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Etumatka-valmennus 1: jännittäminen ja luonteenvahvuudet 
Osana Omatoimipartiota julkaistaan neljä osiota Etumatka-valmennuspaketista, jonka tuottaa 
psykologipalvelut Solmian. Etumatka-valmennus kehittää nuorten ja perheiden hyvinvointia ja 
tulevaisuustaitoja. Valmennuksesta voit lukea tarkemmin blogista: https://www.solmian.fi/  
 

 

1. Jännittäminen tärkeänä osana elämää 

Tehtäväkuvaus 
Tässä tehtävässä lähdetään Stinden mukana tutustumaan jännittämisen kanssa selviytymiseen. 
Stindeä jännittää etukäteen monet suurleirin tapahtumat ja hän moittii siitä itseään. Partion 
arvopohjassa kerrotaan, että yksilön tavoitteena on toisaalta itsensä hyväksyminen vahvuuksineen ja 
heikkouksineen, ja toisaalta myös vastuu itsensä kehittämisestä. Partiossa otetaan huomioon 
jokaisen yksilölliset ominaispiirteet, ja partiolaisena oppiikin elämään persoonaltaan ja 
elämäntavoiltaan tasapainoisesti, sekä itsenäisesti ajattelevana ja muita ihmisiä reilusti kohtelevana 
kaverina.  
 
Stinde lähtee kavereidensa tukemana miettimään, mitä jännittämiselle voisi tehdä, ja kuinka hän 
toisaalta voisi suhtautua itseensä yhtä hyväksyvästi, kuin kavereihinkin. 
 
Tässä tehtävässä sinäkin saat miettiä omia jännitystä herättäviä tilanteitasi ja tehdä suunnitelman 
niiden harjoitteluksi. 

Arvioitu kesto 
0,5–1,5h. Osioita voi tehdä myös eri päivinä. 

Tarvikkeet 
- Älypuhelin/tietokone 
- Kynä ja paperi/tulostin 

https://www.solmian.fi/
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HARJOITUS 
1) Katso video Stinden tuntemuksista (https://youtu.be/NqlnfMAqEhE), ja kuinka kaverit lähtevät 
ratkaisemaan pulmatilannetta. Stindellä on monia ristiriitaisia tuntemuksia: toisaalta innostusta, 
toisaalta pelonsekaista jännitystä. Mikä voisi auttaa Stindeä selviytymään hankalan olonsa kanssa?  
 
Stindeä saa jännittää – sehän kuuluu asiaan! Onhan hänellä tiedossa suuri vastuutehtävä, monia 
epävarmuutta herättäviä tilanteita ja uusiin ihmisiin tutustumista. Pääsääntönä voidaan sanoa, että 
jännittäviä asioita ei kannata alkaa vältellä, vaan niitä kohti on hyvä mennä pienin askelin. 
Harjoitteleminen, eli altistaminen jännitykselle totuttaa tuntemukseen, jolloin seuraava kerta voi olla 
taas vähän edellistä helpompi. Ihmisen kehittyminen kaikessa on aika hidasta, ja siksi on tärkeää 
muistaa juhlistaa jokaista pientä askelta ja yritystä! 
 
2) Tutustu nyt alla olevaan ”Jännittäminen kuuluu elämääni” -kuvaan. Voit myös tehdä aivan oman 
versiosi tehtävästä puhtaalle paperille. Tehtävänäsi on miettiä minkälaiset tilanteet sinua 
jännittävät? Minkä arvosanan 1-10 antaisit jännityksen voimakkuudelle? Mikä voisi olla 
suunnitelmasi askeleista kohti jännittäviä asioita? Kun etenet suunnitelmassasi, muista aina palkita 
itsesi yrittämisestä! Hyvä palkinto voi olla vaikka sekin, että kertoo onnistumisestaan jollekin. Esittele 
tekemäsi suunnitelma kotona, tai tehkää se yhdessä alusta alkaen. 

https://youtu.be/NqlnfMAqEhE
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Stinde kavereineen keksii hyviä tapoja lähestyä jännittämistä, voit kopioida ideoita häneltä!  

 Hän miettii, missä asiassa kehittyminen olisi hänelle erityisen tärkeää (luokassa esiintyminen), ja 
tekee suunnitelman harjoittelemiselle.  

 Hän osaa käyttää muiden tukea hyödyksi (sammalkarhun kanssa hän tietää, että kaverit ovat 
tarvittaessa apuna).  

 Hän osaa ottaa sopivan pieniä askeleita, jotta haaste ei ole liian suuri (vain lyhyt vierailu korkealla 
teltassa).  

 He arvioivat hienosti, mikä määrä harjoittelua kerrallaan riittää, jotta siitä tule liian raskasta 
(leirin uusien taitojen opettelu turvallisten kavereiden seurassa).  

 Erityisen hieno oivallus on se, kuinka paljon Stinden omat ajatukset ja selitykset kehon 
tuntemuksista vaikuttavat. Sama kiihtymys kehossa saa joskus selityksen, että se on hieno juttu 
(Kingi), kun toisinaan se tuntuu nololta (suurleirin jännittäminen). 

 

2. Luonteenvahvuudet  

Tehtäväkuvaus 
Edellisen tehtävän videolla (https://youtu.be/NqlnfMAqEhE) tulee esille valtavasti Stinden 
luonteenvahvuuksia, joiden varassa hän pääsee hankalassa tilanteessaan eteenpäin. 
Luonteenvahvuuksilla tarkoitetaan ihmisen ominaisuuksia, joissa hän on hyvä, ja jotka edistävät 
hänen hyvinvointiaan ja selviytymistään tiukassa paikassa. Tässä tehtävässä pääset tunnistamaan 
omia luonteenvahvuuksiasi.  
 
HARJOITUS 
1) Tutustu luonteenvahvuuksiin kuvassa: https://positiivinenkasvatus.fi/luonteenvahvuudet/mita-
ovat-luonteenvahvuudet-ja-mita-hyotya-niista-on/ 

 
Voit myös katsoa Youtube-videon luonteenvahvuuksista (kesto 3:23 min.): 
https://www.youtube.com/watch?v=U3HB1EyzIcI 

 
Esimerkkinä Stinden luonteenvahvuuksia:   

 näkökulmanottokyky: Kingi-keskustelun myötä hän oivaltaa katsoa jännittämistä uusin silmin, eli 
asiana, joka kuuluu elämään ja jota voisikin kutsua ”kuplinnaksi”. 

 sinnikkyys ja itsesäätely: hän ei luovuta kurjan tunteen takia ja päätä lähteä kotiin, jättäen leirin 
väliin, vaan päättää alkaa harjoitella jännittämisen sietämistä. 

 oppimisen ilo ja toiveikkuus: Stinde suorastaan innostuu päätöksestään alkaa harjoitella luokan 
edessä esiintymistä. Hän on jopa varma, että harjoittelu tulee tuottamaan tulosta. 

 ystävällisyys (itseään kohtaan): Stinde ymmärtää, että on ihan OK jännittää, eikä itseään tarvitse 
soimata sen takia. 

 
2) Tutustu nyt alla olevaan ”Luonteenvahvuuteni”-kuvaan. Nyt on aika nähdä sinun vahvuuksiasi! 
Älä kainostele tai epäröi kehua itseäsi. Voit ensin kuvitella, kuinka monia kehuja keksisit kaverista – 
ja nyt voit kertoa niitä yhtä paljon itsellesi. Perheenjäsenet voivat mielellään osallistua kertomalla, 
mitä vahvuuksia he näkevät sinussa. Voit myös tehdä aivan oman näköisesi tuotoksen puhtaalle 
paperille. Kehumista ei tarvitse varoa!  
 

https://youtu.be/NqlnfMAqEhE
https://positiivinenkasvatus.fi/luonteenvahvuudet/mita-ovat-luonteenvahvuudet-ja-mita-hyotya-niista-on/
https://positiivinenkasvatus.fi/luonteenvahvuudet/mita-ovat-luonteenvahvuudet-ja-mita-hyotya-niista-on/
https://www.youtube.com/watch?v=U3HB1EyzIcI
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3. Olet nyt tutustunut tulevaisuustaitoihin! 
 

Olet nyt tutustunut kahteen tärkeään hyvinvointitaitoon, joita tarvitaan tänä päivänä, mutta myös 
tulevaisuuden työelämässä: 1) jännittämisen kanssa selviytyminen ja 2) omien 
luonteenvahvuuksien tunnistaminen.  
 
Oletko kuullut puhuttavan tulevaisuustaidoista? Niillä tarkoitetaan yksinkertaisesti sellaisia taitoja, 
joita ennustetaan, että tulevaisuuden työelämässä tullaan tarvitsemaan vielä nykyistäkin enemmän. 
Kuulostaa ehkä itsestään selvältä, mutta aihe on juuri nyt olennainen, sillä maailma muuttuu hurjaa 
vauhtia. Jopa ammatit muuttuvat! 
 
Voit katsoa Metropolia Ammattikorkeakoulun videon tulevaisuustaidoista (kesto 1:09 min.): 
https://www.youtube.com/watch?v=XsiaeWenc-k. Videolla kerrotaan, että teknologinen kehitys on 
kiihdyttänyt yhteiskuntien kehitystä ja megatrendit vaikuttavat siihen, minkälaista osaamista tulet 
tarvitsemaan työssäsi tulevaisuudessa. Megatrendeillä tarkoitetaan laajasti koko maailmassa 
tapahtuvia kehityssuuntia, eli suuria muutoksia, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin pysyvästi.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XsiaeWenc-k
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Digitalisaatio on esimerkki megatrendistä, joka on muuttanut elämämme täysin. Sinäkin saatat 
tulevaisuudessa työskennellä ammatissa, jota ei vielä ole edes olemassa.  
 
Tulevaisuustaitojen avulla osaamme varautua uusiin asioihin. Kyseessä ei kuitenkaan ole mitään 
ajatustenlukua tai avaruusmatkailua, vaan ihan tavallisia taitoja, joista on hyötyä heti, ja joita 
opetetaan nykyään jo päiväkodista alkaen.  
 
Seuraavassa Etumatka-valmennuksessa, joka julkaistaan Omatoimipartiossa 18.3.2021, pureudutaan 
jälleen uusiin tulevaisuus- ja hyvinvointitaitoihin. Voit nyt vielä käyttää pari minuuttia kyselyn 
täyttämiseen, ja kurkata minkälaisia taitoja listalle kuuluu.  
Näin voit vaikuttaa seuraaviin aiheisiin: https://bit.ly/3a0gWBL 
 

https://bit.ly/3a0gWBL?fbclid=IwAR2waHF4YpmGqHOHmdiumXIRicaG6w94ZeaPNX1S881cEpZ9E9V0OxuYCEY
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