
 

 

 



Haluatko kehittyä nuorten vahvistamisessa kohti
tietoisia ja omannäköisiä koulutus- ja uravalintoja?
Kiinnostaako elämyspedagogiikka ja kokemuksellinen
oppiminen? Haluatko olla mukana muuttamassa
maailmaa? 

Tervetuloa mukaan keväällä 2021 käynnistyvään
Roolipeli –valmennusohjelmaan! Valmennusohjelma
on tarkoitettu nuorten ja nuorten aikuisten kanssa
työskenteleville kasvatus-, opetus- ja ohjausalan
ammattilaisille. Voit olla esimerkiksi opettaja perus-,
toisella- tai korkea-asteella, opinto-ohjaaja,
nuorisotyöntekijä, ohjauspalveluissa työskentelevä
ammattilainen tai harrastusohjaaja. 

 



 ymmärtää koulutuksen ja työelämän
sukupuolisegregaation syitä ja seurauksia sekä 
 tietoa siitä, miten segregaatiota voi purkaa

käyttää erilaisia menetelmiä sukupuolisegregaation
purkamiseen

tunnistaa omia ennakkokäsityksiä ja niiden
vaikutusta omaan ohjaus/opetustyöhön

tukea ja ohjata nuoria tekemään koulutusvalintoja,
joita sukupuoliroolit ja -stereotypiat eivät rajoita

tukea nuoren kasvua, toimijuuden ja toimintakyvyn
vahvistumista elämyspedagogiikan ja
kokemuksellisen oppimisen keinoja hyödyntäen

edistää tasa-arvoa ja sukupuolisensitiivistä
toimintakulttuuria

 

VALMENNUSOHJELMA ANTAA VALMIUKSIA: 



Valmennusohjelma koostuu kahdesta lähipäivästä,
kahdesta webinaarista, kahdesta viikonlopun
mittaisesta luontojaksosta sekä omassa työssä
toteutettavista konkreettisista kehittämistehtävistä. 

Ensimmäisessä kehittämistehtävässä havainnoidaan
oman työympäristön sukupuolisegregaation ja tasa-
arvon tilannetta kolmesta näkökulmasta: oma
toiminta, työyhteisö ja nuoret. Toisessa
kehittämistehtävässä pilotoidaan nuorten kanssa
sukupuolisegregaatiota purkava harjoite, menetelmä
tai toimintamalli, jonka tavoitteena on tukea nuoria
kohti tietoisia, sukupuolirooleista vapaita koulutus- ja
uravalintoja. Valmennusohjelman kesto on noin 80
tuntia, mikä vastaa kolmea opintopistettä.

 



”Luontojaksot olivat mielenkiintoisia. Niiden aikana pääsi jakamaan ajatuksia ja
ideoita sekä pohtimaan työskentelyä nuorten kanssa useista erilaisista
näkökulmista.”
 

“Suosittelen koulutusta ehdottomasti opettajille, koulunuorisotyöntekijöille,
ohjaamossa ja työllisyys ja erityspalveluissa toimiville sekä opoille.”
 

" Valmennuksen ohjelma oli todella mielenkiintoinen ja tärkeä."
 



LUONTOJAKSO  3-5.9.2021LUONTOJAKSO  20-22.8.2021ETÄVALMENNUSPÄIVÄ 
ULKONA 9.6. 

- Elämyspedagogiikkaa
etänä

- Keinot segregaation
purkamiseen 

- Segregaation syyt

- Kokemuksellisuus ja
kokemuksellinen oppiminen 

- Identiteetti ja asenteet

- Segregaation purkaminen

 - Sukupuolisensitiivinen ohjaus 

-  Elämyspedagogiikan    
 soveltaminen 

Oman työn havainnointi

11.8. Kertaus luontojaksoon
valmistautumisesta halukkaille

Käytännön työkalun pilotointi



9 % 

MITÄ SUKUPUOLISEGREGAATIO KÄYTÄNNÖSSÄ ON? 

Työssäkäyvistä työskenteli
tasa-ammateissa vuonna
2017.

Ylioppilaskirjoituksissa
psykologian kirjoittaneista
oli naisia 2013-2015.

81 % 

86 %
Ammatillisen koulutuksen
uusista opiskelijoista
tietojenkäsittelyn ja 
tietoliikenteen alalla oli
miehiä 2018.

80 %
Vuoden 2020 yhteishaussa
yliopistojen ensisijaisista
hakijoista tekniikan ja
liikenteen aloilla oli miehiä

70 %
tai yli vuoden 2020
yhteishaussa yliopistojen
ensisijaisista hakijoista
sosiaali-, terveys-, liikunta- ja
kulttuurialoilla oli naisia.

Ylioppilaskirjoituksissa
fysiikan kirjoittaneista
oli miehiä 2013-2015.

72 %

Tilastokeskus; Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen; Pursiainen ym. Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo. Oulun yliopisto; Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2019.



Elämyspedagogiikka korostaa tietojen ja
taitojen sijaan ihmisenä kasvamista ja itsestään
tietoisena olemista. Kyse on ihmisen kasvun ja
oppimisen mahdollistamisesta sellaisten
elämysten kautta, jotka koskettavat ihmistä
kokonaisvaltaisesti. Elämyspedagogisessa
toiminnassa yksilöille ja ryhmille pyritään
tarjoamaan haasteita arjesta poikkeavissa
ympäristöissä, joiden kohtaamisen ja
voittamisen avulla yksilöillä on mahdollisuus
vahvistaa minäkuvaansa ja itsetuntoaan sekä
havaita omia kyvykkyyksiä ja taipumuksia
uudella tavalla. Toiminnan kautta saadut
kokemukset itsestä ja omista vahvuuksista ovat
omiaan vahvistamaan yksilön kykyä tehdä
omannäköisiä koulutus -ja uravalintoja.
Suomalaiseen elämyspedagogiseen toimintaan
kuuluu olennaisena osana toiminta luonnossa,
jossa voidaan toimia ilman olemassaolevia
rooleja, olettamuksia ja odotuksia. 



Valmennusohjelmaan mahtuu 15
ammattilaista ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen valmennusohjelmaan
tapahtuu alla olevan linkin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/4FAAF443
E0BB5031

Valmennusohjelman lähipäivät järjestetään
Vierumäellä ja luontojaksot Etelä-Suomen
luontokohteissa. Osallistuaksesi sinulla ei
tarvitse olla aiempaa kokemusta retkeilystä ja
retkeilyvarusteet ovat saatavilla järjestäjältä.
Ohjelma on osallistujille maksuton, matka- ja
ruokakuluista vastaavat osallistujat itse.
Muutokset valmennuksen toteutuksessa ovat
mahdollisia. Huomioimme toteutuksessa
ajankohtaisen koronatilanteen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan oppimaan ja
kehittymään kanssamme! 

Elina Elme
Outward Bound Finland ry

+358 405050355
elina@outwardbound.fi

Maisa Anttila
LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 7085234
maisa.anttila@lab.fi

Lisätietoja koulutuksesta: 


