinkit 
käsikirjoitukseen, kuvaukseen ja 
editointiin

• Palautekyselyt



Videoprojektin 
toteutus

Tutustu 
videoprojektiin

Vastaa kyselyyn ja 
osallistu 

halutessasi 
webinaareihin

Autamme sinut 
alkuun

Määrittele 
osallistujat, 
laajuus ja 

toteutusaika

Jaa valmis 
materiaali 

opiskelijoille 

Seuraa edistymistä 
ja tue tarvittaessa 

verkko- tai 
lähitapaamisin

Tutustu 
valmiisiin 
videoihin

Anna palautetta ja 
järjestä yhteinen 
katselu, jos voit

Kannusta 
opiskelijoita 

osallistumaan 
videokisaan

• Ohjeet opettajalle

• Katso myös – Ohjeet 
opiskelijalle



Videoprojektin 
toteutus 
opiskelijan 
näkökulmasta

Suunnittelu 
ja 

käsikirjoitus

Kestävä kehitys 
omalla alalla -

Esimerkkivideot 

Käsikirjoituksen 
laatiminen 
ohjeiden 
mukaan

Videon 
toteutus

Ohjeet 
kuvaukseen

Ohjeet 
editointiin

Videoiden 
jakaminen

Videokisaan 
osallistuminen

Miten 
hyödyntää 

videoita myös 
jatkossa



Tutustu ja lue lisää

Ammattilaisen kädenjälki 
-videokilpailu:

https://www.kadenjalki.fi
/videokilpailu/

Ammattilaisen kädenjälki 
-opetusmateriaali: 
https://www.kadenjalki.fi
/opettamisen-tueksi/

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


Keskustelua tai
kysymyksiä



KIITOS 
OSALLISTUMISESTA!

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Päivi Suihkonen

050 453 3802

paivi.suihkonen@sykli.fi

Tiina Taipale

050 470 8503 

tiina.taipale@sykli.fi


