
HYVINVOINTIVIRTAA
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 2016

Mikä?
Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko järjeste-
tään ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen viikolla 40. 
Viime syksynä tapahtumiin osallistui yli 32 000 opiskelijaa!

Miksi?
Toiminta tukee arjessa jaksamista sekä nostaa hyvinvointia 
pinnalle oppilaitoksissa puheen ja tekojen tasolla. Teemaviikko 
on yhteinen näyttö ammatillisessa koulutuksessa toteutettavasta 
hyvinvointityöstä!

Mitä?
Tapahtuma kokoaa opiskelijoita yhteen opintojen alussa, ryh-
mäyttää ja tuo toiminnallisella tavalla nuorille tärkeitä asioita 
esille. Pieniä ja suuria hyvinvointitekoja, joiden teemana ovat 
terveys, turvallisuus ja viihtyvyys.

Kuka?
Tapahtuman rakentavat koulutuksen järjestäjät.

Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko tarjoaa 
opintojen alussa mahdollisuuden opiskelijoiden ryhmäytymiseen. 
Teemaviikon aikana koulutuksen järjestäjien tapahtumapäivissä 
nostetaan esille opiskelijoita koskevia asioita kiinnostavalla ja 
toiminnallisella tavalla. Valtakunnallisen teemaviikon tapahtumiin 
osallistui viime syksynä yli 32 000 opiskelijaa 89 oppilaitoksessa.

Sovita teemat oppilaitoksen tarpeisiin
Hyvinvointi kuuluu kaikille. Valitse oppilaitoksesi tapahtumaan 
ne asiat, jotka juuri teillä on tarpeen nostaa esille. Hyödynnä 
suunnittelussa toiminnallisia teemoja (terveys, turvallisuus ja viih-
tyvyys) yksittäin tai yhdessä. Vuoden 2016 teemana on oppilai-
tosten liikunnallistaminen ja opiskelijoiden työkyvyn edistäminen.

Teemapäivä voi tarkoittaa esimerkiksi hyvinvointimessuja, 
liikuttavaa tapahtumaa, testipisteitä, savuttomuuden edistämistä, 
työpajoja tai oppilaitoksen ja opiskelupaikkakunnan harrastemah-
dollisuuksien esittelyä. Tutustu myös jo toteutettuihin toiminta-
malleihin, joista löytyy tietoa osoitteesta arjenarkki.fi >
Työkykypassi > Hyvinvointivirtaa.

Juliste: Jari Grönlund, 
Sataedu

Ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuu viikolla 40

Tehkää tapahtuma yhdessä!
Ota opiskelijoita mukaan ideoimaan, tarjoa opiskelijakunnille 
ja tutoreille yhteistyömahdollisuuksia. Sitouta ammattialan 
opettajia ja sitä kautta opiskelijoita ammattialakohtaisten 
rastien suunnitteluun. Kysy mukaan yhteistyökumppaneita 
– hyödynnä nykyisiä ja luo uusia verkostoja työhön. Ota 
käyttöön esitteen takakannesta löytyvien teemaviikon yhteis-
työkumppanien valmiita toimintaideoita.

Esitteen toteutus: Pieni viestintätoimisto Tampere oy

Haaste jatkuu: 
Puurocks – puurosta poweria!
 

Riittääkö kahvikupillinen tänäkään vuonna aamupalaksi? 
Ei, silti monella nuorella aamupala kuittaantuu kahvilla tai 
jää kokonaan väliin. Viime vuonna hyväksi todettu ja hyvää 
palautetta saanut Puurocks-haaste saa jatkoa myös tänä syk-
synä! Huono aamupala ei käynnistä kehoa, ei varmista riit-
tävää energiaa. Hyvä aamupala aloittaa paremman päivän! 
Tänä vuonnakin teemaviikolla halutaan viedä opiskelijoille 
viestiä hyvän aamupalan hyödyistä. Haastammekin teema-
viikon oppilaitoksia tarjoamaan ilmaisen aamupuuron opis-
kelijoilleen vähintään yhtenä aamuna ja mielellään koko 
viikon. Olettehan mukana? Pistetään syksyllä puurocks!

Teimme yhteistyötä eri yksiköiden välillä. Kampaajat ja lähihoitajat 
olivat pitämässä terveys- ja kauneuspistettä. Syöpäsäätiöstä tultiin 
puhumaan tupakan vaaroista. Keravan nuorisotoimi oli mukana 
Tajua mut -kampanjan puitteissa: leffa 1. vuosikurssilaisille. Maila- ja 
pallopeliseura peluutti nuoria. Köydenvetokisa toteutettiin, samoin 
rentoutuspaja ja käsientaitopaja. Henkilökunnalle tarjottiin ilmainen 
hierontamahdollisuus. Tämä oli ensimmäinen näin isosti tehty hyvin-
vointiviikko meillä.

Susanna Helisten 
Keudan ammattiopisto

Näin mukaan – ilmoittaudu 15.6. mennessä
Lyö teemapäivänne päivämäärä lukkoon ja ilmoittaudu yhteys-
henkilöksi osoitteessa sakury.net/lomakkeet/2016/hyvinvointivirtaa 
15.6. mennessä. Postitamme yhteyshenkilöille lisätietoa sekä 
tapahtumaan, puurokampanjaan ja teemaviikon kisaan liittyvää 
markkinointimateriaalia. Tiedotusmateriaalit tulevat käyttöön 
viikolla 38. Lisää sähköistä materiaalia markkinointiin osoitteessa 
arjenarkki.fi > Työkykypassi > Hyvinvointivirtaa.

Työkykypassi osaksi teemaviikkoa
Opiskelijoiden työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen on osa 
ammatillista koulutusta. Ammattiosaajan työkykypassi -opinnois-
sa opiskelijoita aktivoidaan osallistumaan sekä tekemään omaa 
terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja. Huomaathan, että 
Hyvinvointivirtaa-teemaviikon kokonaisuuksia voi sovittaa myös 
osaksi Ammattiosaajan työkykypassin suorittamista. Lue lisää 
Arjen arkista tai tutustu Alpo.fi-sivustoon!  

Ehdota Hyvinvoinnin rakentajaa
Ammatillisen koulutuksen Hyvinvoinnin rakentaja -nimityksellä on 
mahdollista huomioida oman oppilaitoksen hyvinvoinnin edistäjää 
ja puolestapuhujaa. Kuka teillä ansaitsee muistamisen hyvinvoinnin 
rakentajana? Oppilaitoksen hyvinvoinnin rakentaja on innokas 
hyvinvoinnin puolestapuhuja, hyvinvointia lisänneen hankkeen to-
teuttaja tai muut huomioiva ja toiminnallaan mukaansa tempaava 
henkilö.

Vain yhteistyöllä näitä asioita saadaan onnistumaan. 
Kiitos kuuluu meidän hyville opiskeluhyvinvoinnin 
toimijoille. Ydinjoukko on ollut helppo sitouttaa näiden 
asioiden taakse. Ja suurin osa henkilöstöstä ymmärtää 
ryhmäyttämisen merkityksen.

Soile Lehto, Hyvinvoinnin rakentaja 2015 
Turun ammatti-instituutti

Vaikuttaako oppilaitoksessanne etsimämme henkilö? Esityksen Hyvinvoin-
nin rakentajasta 2016 voi tehdä 16.9. mennessä lomakkeella (sakury.net/
lomakkeet/2016/esitys-hyvinvoinnin-rakentajaksi-2016) tai lähettämällä 
tiedot perusteluineen sähköpostitse (hyvinvointivirtaa@arjenarkki.fi). 
Hyvinvoinnin rakentaja julkistetaan viikolla 40 ja palkitaan sovitussa 
tilaisuudessa kunniakirjalla sekä lahjakortilla. 
 
Hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille!

Amisratailemaan!
 

Hyvinvointivirtaa-teemaviikolla amisrataillaan. Tee-
maviikon kisana on Amisrata, joka on tuttu muun 
muassa Ammattiosaajan liikuntavuodesta. Amisrata 
onkin tänä vuonna Ammattiosaajan liikuntavuoden 
ensimmäinen laji.  

Opiskelijat ideoivat ja toteuttavat Amisradan esteet 
ja tehtävät yhdessä yhteyshenkilön kanssa. Opiske-
lijoita kannustetaan käyttämään mielikuvitusta ja 
toteuttamaan ennakkoluulottomia ideoita. Amisra-
taa voi toteuttaa erillisinä harjoituksina tai rakentaa 
oman radan liikuntasaliin tai vaikka ulos. Radalla 
voidaan kilpailla ajasta tai tuottaa elämyksiä kaikille 
osallistujille ilman ajanoton tuomaa haastetta. Ra-
dan suorittamisessa on kysymys sakumaisuudesta, 
yhteisöllisyydestä, rohkeudesta ja ilosta!

Lue Amisradan tarkemmat ohjeet: arjenarkki.fi

Tutustu miten Rovaniemellä 
toteutettiin Amisrata osana
Ammattiosaajan liikuntavuotta 2014: 
– käytä QR-koodia tai seuraa 
lyhytlinkkiä tiny.cc/amisrata

Aamupuuro tarjottiin yhtenä aamuna: ensim-
mäisen oppitunnin aikana halukkailla opettajilla 
oli mahdollisuus tuoda ryhmänsä aamupuurolle. 
Opiskelijakunta sai valita puuron (mannapuuro + 
kiisseli). Noin 300 opiskelijasta syömässä kävi 200. 
Opiskelijat kiittelivät kovasti.

Aija Ylivakeri 
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
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HYVINVOINTIVIRTAA
Hyvinvointivirtaa ammatillisessa koulutuksessa  
– innostu ideoista ja järjestä oma tapahtumasi

 

VIIKOLLA 40

TEEMAVIIKOLLA 2015:
26 koulutuksen järjestäjää
89 ammattioppilaitosta
yli 32 000 opiskelijaa

kuuluu kaikille
Yhteistyökumppanit – kysy meiltä!

SAKU näkyviin! Yhteyshenkilöt haastetaan 
sakuilemaan ja toteuttamaan SAKU-infopiste. 
Miten teillä SAKU-toimintaa toteutetaan? 
Rakenna näyttävä SAKU-piste, lataa kuva 
SAKU ry:n Facebookiin tai tägää Instagramis-
sa #sakuinfo #amispoweria. Käytä luovuutta, 
hienoin SAKU-piste palkitaan! Liikunnallis-

tamiseksi ja opiskelijoiden työkyvyn edistä-
miseksi tarjoamme infopajan ja mini-Amisradan. 

Amisradalla voidaan pienillä resursseilla liikunnallistaa 
oppilaitoksen tiloja samalla kun henkilöstö tutustuu Lupa 

liikkua -infopajassa liikunnallistamisen mahdollisuuksiin. 
Infopajat ovat avoimia myös alueen muille oppilaitoksille. 
Varalan urheiluopiston tulevien liikuntaneuvojien kanssa to-
teutamme työ- ja toimintakyvyn mittauspisteitä (matkakulut, 
saatavilla 7 kpl). Lisätiedot: hyvinvointivirtaa@arjenarkki.fi.

Suomen ensimmäinen valtakunnallinen 
nuorten mielenterveysseura haastaa some-
kampanjaan, jonka teemana on ”Mä oon 
erilainen, koska... ja se on mun vahvuus, 
koska...”. Osallistua voi kuvalla, videolla 
tai lyhyellä tarinalla, omalla nimellä tai 
nimettömästi. Jakamalla rohkeasti oma eri-

laisuus ja vahvuudet rikotaan ennakkoluuloja 
ja ihmisten välisiä rajoja sekä vahvistetaan omaa 

identiteettiä. Tarkemmat ohjeet myöhemmin. Pääkau-
punkiseudun oppilaitoksiin voi tilata yeesiläisiä pitämään 

Yeesi-pistettä tai -promoa. Pisteellä lisätään toiminnallisuuden 
kautta yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä paikkaan, jossa nuoret 
jo hengailevat. Promo on ytimekäs esittely, jossa kerrotaan 
vapaaehtoisuudesta ja miten toimintaan pääsee mukaan. 
Lisätiedot: Heikki Luoto, Heikki@yeesi.fi, 050 573 5380.

EHYT ry tarjoaa valmiin menetelmän ja 
materiaalin päihdeaiheisten keskustelujen 
virittämiseen. Kuka keksi päihteet ja miksi 
ihmiset haluavat päihtyä? Päihdeilmiö-videota 
ja siihen liittyvää tehtäväpakettia voidaan 
hyödyntää monella tavalla: osana työpajaa, 
rastirataa tai oppituntia. Video ja tehtävät 

ovat saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Lisäksi tarjoamme teemaviikolla maksutta Päih-

deilmiö-oppitunteja opiskelijoille Lisätiedot: Sarianna 
Palmroos, sarianna.palmroos@ehyt.fi, 050 524 9909.

Voit pyytää apua liikennekasvatuksen järjes-
tämiseen nuorille. Tämän vuoden teemana 
on päihteetön liikenne, mutta teemoina 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoille sopii 
myös turvavyön käyttö ja tarkkaavaisuus 
liikenteessä. Ota yhteys lähimpään alue-
toimipisteeseen ja kysy toimintavinkkejä, 
materiaaleja sekä mahdollista kouluttajatukea. 

Toiminta on maksutonta.

Verkkopalveluista vaestoliitto.fi/nuoret ja 
vaestoliitto.fi/ammattilaiset löydät materiaale-
ja (kuten videoita ja kuvia) seksuaaliterveys-
teeman käsittelyyn. Tiedustele oppilaitokseesi 
Väestöliiton asiantuntijaa virtuaalivierailijaksi 
tai ryhmächattiin. Aiheet liittyvät nuorten 
seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Lisä-

tiedot: nuortenseksuaaliterveys@vaestoliitto.fi.

Puurocks – 
puurolla kone käyntiin
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Huomioi 
Hyvinvoinnin rakentajanne!

Tarjoamme tukea ja työkaluja nuorten 
projektimaiseen työskentelyyn, ideointiin sekä 
osallisuuden rakentamiseen ja vahvistami-
seen. Oma valinta -hankkeessa nuoret ovat 
kehittäneet kouluissa terveellisiä elintapoja. 
Osallisuusoppaasta löydät esimerkkejä ja 
ohjeita liikunnan lisäämiseen koulupäivän 

aikana, nuoria osallistavin menetelmin. Lataa 
osallisuusmallit tai tukimateriaali: omavalinta.fi/

materiaalit. Päätä itse! -projektin kautta nuoret voivat 
hakea tukea liikenneturvallisuutta edistäviin projekteihinsa: 

nuortenakatemia.fi/fi/hankkeet/paata-itse.

Smart Moves -hanke tarjoaa tutustumista 
maksuttomiin, innostaviin ja tietopohjaisiin 
liikunta- ja hyvinvointipeleihin. Oppilaitokset 
voivat tilata esittelypisteen esimerkiksi hyvin-
vointimessuille (saatavilla 5 kpl). Tampereen 
Ammattikorkeakoulun ja UKK-instituutin 
yhteisprojektista on julkaissut 25 mobiilipeliä 

terveyden osa-alueista. Tarjoamme peleihin 
tutustumista leikkimielisten kilpailujen parissa. 

Pelit voi ladata myös itsenäisesti Google Play Storesta. 
Lisätiedot: katariina.autio@uta.fi, 050 462 3711.

Setan tavoitteena on yhdenvertaisuus 
riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, 
sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmai-
susta. Tarjoamme tietoa ja tukea sateenkaa-
rinuorille, heidän läheisilleen sekä ammatti-
laisille. Esitteet, julkaisut ja muut materiaalit 
ovat saatavilla pdf:nä (seta.fi/materiaali) sekä 

videopalveluissa. Materiaaleja voi tilata pieniä 
määriä maksutta oppilaitoksen käyttöön.

Hyvinvointivirtaa-viikon järjestämisessä kannattaa olla yhteydessä myös 
paikallisiin toimijoihin! Selvitä, miten kuntasi alueella toimivat järjestöt 
ja toimijat (lajiliitot, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisotoimi...) 
voisivat esitellä toimintaansa. Tarkemmat esittelyt yhteistyökumppaneista: 
arjenarkki.fi/tyokykypassi/hyvinvointivirtaa


