
Osaamisprofiili
Tehtävä 1: Kuka minä ?olen
Täydennä alla oleva oma profiilIkorttisi. 


Voit pyytää apua läheiseltä aikuiselta tai katsoa inspiraatiota yrityskyläläisten profiilikorteista.

Vapaa-ajalla

Osaamiseni

Nimeni on                 

Olen kiinnostunut

Koulussa tykkään

Unelmoin

Jos saisin yhden 
supervoiman, 


se olisi

Oma kuvani
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Tervetuloa Osaamisprofiilisi pariin!

Osaamisprofiilia täydentäessä pääset pohtimaan 
kuka olet, mistä olet kiinnostunut, mitkä ovat juuri 
sinun vahvuuksiasi ja sitä, miten sinä opit uusia 
asioita. 



Tehtävä 4: Miten minä ?opin
Pohdi 

Valitse kolme  kirjoita 

niitä tapoja, joilla opit parhaiten. Voit miettiä esimerkiksi mikä koulussa käytetty oppimisen tapa tuntuu sinusta hyvältä tai 

miten olet viimeksi vapaa-ajallasi opetellut jotakin uutta.  sinulle parhainta oppimisen keinoa ja ne alle. 

Valitse yksi vastaa  omista oppimisen tavoistasi ja alla oleviin 

kysymyksiin. 

Tehtävä 2: Mikä mua ? kiinnostaa
Pohdi

Valitse kolme piirrä 

 omia mielenkiinnon kohteitasi. Voit pohtia esimerkiksi mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla, mitä asioita haluat tutkia tai mistä 

haluat oppia lisää. mielenkiinnon kohdettasi ja ne alla oleviin ympyröihin. 

Tehtävä 3: Mitkä on mun ?vahvuudet
Pohdi omia vahvuuksiasi. Ympyröi 

kolme 

alla olevista sanoista 

ainakin vahvuutta, jotka tunnistat itsessäsi. 

Valitse yksi vastaa mielenkiinnon kohteistasi ja  alla oleviin kysymyksiin. 

Mielenkiinnon kohteeni:


Kerro miksi juuri tämä asia kiinnostaa sinua: 


Valitse yksi vastaavahvuuksistasi ja  alla oleviin kysymyksiin. 

Vahvuuteni: 


Kerro jokin tilanne, jossa tästä vahvuudesta on ollut sinulle hyötyä:  



Psst!  
Muistathan, että vahvuudet ovat niitä asioita, joissa olemme hyviä. 
Vahvuudet voivat olla ominaisuuksia, kykyjä tai taitoja, joiden avulla 
saamme itsestämme parhaat puolet esille. Voit pyytää apua omien 
vahvuuksiesi tunnistamiseen läheiseltä aikuiselta tai ystävältä. 


Harkitsevaisuus

Innokkuus

RohkeusLuovuus

Rehellisyys

Uteliaisuus
Vaatimattomuus

Ystävällisyys

Sinnikkyys

Ryhmätyötaidot
Anteeksiantavuus

Reiluus

Oppimisen ilo

ArviointikykySosiaalinen 
älykkyys

Näkökulmanottokyky
Huumorintaju

Kiitollisuus

Itsesäätely
Johtajuus

Toiveikkuus Rakkaus

Kauneuden ja 
erinomaisuuden 
arvostusHenkisyys

a)


b)


a)


Tapani oppia:


a)


Kerro jokin asia, tieto tai taito, jonka haluaisit opetella ja jonka 

opettelussa voisit hyödyntää oppimisen tapaasi:




b)


b)


1

2

3

Osaamisprofiili - Mun elämä, mun osaaminen


	A4 - Osaamisprofiili 1
	A4 - Osaamisprofiili 2

