Kevätkirje DIGISTI-hankkeelta 5/2022

Oppilaitoksenne on mukana DIGISTI – Digitaidot haltuun toisella asteella -hankkeessa. Tässä
kirjeessä kerromme ensimmäisen lukuvuoden kuulumisia sekä kurkistuksia kesän ja syksyn
toimintoihin.
Ensimmäisen lukuvuoden kuulumisia
Hanke alkoi syyskuussa 2021. Syksyllä kartoitimme oppilaitosten toiveita ja järjestimme tiedotusja keskustelutilaisuuksia oppilaitosten henkilökunnalle. Kevätkauden aloitimme niin opiskelijoille
kuin henkilökunnallekin suunnatulla verkkotapahtumalla, jossa vieraili muusikko ja mediapersoona
Seksikäs-Suklaa.
Kevään aikana verkkonuorisotyön ryhmiä aloitettiin Keudassa ja Omniassa. Keudan Pekka Halosen
Akatemiassa aloitettiin esimerkiksi kokeilu, jossa koulun omat opiskelijat saavat opintopisteitä
Discord-kanavan aktivoimisesta ja toiminnan järjestämisestä DIGISTI-hankkeen tuella. Lisäksi
Stadin AO:n Prinsessantien yksikössä kokeiltiin opiskelijoiden fyysisen kohtaamispaikan
”Keidaskahvien” monipuolistamista digitaalisten toimintojen (mm. Kahoot!-kilpailujen) muodossa.
Omniassa verkkonuorisotyö tuotiin osaksi Valma-opetuksen oppitunteja.
Tammikuussa käynnistyivät ensimmäiset opetus- ja ohjaushenkilöstön sparrausprosessit Keudassa,
Careeriassa ja Stadin AO:ssa. Sparrauksissa on työskennelty opiskelijoiden opintoihin
kiinnittymisen, opettajien ja ammattiohjaajien yhteistyön, verkko-opiskelun ja digiosaamisen
kartoittamisen ja kehittämisen kysymysten parissa. Työskentelyssä on noudatettu
yhteiskehittämisen ideaa, ratkaisukeskeistä ohjausta ja sovellettu erilaisia oppimisen muotoilun
työprosesseja ja -menetelmiä.
Uravalmennusta ja digitaalisia työnhakutaitoja harjoiteltiin Omnian ja Keudan opiskelijoiden
kanssa. Omnian valmalaiset pohtivat muun muassa työnhaun verkostoja, harjoittelivat itsestään
kertovan videon tekemistä ja kävivät läpi työhaastatteluun valmistautumista. Välillä kevennettiin
tunnelmaa ja harjoiteltiin digitaalisessa maailmassa toimimista VR-lasien avulla. Nuoret saivat
lisäksi yksilövalmennusta työ- ja harjoittelupaikkojen hakemisen tueksi. Yksilövalmennusta
tarjottiin myös Keudan opiskelijoille. Yksilövalmennusten aiheet nousivat nuorten tarpeista mutta
tähtäsivät aina työpaikan löytymiseen tai työnhakutaitojen vahvistumiseen erityisesti digitaitojen
osalta.
Tulossa
Kesäkuussa järjestetään opiskelijoille kaksi leiriä. Keravan nuorisopalveluiden kanssa toteutetaan
yhteistyössä Keudan opiskelijoille pelileiri, joka on fyysinen kohtaamispaikka paljon pelaaville
opiskelijoille. Kaikkien kohdeoppilaitosten opiskelijoille taas tarjotaan verkkovälitteinen

koodausleiri yhdessä Kodareiden kanssa juhannnusviikolla. Löytyisikö
teiltä esimerkiksi ilman kesätyötä jääneitä opiskelijoita, joille voisitte
mainostaa leiriä? Lisää tietoa leiristä:
https://digisti.humak.fi/2022/05/06/digisti-hanke-ja-kodarit-jarjestavatkoodausleirin-verkossa-20-23-6/
Syksyllä verkkonuorisotyön kehittämistä on tarkoitus aloittaa ainakin Livesäätiössä ja Hyrialla.
Myös Stadin AO:lla yhteistyö jatkuu. Careerialla ja Varialla verkkonuorisotyöhön pureudutaan
todennäköisesti kevätkaudella 23. Myös opetus- ja ohjaushenkilöstön sparraustoiminta jatkuu
syksyllä ja sitä pyritään laajentamaan muihin oppilaitoksiin. Uravalmennuksessa on tilaa uusille
ryhmille. Syksyllä Wenhe järjestää työnhakuklubeja, joissa opiskelijoiden on mahdollista saada
apua mm. kausitöiden hakuun ja työnhakumateriaalien tekoon.
Kiinnostuitko?
Haluaisitko jutella lisää DIGISTI:n toiminnasta? Tai kiinnostuitko sparrauksesta tai vaikkapa
uravalmennuskurssin järjestämisestä omille opiskelijoille? Tervetuloa juttelemaan hankkeen
työntekijöiden kanssa pop-up-tapaamiseen ma 30.5. klo 14.00–16.00 Zoomiin:
https://humak.zoom.us/j/63436308779?pwd=SkRoOERwMnp2aUlQVjJ1ODZZR2Y2Zz09
Voit myös ottaa yhteyttä suoraan hankkeen työntekijöihin, jos olet kiinnostunut jostakin hankkeen
järjestämästä toiminnasta, yhteyshenkilö: jenni.hautamaki@wenhe.fi
Keväisin terveisin, DIGISTI-tiimi ja Jenni Hernelahti, DIGISTI-hankkeen projektipäällikkö,
jenni.hernelahti@humak.fi
PS: Seuraatko jo DIGISTI-hanketta Facebookissa (www.facebook.com/digistihanke) ja Twitterissä
(https://twitter.com/digistihanke)?

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke parantaa toisen asteen opiskelijoiden vuorovaikutusja digitaalisia taitoja. Lisäksi hankkeessa tuetaan oppilaitosten ohjaus- ja pedagogista henkilöstöä
tilanteessa, jossa koronapandemia on vaikuttanut toisella asteella opiskelemiseen, opiskelijoiden
työllistymiseen ja hyvinvointiin. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian
johdosta toteuttamia toimia.
Hankkeen osatoteuttajat ovat Humak, Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Laureaammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy. Kohdeoppilaitoksina on
seitsemän toisen asteen oppilaitosta pääkaupunkiseudulta. Lue lisää: https://digisti.humak.fi/

