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Suunnitelma Päivämäärä Kuvaus Oppimistavoitteet Resurssit ja aktiviteetit

Lisää päivämäärä ⭐ Omat tavoitteeni

Lisää päivämäärä Kurssin keskustelualue

Suunnitelma Päivämäärä Kuvaus Oppimistavoitteet Resurssit ja aktiviteetit

Lisää päivämäärä ⭐ Hyvän vuorovaikutuksen 7
sääntöä

⭐Vuorovaikutus työpaikalla

⭐⭐ Hyvä vuorovaikutus 1

⭐⭐⭐ Hyvä vuorovaikutus 2

Lisää päivämäärä ⭐ Mitä kieli on?

⭐⭐ Kielenkäytön muodot

⭐⭐⭐ Kielellinen
moninaisuus

Lisää päivämäärä ⭐ Työpaikan vuorovaikutus ja
viestintätyylit

⭐ Rakentavan palautteen
antaminen

⭐ Kokemuksia erilaisista
vuorovaikutustilanteista

⭐ Oma viestintätyylini

Lisää päivämäärä ⭐Keskustelutaidot:
Mielipiteen ilmaiseminen ja
perusteleminen

Tervetuloa kurssille!

Kurssin sisältö ja toteutus Tutustu kurssin ohjeisiin ja aseta 
itsellesi tavoitteet.

Lisää

Keskustelu Kurssin keskustelualueella voit
esittäytyä muille kurssilaisille ja
keskustella tehtävistä. 

Keskustelu on vapaaehtoista. 

Opettajaan kannattaa olla
yhteydessä Wilma-viestillä.

Lisää

Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Hyvä vuorovaikutus Hyvän vuorovaikutuksen
perustana ovat luottamus,
kuunteleminen ja turvallisuuden
tunteen vahvistaminen. 

Tutustu vuorovaikutuksen
sääntöihin ja tee sen jälkeen
tehtävät.

 
Lisää

Kielitietoisuus ja 

kulttuurierot

Tässä osiossa pohditaan, mitä
tarkoittaa kielitietoisuus.
Tavoitteena on tunnistaa oman
kielenkäytön erilaiset muodot
sekä oppia ottamaan huomioon
viestinnän kulttuurieroja. 

Suurin osa viestinnästä on
sanatonta. Jos koet, että muut
ihmiset tulkitsevat viestejäsi
jatkuvasti väärin, tarkastele
tapaasi puhua. Sanotko yhtä
vaikka tarkoitat toista?

 

Lisää

Viestintätyylit ja työpaikan 

vuorovaikutustilanteet

Tutustu oppimateriaaliin 
työpaikan vuorovaikutuksesta ja 
erilaisista viestintätyyleistä. Lue 
sen jälkeen artikkeli rakentavasta 
palautteesta.
Vastaa kyselyyn erilaisista 
vuorovaikutustilanteista, joita olet 
kohdannut.  
  
Tee testi omasta viestintätyylistäsi. 
  Lisää

Keskustelutaidot ja 

vihapuhe

Lue huolellisesti diasarja
keskustelutaidoista. Tutustu sen
jälkeen vihapuheen
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⭐ Vihapuhe

⭐ Analyysi
vuorovaikutustilanteesta
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Lisää päivämäärä ⭐ Tekstileikittely

⭐⭐ Retoriset keinot

⭐⭐⭐ Retoriset keinot
käytännössä

Lisää päivämäärä ⭐ Prosessikirjoittaminen

⭐ Pohdiskeleva teksti: A.
Tekstin suunnittelu

⭐ Pohdiskeleva teksti: B.
Tekstin kirjoittaminen

⭐ Ohje vertaispalautteeseen

⭐ Pohdiskeleva teksti: C.
Kokemus vertaispalautteesta

⭐ Pohdiskeleva teksti: D.
Valmiin tekstin palautus

Lisää päivämäärä ⭐ Kuvien lajit ja kuva-analyysi
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Lisää päivämäärä ⭐ Esiintymisjännitys
hallintaan

⭐⭐ Ramppikuume

⭐⭐⭐ Oma
esiintymisrohkeuteni

määritelmään. 

Kirjoita analyysi
keskusteluohjelman keskustelun
onnistumisesta. Analyysi on
arvioitava teksti.

 

Lisää

Erilaisten tekstien tuottaminen ja tulkinta

Tekstien lajit ja retoriset 

keinot

Tässä osiossa kehitetään
ymmärrystä tekstilajien eroista
ja opitaan retorisia keinoja. 

Valitse omaan alaasi liittyvä
työkalu tai työväline ja laadi
tekstejä ohjeen mukaan. 

Tämän jälkeen voit opiskella kielen
tehokeinoja eli retorisia keinoja ja
oppia tarkastelemaan ja
käyttämään niitä myös itse.

Lisää

Prosessikirjoittaminen Tässä osiossa harjoitellaan
kirjoittamaan laajempi pohtiva
teksti. 

Harjoitukseen liittyy myös
rakentavan palautteen
antaminen ja saaminen toiselta
kurssilla olevalta opiskelijalta. 

Huomaathan, että tällä
tehtävällä on määräaika!

 Tämän osion kaikki tehtävät
ovat pakollisia.

Pohtiva kirjoitelma on arvioitava
teksti. 

Lisää

Käyttökuvien tulkinta Tutustu tavallisimpiin median
käyttämiin kuviin, kuten
uutiskuvaan, henkilökuvaan ja
kuvituskuvaan. Valitse yksi kuva ja
analysoi se. 

Kuvien lajit ja kuva-analyysi -
tehtävä on arvioitava tehtävä.

Lisää

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen

Esiintymisrohkeus Tässä osiossa kehitetään
esiintymisrohkeutta.

 

 

Lisää
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Lisää päivämäärä ⭐ Suullinen tai kirjallinen
esittely opiskelualasta

⭐ Kantaa ottava tai kuvaileva
videoesitys lähiympäristöstä

Lisää päivämäärä ⭐ Neuvottelu ja kokous
(teoria)

⭐ Neuvottelu ja kokous

⭐⭐ Kokouksen kulku

⭐⭐⭐ Kokouspöytäkirja
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Lisää päivämäärä ⭐ Romaanin ja elokuvan
vertailu

Lisää päivämäärä ⭐ Itsearviointi

Lue ensin teksti
esiintymisjännityksestä
ja vastaa neljään
kysymykseen.
Katso Ramppikuume-
jakso Yle Areenasta.
Vastaa samalla
aukkotehtäviin.
Pohdi lopuksi omaa
esiintymisrohkeuttasi
ja sitä, miten voisit
kehittyä esiintyjänä.  
 

 

Oman alan tai ympäristön 

esittely

Tässä osassa on kaksi
vaihtoehtoista tehtävää. 
Valitsemasi tehtävä arvioidaan. 

1. Laadi suullinen tai kirjallinen
esittely opiskelualastasi. 
Tästä,
vaivattomammasta tehtävästä
voit saada arvosanan 1–3.  

TAI 

2. Tee kantaa ottava tai
kuvaileva videoesitys
lähiympäristössäsi. 
Tästä,
tavoitteellisemmasta tehtävästä
voit saada arvosanan 1–5. 

 

Lisää

Neuvottelu ja kokous Tutustu neuvotteluja ja kokouksia 
käsittelevään aineistoon ja osoita 
osaamisesi testillä.  

Tämän jälkeen voit hakea tietoa 
kokouksesta ja laatia pöytäkirjan 
kuvitteellisesta kokouksesta.

Lisää

Kielen ja kirjallisuuden muotojen ja merkitysten tunteminen, itsearviointi

Kaunokirjallisuuden 

vertaaminen elokuvaan

Vertaile suomalaista romaania sen
pohjalta tehtyyn elokuvaan.
Kyseessä on arvioitava tehtävä. Lisää

Itsearviointi Arvioi omaa onnistumistasi 
kurssilla.

Lisää
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