
 

 

Syyskirje DIGISTI-hankkeelta 10/2022 
 
 
 
Oppilaitoksenne on mukana DIGISTI – Digitaidot haltuun toisella asteella -
hankkeessa. Tässä kirjeessä meillä on tärkeitä tiedotusasioita syksyn tulevista tapahtumista, 
muistelemme hieman kesätoimintoja ja kerromme, miten syksy on lähtenyt hankkeessa käyntiin. 
 
Tulevia tapahtumia 
 
Hanke järjestää syksyllä henkilökunnalle koulutusta Discordin 
käyttöön. Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita 
hyödyntämään Discord-alustaa omassa työssään erityisesti 
oppilaitosnuorisotyössä ja opiskelijahuollossa. ”Discord tutuksi”-
koulutus pidetään 3.11.2022 klo 12–15 Zoomissa ja ”Discord 
haltuun” 17.11.2022 klo 12–15 Discordissa. Lisätietoa 
koulutuksista ja ilmoittautumislinkki: 
https://digisti.humak.fi/2022/09/29/tervetuloa-digisti-hankkeen-
jarjestamiin-discord-koulutuksiin-3-11-ja-17-11/ 
 
DIGISTI-hanke järjestää 30.11. klo 13.30–15.00 verkkotapahtuman kaikille hankkeen 
kohdeoppilaitosten opiskelijoille ja henkilökunnalle. Mukana on muun muassa räppäri Pastori Pike, 
koomikko Eeva Vekki ja breakdance-tanssija Elias Niskanen. Vuoden pimeimpään aikaan 
sijoittuvan tapahtuman tarkoitus on innostaa ja motivoida opiskelijoita. Samalla kerrotaan 
hankkeen kuulumisia ja mainostetaan kevään toimintaa. Toivomme, että lähetyksen voisi ottaa 
mahdollisuuksien mukaan osaksi koulupäivää, jotta mahdollisimman moni näkisi sen. Lähetyksen 
voi kuitenkin katsoa myös jälkikäteen tallenteelta. Tapahtumasta tiedotetaan vielä tarkemmin 
lähempänä, mutta nyt kannattaa laittaa jo päivämäärä muistiin! 
 

Elokuussa hanke järjesti kilpailun opiskelijoille, jossa sai äänestää 
mieluisinta verkossa tapahtuvaa vapaa-ajan toimintaa. Eniten ääniä 
saivat jooga, tanssi ja pelaaminen. Nyt kilpailuun osallistujien toiveisiin 
vastataan, kun DIGISTI-hankkeen oma joogaryhmä aloittaa toimintansa 
marraskuussa! Ryhmä kokoontuu verkossa maanantaisin klo 17.00–
18.00 marras-helmikuun aikana. Ensimmäinen tapaaminen on 
maanantaina 14.11. Ryhmään toivottaan erityisesti sellaisia alle 29-
vuotiaita opiskelijoita, jotka kaipasivat itsetunnon vahvistusta ja 
rauhoittumista joogan keinoin. Harjoitukset lisäävät myös kehon ja 
mielen virkeyttä.  Valmentajana toimii jooga- ja erityisopettaja sekä 
TeamCoach Tuula Kurkisuo Omniasta. Ilmoittautuminen ryhmään alkaa 
tiistaina 25.10. Ryhmään otetaan 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Ilmoittautuminen on sitova. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki: 
https://digisti.humak.fi/2022/10/12/joogaryhma-aloittaa-
marraskuussa/ 
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Digitutortoiminnan kehittämiseen tähtäävä Teams-tapaaminen 
järjestetään 23.11.2022 klo 13.00–15.30. Tilaisuudessa kukin oppilaitos 
esittelee vapaamuotoisesti omaa opiskelijoiden digitaitojen kehittämiseen 
tähtäävää tutortoimintaansa. Jos sellaista ei vielä ole, mukaan voi tulla 
kuulolle innostumaan ja inspiroitumaan! Tilaisuudessa jaetaan hyviä käytäntöjä ja keskustellaan 
yhteisen kehittämistyön jatkosta. Avausesityksen pitää Omnia. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 
aarne.kuusi@wenhe.fi 
 
 
Hankkeen muita kuulumisia 
 
 
Humakin verkkonuorisotyön kehittäminen oppilaitoksissa on vauhdissa. Keudan kanssa tehty 
yhteistyö huipentui lokakuun alussa Seksikkään-Suklaan ja Mustan Barbaarin keikkaan Pekka 
Halosen Akatemialla, joka striimattiin hankkeen Instagramiin ja oppilaitoksen omalle Discord-
kanavalle. Hankkeen osalta ryhmätoiminta on oppilaitoksessa päättynyt, mutta hanke tukee 
edelleen opiskelijoita Discord-toiminnan kehittämisessä. Ammattiopisto Livellä aloitetaan 
yhteistyö opiskelijoiden toivomalla hybridimallilla, jossa tekemistä järjestetään sekä kasvokkain 
että verkossa. Stadin AO:lla on suunnitteilla pelaamiseen keskittyvä ryhmä yksinäisille opiskelijoille 
yhdessä oppilaitosnuorisotyöntekijän kanssa. Hyrialla hanke on mennyt mukaan nuorten omasta 
aloitteesta syntyneeseen ryhmään, jonka sisällöt tulevat olemaan taidepainotteisia. 

 
Kesällä järjestettiin kaksi leiriä. Kodareiden kanssa 
yhteistyössä toteutettu koodausleiri toteutettiin täysin 
verkossa, Keravan nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä 
toteutettu hyvinvointiteemainen pelileiri paljon pelaaville 
Keudan opiskelijoille toteutettiin nuorisokeskus Elzussa. 
Laurea toteuttaa hankkeen toimintojen arviointia ja keräsi 
myös kesän leireistä palautetta. Molemmista leireistä saatiin 
hyvää palautetta, nuoret kommentoivat pelileiriä muun 
muassa näin: “Lisää näitä, hyvä leiri, millo uusiks”. Leireistä ja 
muista hankkeen ajankohtaisista teemoista voit lukea lisää 
DIGISTIn blogista: https://digisti.humak.fi/blogi/ 
 

 
Opetus- ja ohjaushenkilöstön sparraustoiminta jatkuu. Sparrauksissa osallistujat saavat 
konkreettista apua ja tukea opiskelu- ja digihaasteita kokeneiden nuorten auttamiseksi.   
Yhteiskehittämisen nimissä on esimerkiksi Careeriassa tuotettu työpajojen sarja, jossa hankkeen 
edustaja fasilitoi digiosaamisten kartoitusten rakentamista sekä digioppimispolun työstämistä. 
Tälle työpajasarjalle tunnusomaista ovat olleet selkeät tavoitteet, aikataulutus, kutsutut 
osallistujat, yhteistoiminnallisten menetelmien hyödyntäminen sekä tarkka dokumentointi.  Stadin 
ammattiopistossa on lähdetty kokeilemaan, miten digitaalinen työpäiväkirja tukee opiskelijan 
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oppimista ja digitaitoja. Kokeilussa opiskelijaa kannustetaan tekemään 
työpäiväkirjaan erilaisia havaintoja työn suorittamisesta ja uuden 
oppimisesta. Opiskelijat ottavat eri työvaiheista kuvia ammattityön 
tunneilla ja teoriatunneilla siirtävät niitä portfolioon. Näin harjoitellaan 
kuvallisen työpäiväkirjan digitaalista rakentamista ja työpäiväkirjan 
käyttöä työvälineenä oppijalähtöisessä ohjauksessa. 
 
Syksyn aikana sparrausprosesseihin liitetään tulkintafoorumisarja, jonka tavoitteena on kiteyttää 
ja tehdä näkyväksi sparrauksissa luotuja uusia työtapoja, käytäntöjä ja yhteistyömuotoja sekä 
sopia kehittämisen seuraavista konkreettisista vaiheista. Uusia sparrausprosesseja voidaan vielä 
aloittaa, joten jos kiinnostuit, niin ole yhteydessä henna.heinila@haaga-helia.fi. 
 
Vamoksen valmennukset oppilaitoksissa ovat jatkuneet syksyn ajan. Ammattiopisto Livessä 
työnhaun digitaitoja ovat innolla opetelleet puhtaanapitoalan opiskelijat, joiden kanssa on 
harjoiteltu muun muassa työnhakulomakkeiden täyttöä verkossa ja työnhakuvideoiden 
kuvaamista. Yksilövalmennuksia on pidetty Keudan ja Liven opiskelijoille. Yksilövalmennusten 
sisällöt vaihtelevat opiskelijoiden tarpeista riippuen CV:n rakentamisesta varsinaisten 
työnhakemusten tekemiseen ja toisaalta perusdigitaitojen harjoitteluun, jos nuori on kaivannut 
lisätukea ryhmävalmennuksen lisäksi. 
 
Wenheen työnhakuklubitoimintaa aloitetaan loppuvuoden aikana Hyriassa ja Omniassa ja 
myöhemmin myös muissa oppilaitoksissa. Tavoitteena on antaa eväitä työnhakuun erityisesti 
opintojensa loppusuoralla oleville opiskelijoille sekä niille, jotka etsivät loma-ajoille töitä. 
 
 
 
 
Syysterveisin, DIGISTI-tiimi ja Jenni Hernelahti, DIGISTI-hankkeen projektipäällikkö, 
jenni.hernelahti@humak.fi  
  
PS: Seuraathan jo DIGISTI-hanketta somessa? Facebook: www.facebook.com/digistihanke Twitter: 
(https://twitter.com/digistihanke) ja Instagram: (https://www.instagram.com/digistihanke/)  
 
 
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke parantaa toisen asteen opiskelijoiden vuorovaikutus- 
ja 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, Laurea-
ammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy. Kohdeoppilaitoksina on 
seitsemän toisen asteen oppilaitosta pääkaupunkiseudulta. Lue lisää: https://digisti.humak.fi/ 
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