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Mikä?
Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko 
järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen. 
Viime syksynä tapahtumiin osallistui yli 45 000 opiskelijaa.

Milloin?
Teemaviikko järjestetään viikolla 40. Oppilaitokset voivat 
hajauttaa tapahtumia teemaviikkoa edeltäville tai seuraa-
ville viikoille.

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

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

Kuka?
Tapahtuman rakentavat koulutuksen järjestäjät.

Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko tarjoaa opin-
tojen alussa mahdollisuuden opiskelijoiden ryhmäytymiseen. Teema-
viikon aikana koulutuksen järjestäjien tapahtumapäivissä nostetaan 
esille opiskelijoita koskevia asioita kiinnostavalla ja toiminnallisella 
tavalla. Valtakunnallisen teemaviikon tapahtumiin osallistui viime 
syksynä yli 45 000 opiskelijaa 114 oppilaitoksessa!

Sovita teemat oppilaitoksen tarpeisiin
Valitkaa oman oppilaitoksenne tapahtumaan ne asiat, jotka juuri 
teillä on tarpeen nostaa esille. Hyödyntäkää suunnittelussa toiminnal-

Hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille

Puhu puurolla –
kohdataan puuropöydässä!
 

Suosittu puurohaaste jatkuu myös tänä syksynä. Hyvä aa-
mupala aloittaa hyvän päivän ja hyvässä seurassa nautittu 
aamupala vielä paremman! 

Tänäkin vuonna teemaviikolla halu-
taan viedä opiskelijoille viestiä 

hyvän aamupalan hyödyistä. 
Haastammekin oppilaitoksia 

tarjoamaan ilmaisen aa-
mupuuron opiskelijoilleen 
ainakin yhtenä aamuna ja 
mielellään koko viikon. 
Ottakaa yhteinen aami-
ainen samalla myös koh-

taamisen paikaksi! Puhu 
puurolla -haaste kutsuu 

aamiaiselle myös johdon, 
opettajat ja opiskeluhuollon 

henkilöstön ottamaan vastaan 
opiskelijat ja kiertämään pöydissä juttelemas-

sa opiskelijoiden kanssa, mitä opiskelijoille kuuluu. 

Puhu puurolla -haaste on kohtaamista, vuorovaikutusta 
ja vierelle pysähtymistä! Pistetään syksyllä yhdessä 
#puurocks ja #puhupuurolla -haaste liikkeelle!

Yhteistyö on hyvinvoinnin rakentamisessa tärkeää. 
Parhaiten menee, kun opinnoissa johto, opettajat ja 

opiskelijahuolto puhaltavat yhteen hiileen.

Markku Forsell, Hyvinvoinnin rakentaja 2017, 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Fiilistele kuvalla 
ja voita kuulokkeet!
 
 

Nappaa kuva teemalla #amispoweria tai 
#hyvinvointivirtaa ja julkaise se Instassa! 

Kuvissa arvostamme amispoweria sisältäviä, hyvin-
voinnin lisäämisestä kertovia ja/tai hyvää fiilistä ja-
kavia kuvia. Parhaan kuvan julkaisijan palkitsemme 
upeilla Marshall-kuulokkeilla! Kuva tulee julkaista 
24.9.–14.10.2018.

Lue lisää!
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Ooh, ihanaa, täällä on hierontaa! Pisteellä 
näkyi aito, positiivinen ilahtuminen yllätyk-
sestä. Tapahtumat voivat tuottaa myös uusia 
tapahtumia. Mahdollisuuksista muistuttaminen 

tuottaa jatkumoa ympäri vuoden.

Pistäkää pystyyn SAKU-rastirata!
 

Opiskelijat liikkeelle ja SAKU ry tutuksi helposti pystytet-
tävällä rastiradalla. Rakentajiksi tutorit, opiskelijakunnan 
aktiivit tai opiskelijat osana opintoja. Näiden viiden lajin 
lisäksi ideoita voi poimia tapahtumakalenteristamme! 

AMMATTIOSAAJAN LIIKUNTAVUOSI | Voimacross mittaa 
amispoweria. Painoiksi kahvakuulat, sokeripussit (1 kg) tai 
jauhopussit (2 kg) sopivissa ämpäreissä. Painot riippumaan 
suorilla käsillä ja kellot käyntiin!

PALLOILUSARJAT | Mittaa tarkkuutta ja tehoa salibandy-
tutkalla, valitse vaikka kori- tai lentopallo ja mieti nopeus/
tehtävärata valmiiksi tai testaa käden vakaus koriheitossa.

SAKUGAMES | Postitamme ilmoittautuneille lattiatarrat 
vauhdittomaan pituuteen. Paljonko löytyy pomppua?

HYVINVOINTIVIRTAA | Osallistu Amispoweria-kisaan 
viikoilla 39–41 tägäämällä kuvasi #amispoweria tai #hyvin-
vointivirtaa. Palkintona upeat Marshall-kuulokkeet.

TUTUSTU TYÖKYPASSIIN  | Lataa ”Työkykypassi”-sovel-
lus (Google Play, App Store). Luo käyttäjätunnus, kirjaudu, 
valitse ”Terveysosaaminen”-osio ja tee sen alta ”Hyvää 
mieltä” -tehtäväkortti. Katso lisätiedot.

Tee opiskelijoille toimintapassi tai tulosta lomake. Toi-
mintapassiin merkitään vierailut rasteilla. Opiskelijoita 
voi motivoida esimerkiksi arpomalla kahvi- tai leffalippuja 
toimintapassin palauttaneiden kesken!
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lisia teemoja (terveys, turvallisuus ja viihtyvyys) yksittäin tai yhdessä. 
Vuoden 2018 erityisteemana on hyvät tavat ja toisen huomioon 
ottaminen oppilaitoksessa, työyhteisössä ja kaikkialla arjessa.

Teemapäivä voi tarkoittaa esimerkiksi hyvinvointimessuja, liikuttavaa 
tapahtumaa, testipisteitä, savuttomuuden edistämistä, työpajoja 
tai oppilaitoksen ja opiskelupaikkakunnan harrastemahdollisuuksien 
esittelyä. Tutustu myös jo toteutettuihin toimintamalleihin.

Tehkää tapahtuma yhdessä!
Ottakaa opiskelijoita mukaan ideoimaan, tarjotkaa opiskelijakunnan 
hallituksen aktiiveille ja tutoreille yhteistyömahdollisuuksia. Sitoutta-
kaa ammattialan opettajia ja sitä kautta opiskelijoita ammattiala-
kohtaisten rastien suunnitteluun. Toimintapisteen toteuttaminen voi 
hyvin olla myös osa opintoja! Kysykää mukaan yhteistyökumppaneita 
– hyödyntäkää nykyisiä ja luokaa uusia verkostoja työhön. Esitteen 
takakannesta löytyy teemaviikon yhteistyökumppanien valmiita 
toimintaideoita.

Näin mukaan – ilmoittaudu 12.6. mennessä
Lyökää teemapäivänne päivämäärä lukkoon ja ilmoittakaa yhteys-
henkilönne 12.6. mennessä. SAKU ry:lle esitetyistä vierailupyynnöistä 
huomioimme ilmoittautumispäivämäärään mennessä tapahtumansa 
varmistaneet. Postitamme yhteyshenkilöille lisätietoa sekä tapahtu-
maan, puurokampanjaan että teemaviikon kisaan liittyvää markki-
nointimateriaalia. Tiedotusmateriaalit tulevat käyttöön viikolla 38. 
Lisäksi yhteyshenkilöille lähetetään sähköistä markkinointimateriaalia.

Opinnot ja työkykypassi osaksi teemaviikkoa
Opiskelijoiden työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen on osa ammatil-
lista koulutusta. Ammattiosaajan työkykypassi -opinnoissa opiskelijoita 
aktivoidaan osallistumaan ja tekemään omaa terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviä valintoja. Huomaathan, että Hyvinvointivirtaa-teemaviikon 
kokonaisuuksia voi sovittaa sekä osaksi opintoja että Ammattiosaajan 
työkykypassin suorittamista.

Rentoutusta, pikakampauksia, norsupalloa, 
tanssituokioita, Photobooth-kuvailua, Kahoot-

kisailua hyvinvoinnista, Ammattiosaajan 
liikuntavuoden Sata toistoa -kisailua ja paljon 

muuta kivaa hyvällä fiiliksellä.

Ehdota Hyvinvoinnin rakentajaa
Ammatillisen koulutuksen Hyvinvoinnin rakentaja -nimityksellä on mah-
dollista huomioida oman oppilaitoksen hyvinvoinnin edistäjää ja puoles-
tapuhujaa! Kuka teillä ansaitsee muistamisen hyvinvoinnin rakentajana?

Oppilaitoksen hyvinvoinnin rakentaja on innokas hyvinvoinnin puolesta-
puhuja, hyvinvointia lisänneen hankkeen toteuttaja tai muut huomioiva 
ja toiminnallaan mukaansa tempaava henkilö. Hyvinvoinnin rakentaja 
voi löytyä yhtä hyvin henkilöstöstä tai opiskelijoista.

Vaikuttaako oppilaitoksessanne etsimämme henkilö? Esityksen Hyvin-
voinnin rakentajasta 2018 voi tehdä netissä tai lähettämällä tiedot 
perusteluineen sähköpostitse (sari.mantila-savolainen@sakury.net) 18.9. 
mennessä. Hyvinvoinnin rakentaja julkistetaan viikolla 40 ja palkitaan 
sovittavassa tilaisuudessa kunniakirjalla sekä lahjakortilla.

To
teu

tu
s: 

Pi
en

i v
ies

tin
tä
to
im

ist
o 

Ta
mp

er
e 
oy

Opiskelijat ovat olleet paljon virkeämpiä ja 
keskittyneempiä. Puurotarjoilu olisi hienoa 

saada jokaiselle päivälle!

Mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijoista muodostuva 
ryhmämme järjesti päivää innoissaan, koska olimme 
mielestämme järjestäneet hyvää ja mielenkiintoista 
ohjelmaa. Oli myös mukava huomata, kuinka yhteis-

työyrityksemme lähtivät heti innolla mukaan.

http://www.sakury.net/taitoja-elamaan/hyvinvointivirtaa
http://alpo.fi/koistinen/tyokyky/mobiilisovellus/
https://tiny.cc/hvvrastit
http://sakury.net/taitoja-elamaan/hyvinvointivirtaa/hyvat-kaytannot
http://www.sakury.net/lomakkeet/2018/tapahtumajarjestajaksi-ilmoittautuminen-hyvinvointivirtaa-teemaviikolle-2018
http://www.sakury.net/lomakkeet/2018/tapahtumajarjestajaksi-ilmoittautuminen-hyvinvointivirtaa-teemaviikolle-2018
http://www.sakury.net/lomakkeet/2018/esitys-hyvinvoinnin-rakentajaksi-2018
mailto:sari.mantila-savolainen%40sakury.net?subject=Ehdotus%20Hyvinvoinnin%20rakentajasta%202018
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Hyvinvointivirtaa ammatillisessa koulutuksessa  
– innostu ideoista ja järjestä oma tapahtumasi

 VIIKOLLA 40

MUKANA TEEMAVIIKOLLA 2017:

34 koulutuksen järjestäjää

114 ammattioppilaitosta 

yli 45 000 opiskelijaa

kuuluu kaikille Yhteistyökumppanit – kysy meiltä!

Henkilöstölle ja johdolle vinkkejä hyvin-
voinnin edistämiseen ja malli hyvinvoinnin 
vuosikellon rakentamiseen Hyvinvoiva amis 
-työpajassa (~1 h). Oppilaitoksen toteutta-
malla SAKU-rastiradalla voimme kertoa lisää 
rastiradalla esitellystä toiminnasta. Varalan 
ja Vuokatin urheiluopistojen tulevien liikun-

taneuvojien työ- ja toimintakyvyn mittauspiste 
tai taukojumppakierros luokissa omakustannehin-

taan. Kysy: sari.mantila-savolainen@sakury.net

Yeesi-piste lisää toiminnallisten harjoitteiden 
avulla esim. myönteistä vuorovaikutusta, 
vahvuuksien tunnistamista tai keinoja itsestä 
huolehtimiseen. Nuorten toiminnallinen työ-
paja Yeesi-promo pyrkii lisäämään osaamista 
mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä ja 
mielenterveyden edistämisestä. Tilattavissa 
pääkaupunkiseudulle: yeesi.fi/tilaa-vierailu

#rohkee-kampanja haastaa huolehtimaan 
kavereista ja puuttumaan rattijuopumukseen. 
Kampanjavideon ja toimintamallien avulla 
aihetta voi käsitellä omin voimin luokassa 
tai rasteilla: liikenneturva.fi/fi/kampanja/
rohkee/tee-koe. Toimintavinkit, materiaalit ja 
mahdollinen kouluttajatuki aluetoimipisteestä: 
liikenneturva.fi/fi/liikenneturva/yhteystiedot

Puhu puurolla – 
kohtaamisia puuropöydissä

Huomioi 
Hyvinvoinnin rakentajanne!

Tarjoamme toiminnan esittelyä, tietokilpailuja 
ja infoja. Kysy painettuja materiaaleja ja 
toimintaa palvelupisteestä: riku.fi/yhteystiedot. 
Ammattilaisille tarjoamme maksuttomia mate-
riaalipaketteja nuorten parissa työskentelyyn. 
Katso: riku.fi/materiaalipaketit

Tiedustele oman oppilaitoksesi oppilaitos-
pastorilta tai -diakonilta yhteistyömahdolli-
suuksista Hyvinvointivirtaa-viikolla. Teemana 
voivat olla vaikkapa ryhmäytykset, henkinen 
hyvinvointi, kunnioittavan keskustelun malli 
tai meditointi.

HAASTE

hvv

2018

HAASTE

hvv

2018

Kisa: Nappaa kuva teemoista 
#amispoweria ja #hyvinvointivirtaa

Voita huippukuulokkeet!

Tiedustele paikalle:

Materiaaleja ja palveluita nuorille seksuaalisesta hyvinvoinnista: 
vaestoliitto.fi/nuoret
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Pyrimme vahvistamaan ja edistämään 
opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja 
opiskelukykyä. Tarjoamme ammattilaisille / 
opiskeluyhteisöille mm. työpajoja, koulutusta 
ja sparrausta elämäntaitoihin ja hyvinvointiin 
liittyvistä teemoista. Opiskelijoille on verkko-
kursseja, chatteja ja työpajoja elämäntaidois-
ta. Kysy: annina.lindberg@nyyti.fi.

Tarjoamme maksutta Päihdeilmiö-oppitunteja 
opiskelijoille (75–90 min; 15–19-v). Oppi-
tunnilla tarkastellaan päihteiden käyttöä 
sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta 
ja keskustellaan aiheista ryhmässä. Myös 
ruotsiksi. Tilaa: koulutukset@ehyt.fi. Katso: 
ehyt.fi/verkossa

Infoja, koulutuksia, kehittämistoimintaa, 
seikkailuja ja kohtaamisia opiskelijalähtöi-
sesti, aidolla amistunteella. Teema voi olla 
kampusrauha, hyvinvointi ja yhteisöllisyys, 
opiskelijakuntatoiminnan vahvistaminen, 
paikallinen edunvalvonta ja voimaannuttava 
SAKKI-meininki. Kysy: outi.mikkola@sakkiry.fi

Olemme mukana teemaviikolla osana 
omaa RoadShow-kiertuettamme. Viikolla 40 
sisällytämme ohjelmaan hyvinvointiin liittyviä 
teemoja. Kiertueen lisäksi OSKUlta voi tilata 
viikolle opiskelijakunnille suunnattuja koulu-
tuksia. Kysy: essi.miettinen@osku.info

Fressis.fi: nuorille tupakka- ja nikotiinituot-
teista, ravinnosta, liikunnasta, arkirytmistä, 
alkoholista, mielen hyvinvoinnista sekä 
seksuaaliterveydestä. NikEdu.fi: työkaluja 
nuorten kanssa toimiville tupakka- ja niko-
tiinituotteisiin liittyvien ilmiöiden käsittelyyn. 
Kouluosiossa on iän ja opetussuunnitelman 

huomioivaa materiaalia. Teemaviikolle voi tilata 
hauskan ja toiminnallisen työpajan hyvinvointitee-

moista. Kysy: hanna.louhivesi@cancer.fi
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mailto:sari.mantila-savolainen%40sakury.net?subject=Tiedustelu%20Hyvinvointivirtaa-viikon%20ohjelmasta
http://yeesi.fi/ammattilaisille/yeesi-toimintaa-oppilaitoksille-ja-jarjestoille/tilaa-vierailu/
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/rohkee/tee-koe
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/rohkee/tee-koe
https://www.liikenneturva.fi/fi/yhteystiedot
https://www.riku.fi/fi/yhteystiedot
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