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Walk & Talk 
Ennaltaehkäisy- ja kommunikointikulutusta senioreille 65+ 

Ohjeita sidosryhmien kanssa 

toimimiseen sekä viestintään 

Walk’n’Talk 65+ - kursseista 

 

Työkaluja sidosryhmille, opettajille 

sekä kouluttajille 
  

Euroopan Komissio on tukenut tämän julkaisun tuottamista.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Komissio 

allekirjoittaa kaiken julkaisun sisällön, josta käy ilmi vain kirjoittajien mielipiteet. Komissio ei vastaa julkaisun 

sisältämien tietojen käytöstä. 
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         2. Johdanto 

Nämä ohjeet sidosryhmien kanssa toimimiseen sekä 

viestintään on laadittu auttamaan muita tahoja, jotka 

tarjoavat tekemistä ja tapahtumia senioreille – kuten 

aikuiskoulutusta tarjoavat tahot, yhdistykset sekä 

päätöksentekijät. 

Ohjeet auttavat tarjoamaan laaja valikoima luovia Walk & 

Talk (”kävele ja juttele”) kursseja senioreille. Kurssit 

kannustavat senioreita elinikäiseen oppimiseen. 

 

Sidosryhmät oppivat samalla paremmin ymmärtämään 

senioreiden tarpeita sekä auttamaan heitä omaksumaan 

uusia terveellisiä tapoja, tietoa ja osaamista. 

 

 

 

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

  Ohjeita sidosryhmien kanssa  

toimimiseen sekä viestintään 

Ohjeet antavat sidosryhmille tietoa ja sopivia työkaluja Walk & Talk –kurssin 

toteuttamiseen sovellettuna omaan toimintaympäristöön.  

  

Nämä ohjeet auttavat sidosryhmiä: 

-  rekrytoimaan sopivia ohjaajia 

-  rekrytoimaan oppilaita 

-  tunnistamaan sopivia mahdollisia sidosryhmiä 

-  lähestymään mahdollisia sidosryhmiä 

-  raportoimaan kurssin etenemisestä 

  

Seuraavat työkalut tukevat sidosryhmiä omien Walk & Talk –kurssien 

aloittamisessa ja sujuvassa toteuttamisessa. 
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           3. Mainospohja  

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

  Ohjeita sidosryhmien kanssa  

toimimiseen sekä viestintään 

Walk & Talk 

Walk & Talk –hankeessa on luotu laaja valikoima luovia kursseja, jotka 

rohkaisevat senioreita elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen ikääntymiseen. 

Aktiivinen ja terveellinen ikääntyminen on oleellinen osa „Strategy 

Europe 2020“ –ohjelmaa, jonka onnistumisen kannalta ikääntyvien 

ihmiseten osallistuminen aktiivisesti yhteiskuntaan on tärkeää.  

Walk & Talk -projekti… 

 Terveellistä ja aktiivista ikääntymistä!      

Mikäli haluat parantaa englanninikielen taitoasi ja samalla  

kohentaa sekä fyysistä terveyttäsi että aivotoimintaasi, tämä on  

juuri sinulle sopiva kurssi! Kurssi on suunnattu aikuisopiskelijoille (65+) 

joilla on englanninkielen perustaidot A2-tasolla. Kävelemme yhdessä 

raittiissa ulkoilmassa ja keskustelemme eri aiheista niin paljon kuin mieli 

tekee! 

 

Tule mukaan Walk & Talk englanninkurssille ja huomaa, miten aivojen 

ja kehon samanaikainen aktivointi auttaa kehittämään keskustelutaitojasi 

helposti ja nopeasti.  
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           4. Mainostekstit kurssiesitteeseen 

                         (Kurssit 1 - 4)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

  Ohjeita sidosryhmien kanssa  

toimimiseen sekä viestintään 

Kurssi 1 – Walk & Talk English A2 yli 65 -vuotiaille 

Mikäli haluat parantaa englanninkielen puhetaitoasi ja samalla  

kohentaa sekä fyysistä että psyykkistä terveyttäsi, tämä on  

juuri sinulle sopiva kurssi! Kurssi on suunnattu aikuisopiskelijoille (65+) joilla hallitsevat 

englannin perustaidot A2-tasolla. Kävelemme yhdessä raittiissa ulkoilmassa ja 

keskustelemme eri aiheista niin paljon kuin mieli tekee! 

 

Tule mukaan Walk & Talk englannin kurssille ja huomaa, miten aivojen ja kehon 

samanaikainen aktivointi auttaa kehittämään englanninkielen keskustelutaitojasi 

helposti ja nopeasti.  

 

Kurssi 2 – Digitaalista tarinointia Walk & Talk 

 

Tarinoiden kertominen on hyväksi havaittu opetusmenetelmä, jota pidetään tehokkaana 

opetustyökaluna: tarina on helpompi ymmärtää ja muistaa kuin selitys; se käyttää 

samoja strategioita kuin ihmiset selittässään ja antaessaan kehykset sille, mitä heidän 

ympärillään tapahtuu. Tarrinoita kertoessamme käyttämme päivittäistä, tarkoitukseen 

sopivaa kieltä. Tarinoiden käyttöön opetuksessa liittyy kaksi osaa -  ensimmäisessä 

opitaan kertomusten kielioppi, toisessa käytetään tarinoiden kehittelyä työkaluna, jolla 

kehitetään uusia taitoja. 

 

Kurssi 3 – Tietotekniikan opetusta yhdistettynä Walk & Talk –kokemukseen 

Tarve pysyä digitalisaatiokehityksen mukana ei pysähdy iän myötä Myös senioreiden 

täytyy osata käyttää älypuhelimia ja sähköpostia. Myös he haluavat hoitaa sosiaalisia 

suhteita käyttämällä sosiaalista mediaa kuten Facebook, Instagramia ja Whatsappia. 

Tässä työpajassa seniorit saavat tietoa sekä käytännön oppia älypuhelimen, kännykän 

tai tabletin käyttöön (sovellusten lataaminen, kuvien ottaminen ja käsittely jne.).  Uusia 

taitoja harjoitellaan jatkuvasti sekä kurssin lopussa, jolloin ratkotaan ryhmänä maastoon 

sijoittuva tehtäväpolku. 

 

Kurssi 4 – Matemaatiikkapolu 

Mikäli haluat kehittää loogista ajattelutaitoasi, ongelmanratkaisukykäsi ja samalla 

kohentaa fyysistä sekä psyykkistä terveyttäsi, tämä kurssi sopii juuri sinulle! Kurssi on 

suunnattu  aikuisopiskelijoille (65+) joilla on matematiikan perusteet hallussa.  Kurssilla 

opitaan matematiikkaa ja geometrisia muotoja, joita voimme helposti nähdä 

arkiympäristössämme. Tule mukaan Walk & Talk –kurssille niin huomaat, että 

ikääntyminen voi olla hauskaa!   
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          5. Mainostekstit luetteloon  

                      (Kurssit 5 - 7)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

  Ohjeita sidosryhmien kanssa  

toimimiseen sekä viestintään 

 

Kurssi 5 - Walk & Talk K4 – Tie terveyteen ja aktiiviseen ikääntymiseen 

Kurssin tarkoitus on tarjota käytännöllinen työkalu terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon 

kolmannessa iässä. Ensimmäinen kurssin osa tarjoaa tietoa aivoinfarktista ja sen oireista. 

Lisätään tietoisuutta riskitekijöistä ja ennaltaehkäisystä. Toinen ja kolmas osa kurssia 

auttavat kehittämään itsetuntemusta, itseilmaisua ryhmädynamiikkaan perustuvilla 

harjoituksilla. Viimeinen moduuli esittelee sovellettavan mallin, jolla kurssilainen voi kehittää 

empatiaa itseään kohtaan ja harjoitella väkivallatonta kommunikointia arjessa. Tule mukaan 

kurssille ja opi omaksumaan rauhallisia, tehokkaita elämäntapoja. K4, neljä koota: 

Kanssakäymistä, kehitystä ja kokemuksia kävellen! 

 

Kurssi 6 – Walk & Talk runojen lausuntakurssi 

Walk & Talk -runonlauntakurssilla kokeilemme montaa eri tapaa kävellä ja samalla lukea 

ja lausua runoja. Saamme kokea, että käveleminen voi olla hauskaa, leikkisää sekä luovaa, 

ja että sillä voi olla voimaannuttava vaikutus sekä keholle että mielelle. Tutkimme eri keinoja 

opetella runoutta ja tulkita sitä. Moniin näistä keinoista liittyy fyysisiä harjoituksia. 

Runouskävelyillä kehitämme itsevarmuutta ja vietämme aikaa uusien ystävien parissa. 

Ikävaatimus on 65 vuotta. 

 

Kurssi 7 - Walky Talky English  
Walky Talky English on englanninkielen koulutusmalli, joka sopii kaikille kielitasoille, 

aloittelijoista kokeneisiin opiskelijoihin. Se perustuu opetusmetodiin, joka yhdistää 

oppimisen ja fyysisen harjoituksen. Metodilla pyritään tekemään oppimisesta 

tehokkaampaa. Kurssi hyödyntää erilaisia teemaympäristöjä ja oppilaat oppivat jatkuvalla 

harjoituksella – kuuntelemalla ja puhumalla, käyttämällä kuvakortteja, seuraamalla 

yksilöllisiä ohjeita. Oppiminen tapahtuu kokemuksen kautta luonollisessa ympäristössä. 
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            6. Esitepohja päättäjille 

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

  Ohjeita sidosryhmien kanssa  

toimimiseen sekä viestintään 

Walk & Talk 

Walk & Talk –hankkeessa on luotu laaja valikoima luovia kursseja, jotka 

kannustavat senioreita elinikäiseen oppimiseen ja tukevat aktiivista 

ikääntymistä. 

Aktiivinen ja terveellinen ikääntyminen on oleellinen osa „Strategy Europe 

2020“ -ohjelmaa, jonka onnistumisen kannalta ikääntyvien ihmisten aktiivinen 

osallistuminen yhteiskuntaan on tärkeää. 

Walk & Talk -projekti… 

 Terveellistä ja aktiivista ikääntymistä! 

Kurssilla “...............................” tavoitteemme on .................. 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

................................................................................................ 

................................................................................................... 

..................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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     7. Mainostekstit päättäjille 

             (kurssit 1 - 5)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

  Ohjeita sidosryhmien kanssa  

toimimiseen sekä viestintään 

Kurssi 1 – Walk & Talk English A2 yli 65 vuotiaille 

Mikäli haluat parantaa englanninkielen puhetaitoasi ja samalla  

kohentaa sekä fyysistä että psyykkiistä terveyttäsi, tämä on  

juuri sinulle sopiva kurssi! Kurssi on suunnattu aikuisopiskelijoille (65+) joilla on 

englannin perustaidot A2-tasolla. Kävelemme yhdessä raittiissa ulkoilmassa ja 

keskustelemme eri aiheista niin paljon kuin mieli tekee! 

 

Tule mukaan Walk & Talk englannin kurssille ja huomaa, miten aivojen ja kehon 

samanaikainen aktivointi auttaa kehittämään keskustelutaitojasi helposti ja nopeasti.  

 

Kurssi 2 – Digitaalista tarinointia Walk & Talk 

Kurssilla yhdistämme tietotekniikan opettelua videotuotantoon ja –editointiin sekä 

luomme kertomuksia, lähestyen ikääntymistä dynaamisella sekä aktiivisella 

asenteella. Monimenetelmällinen kurssi sopii toteutettavaksi koulu- tai 

opistoympäristössä. 

 

Kurssi 3 – Tietotekniikan opetusta Walk & Talk 

Tässä Walk & Talk –kurssin älyversiossa yhdistämme tietotekniikan käytön (varsinkin 

älypuhelimet sekä tabletit) englanninkieliseen keskusteluun ja mukavaan kävelyyn. 

Tällä tavalla mieli, aivot sekä keho saavat harjoitusta samaan aikaan. Monipuolinen 

kurssi sopii kaiken ikäisille ja on toteutettavissa kaikenlaisissa opetusympäristöissä. 

 

Kurssi 4 – Matemaatiikkapolku 

Matemaatiikkapolku–kurssi yhdistää mukavat kävelylenkit loogiseen ajatteluun, 

ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen sekä matemaattisiin käsitteisiin. Kurssi 

tarjoaa mahdollisuuden kehittää kehoa ja ajattelua. Kurssin innovatiivinen menetelmä 

on osoittautunut toimivaksi, mukavaksi ja helpoksi toteuttaa. 

 

Kurssi 5 – K4 – Tie terveyteen ja aktiiviseen ikääntymiseen  

Tällä kurssilla yhdistämme kävelyn ja kanssakäymisen muiden kanssa voidaksemme 

virkistää mieltä ja tuoda iloa elämään. Tarjoamme mahdollisuuden havaita, miten 

elämä yli 65-vuotiaana voi olla turvallisempaa, rauhallisempaa, tehokasta ja 

mukavaa. Kurssilla seniorit oppivat interaktiivisella tavallalla tunnistamaan ja 

välttämään suuria terveyteen liittyviä riskitekijöitä ja kommunikoimaan tehokkaasti 

sekä valitsemaan ja käyttämään parhaiten sopivia henkilökohtaisia strategioita 

kohdatessaan elämän eri tilanteita. 
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          8. Mainostekstit päättäjille 

   (kurssit 6 - 7)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

  Ohjeita sidosryhmien kanssa  

toimimiseen sekä viestintään 

Kurssi 6 – Walk & Talk runonlausuntakurssi 

Walk & Talk- lausuntakurssilla kokeilemme montaa eri tapaa kävellä ja samalla 

lukea ja lausua runoja. Saamme kokea, että käveleminen voi olla hauskaa, 

leikkisää sekä luovaa, ja että sillä voi olla voimaannuttava vaikutus sekä keholle 

että mielelle. Kurssin opetusmenetelmissä tutkitaan eri keinoja opetella runoutta 

ulkoa ja tulkita sitä. Moneen näistä keinoista liittyy fyysisiä harjoituksia. 

Runouskävelyillä kehitämme itsevarmuutta ja vietämme aikaa uusien ystävien 

parissa. Kurssin ikävaatimus tulisi olla 65 vuotta. 

 

Kurssi 7 – Walky Talky English 

Walky Talky English –kurssi perustuu integroituun opetusmetodiin. Oppilaat 

oppivat englannin kieltä samalla kun tekevät fyysistä harjoitusta, esimrkiksi pitkillä 

kävelyillä valituissa teemaympäristöissä, jotka tekevät oppimisprosessista 

tehokkaamman. Kurssi sopii kaikille kielen taitotasoille. 
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Kurssin nimi  

 

 

Ennaltaehkäisy- ja kommunikointikulutusta 
senioreille 65+ 

Tämä englanninkielen kurssi 

suunniteltiin yhteistyönä, jossa oli 

mukana seitsemän eurooppalaista 

aikuiskoulutustahoa sekä Euroopan 

komissio. 

Paikka: 

Päivä: 

Aika: 

Lisätietoa: 

Puh.: 

UUSI KURSSI TARJOLLA 

http://www.walkandtalkproject.eu  

9. Julistepohja 



          10. Julistetekstit 

                 (Kurssit 1 - 5)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

  

 

 Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

 

Kurssi 1 – Walk & Talk English A2 yli 65 vuotiaille 

Uusi kurssi: Walk & Talk English A2 yli 65-vuotiaille 

Tule mukaan – kävele ja keskustele kanssamme, tapaa uusia ihmisiä ja kohenna 

englanninkielen puhetaitoasi! 

Paikka/tapaaminen: …. 

Päivämäärä: …. 

Aika: … 

 

Kurssi 2 – Digitaalista tarinointia Walk & Talk 

Uusi kurssi : Digitaalista tarinointia Walk & Talk 

Tule mukaan – kävele ja keskustele kanssamme, tapaa uusia ihmisiä ja kohenna 

tietotekniikkataitojasi, opettele videoidentekoa sekä käsikirjoitustaitoja! 

Paikka/tapaaminen: …. 

Päivämäärä: …. 

Aika: … 

 

Kurssi 3 – Tietotekniikan opetusta yhdistettynä Walk & Talk –kokemukseen 

Uusi kurssi : Äly Walk & Talk 

Tule mukaan – kävele ja keskustele kanssamme, tapaa uusia ihmisiä tai tule ystävien 

kanssa. Opi uutta tietotekniikasta ja harjoittele englanninkielen puhetaitoasi! 

Paikka/tapaaminen: …. 

Päivämäärä: …. 

Aika: … 

 

Kurssi 4 – Matemaatiikkapolku 

Uusi kurssi : Walk & Talk matematiikan kurssi 

Tule mukaan – kävele ja keskustele kanssamme, opi jotain uutta, tapaa uusia ihmisiä, 

ja kohenna matemaattisia sekä loogisia päättelytaitojasi! 

Paikka/tapaaminen: …. 

Päivämäärä: …. 

Aika: … 

 

Kurssi 5 – K4 – Tie terveyteen ja aktiiviseen ikääntymiseen  

Uusi kurssi: Kurssi 5 – K4 – Tie terveyteen ja aktiiviseen ikääntymiseen  

Tule mukaan – kävele ja keskustele kanssamme, tapaa uusia ihmisiä ja paranna 

elämänhallintaasi, pidä keho sekä mieli aktiivisena ja opi tehokkaita 

kommunikaatiotaitoja. 

Paikka/tapaaminen: …. 

Päivämäärä: …. 

Aika: … 
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          11. Julistetekstit 

                 (Kurssit 6 - 7)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

   Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

 

 

Kurssi 6 – Walk & Talk runojen lausumiskurssi  

Tule mukaan – kävele ja keskustele kanssamme ja huomaat, että käveleminen voi 

olla hauskaa, leikkisää sekä luovaa, ja että sillä voi olla voimaannuttava vaikutus 

sekä keholle että mielelle. Tutki eri keinoja opetella runoutta ulkoa ja tulkita sitä. 

Teemme kurssilla liikeharjoituksia.  

Yhteystiedot:  

 

Kurssi 7 – Walky Talky English 

Tule tutustumaan uuteen, hauskaan ja tehokkaaseen tapaan opetella englantia. 

Tule mukaan kävelyille ja ylläty tuloksista! 

Yhteystiedot: 
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           12. Tiedotepohja 

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

   Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

WALK & TALK – Ennaltaehkäisy- ja kommunikointikulutusta senioreille 65+ 

  

Walk & Talk-hanke on Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman rahoittama. Seitsemän 

aikuiskoulutustahoa Itävallasta, Saksasta, Tsekistä, Romaniasta, Italiasta, Espanjasta sekä 

Suomesta toimivat kaksivuotisessa strategisen kumppanuuden hankkeessa. Hanketta koordinoi 

VHS Lingen. 

 

Päätavoitteet 

Projektin tavoite on yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kehittää opetustarjontaa, joka 

kohdistuu senioreiden fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Kurssit tarjoavat ikääntyneille ihmisille 

kannustusta ja mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, parempaan elämänlaatuun sekä 

itsenäiseen elämään. Walk & Talk –kursseilla haluamme auttaa sekä kehon että mielen 

kehittämisen ja virkistämisen kautta hallitsemaan asioita, jotka vaikuttavat ikääntyvän ihmisen 

elämänlaatuun.  

 

Aktiviteetit, joiden kautta tavoitteet toteutetaan 

Kursseilla tuotetaan sisältöä, joka sopii kohderyhmän tarpeisiin ja toiveisiin. Tarjontaan kuuluu mm. 

kielen opiskelua, tarinointia, tietotekniikan taitoja sekä paljon muuta. Samalla pyrimme 

aikuiskoulutustahojen Walk & Talk –kerhojen perustamisen myötä luomaan sosiaalisia verkostoja, 

jotka auttavat kehittämään uusia taitoja ja tapoja. 

 

Mikäli kiinnostuit tästä uudesta kurssikonseptista ja haluat osallistua pilottikurssiin, ota yhteyttä! 

Aloitus suunniteltu maaliskuulle 2017. 

 

Facebook  https://www.facebook.com/walkntalk65/ 

Netissä http://www.walkandtalkproject.eu/ 

 

Menetelmässä 

Yhdistellään erilaisia ideoita ja konsepteja innovatiivisessa kurssi- / opetusohjelmassa, joka 

kehittää fyysistä ja psyykkistä terveyttä editävää kurssitarjontaa. Opitaan tuntemaan millaiset 

senioreiden tarpeet oikeasti ovat ja mitä taitoja he itse pitävät tärkeänä, ja edistetään positiivista 

asennetta aktiiviseen ja terveelliseen ikääntymiseen. 

 

Kesto 

1 joulukuuta 2016 – 30 marraskuuta 2018 
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         13. Tiedotetekstit 

   (Kurssit 1 - 3)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

           Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

 

 
Kurssi 1 – Walk & Talk English A2 yli 65 vuotiaille 

Tämä uusi kurssi, ensimmäistä kertaa tarjolla [tällä opistolla] tarjoaa innovatiivisen 

lähestymistavan aikuiskoulutukseen: Walk & Talk English. 

Kurssi on tarkoitettu yli 65-vuotiaille, joilla on jo englannin perusteet hallussa (taitotaso A2). 

Yhteisillä kävelylenkeillä opiskelijat keskustelevat englanniksi kaikenlaisista arkisista 

aiheista. Kysymyksillä varustetut aihekortit antavat ideoita puheenaiheista; kävely pareittain 

antaa mahdollisuuden rentoon jutteluun; tutustumisaktiviteetit auttavat voittamaan ujjouden 

ja kohentavat itsevarmuutta. 

Tällä menetelmällä jokainen saa tilaisuuden puhua ja tuoda esille omia mielipiteitä, oppia 

uutta sanastoa ja harjoitella englanninkielen käyttöä hauskalla ja helpolla tavalla! 

Lisätietoja sekä ilmoittautuminen:  [Volkshochschule Lingen, 0591 91202-0 tai info@vhs-

lingen.de] 

  

Kurssi 2 – Digitaalista tarinointia Walk & Talk yhteydessä 

Uusi, innovatiivinen kurssi ensimmäistä kertaa tarjolla Archivio della Memoria:ssa tarjoaa 

innovatiivisen lähestymistavan aikuiskoulutukseen: Walk & Talk Digitaalista tarinointia. 

Kurssi on tarkoitettu yli 65-vuotiaille. 

Luokkahuoneessa sekä yhteisillä kävelyillä opiskelijat luovat tarinan, jonka voivat kertoa 

käyttämällä kännykkää tai tablettia. Opiskelijat valitsevat itse tarinat ja kehittävät niitä yhden 

tai useamman luontokävelyn aikana, kaupungissa tai arkielämässä. Näin jokainen saa 

mahdollisuuden yhdistää tietotekniikan opettelua videotuotantoon ja –editointiin sekä siirtyä 

tarinan luomiseen samalla lähestyen aktiivista ikääntymistä dynaamisella asenteella. 

Monimuoto-opetusta, joka tulisi toteuttaa koulu- tai opistoympäristössä. 

Archivio della Memoria, Rome, info@archiviodellamemoria.it 

 

Kurssi 3 – Tietotekniikan opetusta yhdistettynä Walk & Talk 

Tarve pysyä digitalisaatiokehityksen mukana ei pysähdy iän myötä. Myös senioreiden täytyy 

osata käyttää älypuhelimia ja sähköpostia. Myös he haluavat hoitaa sosiaalisia suhteita 

käyttämällä sosiaalista mediaa kuten Facebookia, Instagramia ja Whatsappia. Tässä 

työpajassa seniorit saavat tietoa sekä käytännön oppia älypuhelimen, kännykän tai tabletin 

käyttöön (sovellusten lataaminen, kuvien ottaminen ja käsittely jne.).  Näitä uusia taitoja 

harjoitellaan jatkuvasti sekä kurssin lopussa, jolloin lähdetään ryhmänä ratkomaan 

arvoituksia maastoon. 

Lisätietoja tai ilmoittautuminen: 

Frauenberatungsstelle Oberpullendorf, 02612-42905, office@frauen-op.at 

13 

mailto:info@vhs-lingen.de
mailto:info@vhs-lingen.de
mailto:info@vhs-lingen.de
mailto:info@archiviodellamemoria.it
mailto:office@frauen-op.at
mailto:office@frauen-op.at
mailto:office@frauen-op.at


         14. Tiedotetekstit 

   (Kurssit 4 - 5)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

           Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

Kurssi 4 – Matemaatiikkapolku 

Walk & Talk Matemaatiikkapolku–kurssi yli 65-vuotiaille käyttää innovatiivista lähestymistapaa 

matemaattisten taitojen sekä loogisen ajattelun yhdistämisessä. Kurssi on tarkoitettu yli 65-

vuotiaille, jotka hallitsevat matemaatikan perusteet. Yhteisillä kävelyillä opiskelijoilla on 

mahdollisuus oppia uusia matemaattisia käsitteitä tutkimalla ympäristöään: luonto, 

kaupunkimiljöö, kadut jne. Tämä motivoi osallistujia, edesauttaa fyysistä terveyttä ja luo 

ilmapiirin rennolle keskustelulle. 

Matematiikka on kolmas kahdeksasta eurooppalaisista perustaidosta, joten opiskelijat oppivat 

uusia loogisen ajattelun taitoja ja uusia käsitteitä helposti ja hauskalla tavalla. 

Lisätietoa tai ilmoittautuminen: CIDET at 964 831 431 or send us an email to [info@cidet.es] 

 

Kurssi 5 – K4 – Tie terveyteen ja aktiiviseen ikääntymiseen  

Kurssi on tarkoitettu yli 65-vuotiaille opiskelijoille (miehille ja naisille): 

K4 – Tie terveyteen ja aktiiviseen ikääntymiseen 

Kurssi on tarkoitettu senioreille ja tuo uuden lähestymistavan oppia työkaluja mukavaan ja 

aktiiviseen ikääntymiseen. Kurssi tarjoaa osallistujille: 

 paremman ymmärryksen ja kyvyn tunnistaa isot terveysriskit kolmannessa iässä, kuten 

aivoinfarktin oireet 

 ajankohtaista tietoa ja menetelmiä, jotka auttavat kehittämään itsetuntemusta, itseilmaisua 

sekä omien ajatusten esilletuomista  

 Mahdollisuuden kehittää itseymmärrystä ja harjoitella väkivallatonta kommunikointia arjessa  

 

Lisätietoa tai ilmoittautuminen: Faculty of Psychology and Education Sciences , 

University Al. I. Cuza din Iasi,  puh. 0232-201028 tai s-posti radu.robota@uaic.ro 
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         15. Tiedotetekstit 

   (Kurssit 6 - 7)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

   Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

 

 

 

 

 

 

Kurssi 6 – Walk & Talk –runonlausuntakurssi 

Walk & Talk –menetelmä edesauttaa aktiivista ikääntymistä rohkaisemalla ikäihmisiä 

osallistumaan aktiviteetteihin, joissa he oppivat uusia terveellisiä tapoja ulkoilmassa ja omissa 

lähiympäristöissään – riippuen kotiseutunsa mahdollisuuksista – ja samalla oppien jotain uutta 

rennossa oppimiilmapiirissä. 

 

Osallistujapalaute: 

Rohkaistuminen liikkumiseen uusilla ilmaisun alueilla on tehnyt henkilökohtaisesti hyvää: 

innostanut, antanut näköaloja elämään, rohkaissut vuorovaikutukseen ja antanut elämän iloa. 

Toivo oppia uutta ja kehittyä vielä vanhemmalla iällä on vahvistunut. Ajattelen että 

parhaimmillaan tällaisen ryhmän vaikutus ulottuu sen jäseniä laajemmalle, heidän lähipiirinsä, 

jopa kotipaikkakuntansa kulttuurielämään? Tuki tällaiselle toiminnalle kurssin järjestämällä on 

lisännyt arvostusta Sastamalan opistoa kohtaan. -  Heikki, mies, s. 1952 

 

 

 

Kurssi 7 – Walky Talky English 

Innovatiivinen kurssi, joka hyödyntää Walk & Talk –menetelmää, on kehitetty ja lanseerattu 

osana Erasmus+ ohjelman Walk & Talk Ennaltaehkäisy- ja kommunikointikulutusta senioreille 

65+ -projektia. Tämä kurssi yhdistää monet hyödyt eri kursseilta, jota kutsutaan integroiduksi 

opetusmenetelmäksi. Innovatiivinen lähestymistapa on kehitetty yhdessä Klub Aktiv z.s.:n 

kanssa aktiivisen senioriryhmän kanssa, ja opiskelijat auttoivat luomaan sisällön sekä 

opetusmateriaalin tälle kurssille. Kurssin tarkoitus on oppia sekä harjoitella englannin kieltä 

jokapäiväiseen käyttöön. Käyttämällä integroitua opetusmenetelmää kurssi yhdistää 

englanninkielen opetuksen fyysisiin aktiviteetteihin, varsinkin kävelemiseen erilaisissa 

teemoitetuissa ympäristöissä, joissa keskitytään opittuje asioiden painamiseen muistiin 

fyysisen aktiviteetin aikana. Menetelmän on tarkoitus varmistaa oppimisen tehokkuus, joten 

menetelmä on erityisesti sopiva ryhmille joilla on (esimerkiksi iän tai sairauden vuoksi) 

heikentynyt kyky oppia uutta. Kursseja, joissa tätä menetelmää käytetään, tullaan 

kehittämään lisää ja tarjoamaan Klub Aktiv:in toimesta. Enemmän tietoa projektista on 

saatavilla projektin nettisivuilta: www.walkandtalkproject.eu. 
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           16. Tekstit rekrytointiin 

                (Kurssit 1 - 3)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

           Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

 

Kurssi 1 – Walk & Talk English A2 yli 65 vuotiaille 

 

Englannin kielen opettaja/kouluttaja 

Volkshochschule Lingen tarjoaa vapaamuotoisen englanninkielen kurssin A2-tasolla yli 65-

vuotiaille.Kurssilla hyödynnetää uusia menetelmiä ja lähestymistapoja: Oppiminen ei 

tapahdu sisällä luokkahuoneessa vaan ulkona, raittiissa ulkoilmassa. 

Nyt etsimme motivoitunutta englanninopettajaa, joka on kiinnostunut käyttämään uusia 

opetusmenetelmiä, pitää kävelemisestä ja työskentelystä senioreiden parissa. 

Lyhyen konseptiin sekä koulutusmateriaaliin tutustuttamisen jälkeen voit aloittaa. Koulutus 

koostuu kahdeksasta kävelystä, joissa keskustellaan senioreille sopivista aiheista. 

Jos tämä kuulostaa sinulle sopivalta työltä, ota yhteyttä: Puh.:___________ tai s-

posti:_________________ 

 

Kurssi 2 – Digitaalista tarinointia Walk & Talk yhteydessä 

Opettaja/kouluttaja Digitaalista tarinointia Walk & Talk –kurssille. Uudelle, alkavalle Walk & 

Talk –kurssille etsimme kouluttajaa, joka täyttää seuraavat kriteerit: 

- englanninkielen osaaminen vähintään B2-tasolla 

- edistyneet sosiaaliset taidot, neuvottelu-, ongelmanratkaisutavotteisiin kannustaminen 

- opetus- sekä koulutustaitoa, mielellään ikääntyneiden parissa 

- hyvä fyysinen kunto, jotta voi osallistua fyysisiin aktiviteetteihin kurssilaisten kanssa 

- ennakoiva ja yhteistyöhaluinen asenne 

- vähintään 5 vuoden kokemus opetuskokemus tarinankerronnan, audiovisuaalisen 

viestinnän sekä editoinnin parista. Puh.: ___________ tai s-posti: _______ 

 

Kurssi 3 – Tietotekniikan opetusta yhdistettynä Walk & Talk –kokemukseen 

Opettaja/kouluttaja Tietotekniikan opetus Walk & Talk -kurssille. Uudelle, alkavalle ”Äly 

Walk & Talk” –kurssille etsimme kouluttajaa, joka täyttää seuraavat kriteerit:  

- englanninkielen osaaminen vähintään B2-tasolla 

-edistyneet sosiaaliset taidot, neuvottelu-, ongelmanratkaisutavotteisiin kannustaminen 

- opetus- sekä koulutustaitoa, mielellään ikääntyneiden parissa 

- hyvä fyysinen kunto, jotta voi osallistua fyysisiin aktiviteetteihin kurssilaisten kanssa 

- ennakoiva ja yhteistyöhaluinen asenne 

- ennakoiva ja yhteistyöhaluinen asenne 

- vähintään 2 vuoden kokemus tietotekniikan opetuksesta. Puh.: ___________ tai s-posti: 

_______ 
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           17. Tekstit rekrytointiin 

                (Kurssit 4 - 5)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

   Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

 

Kurssi 4 – Matemaatiikkapolku 

Centre for the Innovation and Development of Education and Technology (CIDET) tarjoaa 

matematiikan kurssin, joka perustuu innovatiiviseen vapaamuotoiseen 

opetusmenetelmään. Opiskelijoita opetetaan ulkona: he tutkivat matemaattisia käsitteitä 

kävellessään, joka edesauttaa elämänlaadun kohenemista. 

Etsimme innokasta ja osaavaa opettajaa/-kouluttajaa, jolla on riittävä matemaattinen 

osaaminen ja joka on kiinnostunut edellä esitetystö menetelmästä (käveleminen ja 

keskustelu). 

Lyhyen konseptiin sekä koulutusmateriaaliin tutustuttamisen jälkeen voit aloittaa. Koulutus 

koostuu kahdeksasta kävelystä, joissa keskustellaan senioreille sopivista aiheista. 

Jos kiinnostuit, olet opettaja ja olet valmis kokeilemaan uutta, ota yhteyttä: 

 

Kurssi 5 – K4 – Tie terveyteen ja aktiiviseen ikääntymiseen  

The Faculty of Psychology and Education Sciences University Al.I. Cuza din Iasi (UAIC) 

on aloittamassa innovatiivisen, vapaamuotoisen interaktiivisen kurssin, joka on suunnattu 

yli 65-vuotiaiden henkilökohtaiseen kehitykseen. Opetustilanteet senioreille tapahtuvat 

pääosin ulkona, raittiissa ulkoilmassa. Kävellessään osallistujat oppivat tuntemaan 

luontoa sekä itseään paremmin ja oppivat yli 65-vuotiaan mielen ja kehon hyvinvoinnista. 

Samalla he harkoittelevat useita kommunikaatiomenetelmiä ja srategioita, jotka auttavat 

heitä hallitsemaan elämää paremmin. 

Näihin uusiin Walk & Talk –kursseihin etsimme kouluttajaa, joka täyttää seuraavat 

kriteerit: 

- motivoitunut ja osaava freelance opettaja, joka tuntee biologiaa suhteellisen hyvin ja 

psykologiaa erittäin hyvin 

- edistyneet kommunikointitaidot, joihin kuuluu esim. neuvottelu, ongelmanratkaisu, ja 

tavotteisiin kannustaminen 

- opetus- sekä koulutuskokemusta, mielellään ikääntyneiden parissa 

- hyvä fyysisen kunto 

- vähintään 2 vuoden kokemus opetusalalta (myös vapaaehtoistyö opetusalan 

organisaatiossa).  

Lyhyen konseptiin sekä koulutusmateriaaliin tutustuttamisen jälkeen voit aloittaa. Koulutus 

koostuu neljästä osiosta, joissa aiheet ovat senioreille sopivia. 

Jos kiinnostuit, olet opettaja ja olet valmis kokeilemaan uutta, ota yhteyttä. 

 

Jos tämä kuulostaa sinulle sopivalta työltä, ota yhteyttä: 

Puh.: _____________________ tai s-posti: ______________________ 
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           18. Tekstit rekrytointiin 

                (Kurssit 6 - 7)   

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

           Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

 

 

Kurssi 6 – Walk & Talk lausuntakurssi 

Runojen lukemista ja lausumista. Sastamalan Opisto etsii taideaineiden opettajaa 

lanseeraamaan ja toteuttamaan uutta kurssia, jossa hyödynnetään Walk & Talk –

menetelmää. Opettajan tulee hallita menetelmät, joissa yhdistetään käveleminen ja 

taiteellinen ilmaisu Walk & Talk –projektin sekä opiston ohjeiden mukaisesti, tavoitteena 

kehittää esteettisiä käsityksiä sekä uutta tapaa lähestyä perinteisiä runonlausunnan 

opetusmenetelmiä. Maisterin tutkinto ilmaisuaineissa on toivottava, samoin kokemus 

työskentelystä aikuisten ja ikääntyneiden opetuksen parissa. 

 

Kurssi 7 – Walky Talky English 

Opettaja/kouluttaja Walky Talky English -kurssille 

Uudelle, alkavalle Walk & Talk –kurssille etsimme kouluttajaa, joka täyttää seuraavat 

kriteerit: 

- englanninkielen osaaminen vähintään B2-tasolla 

- edistyneet sosiaaliset taidot kuten neuvottelu, ongelmanratkaisu, tavotteisiin 

kannustaminen 

- opetus- sekä koulutustaitoa, mielellään ikääntyneiden parissa 

- hyvä fyysinen kunto 

- ennakoiva ja yhteistyöhaluinen asenne 

- vähintään 5 vuoden kokemus opetusalalta 

 

  

18 



    19. Arviointi-/Palautelomake 

   (osallistujille) 

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

   Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

PALAUTELOMAKE OSALLISTUJILLE 

KURSSIN ARVIOINTI 

Tällä kyselyllä pyrimme mittaamaan tyytyväisyys kurssiin tai kurssin osaan, johon 

olette juuri osallistuneet, sekä kuulemaan mahdollisia ehdotuksia sen kehittämiseksi. 

Tietoa vastaajasta (ei pakollinen) 

Ikä: ______ vuotta 

Mies/nainen: _________ 

Kuinka tuttu kurssin aihe oli Teille ennestään? 

…................................................................................ 

- Vastasiko Walk & Talk –kurssi odotuksianne? 

     Mikäli ei, olkaa hyvä ja kommentoikaa alla miksi 

- Oliko kurssin rakenne selkeä?  

     Mikäli ei, olkaa hyvä ja kommentoikaa alla 

- Oliko kurssin materiaalista hyötyä?  

- Opitteko kurrssilla uutta aiheeseen liittyen? 

- Miten hyvin mielestänne omaksuitte uutta tietoa kurssin aikaina? 

- Miten hyvin mielestänne opitte uusia taitoja kurssin aikaina? 

- Kuinka hyvä kurssi mielestänne oli kokonaisuutena? 

KOMMENTTEJA / EHDOTUKSIA LIITTYEN KYSYMYKSIIN  

Haluatteko lisätä, kommentoida tai ehdottaa jotain?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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          20. Arviointi-/Palautelomake 

   (kouluttajalle/opettajalle) 

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

           Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

PALAUTELOMAKE KOULUTTAJALLE/OPETTAJALLE 

KURSSIN ARVIOINTI 

Tässä lomakkeessa pyrimme mittaamaan tyytyväisyys kurssiin tai kurssin osaan, 

johon olette juuri osallistuneet, sekä kuulemaan mahdollisia ehdotuksia sen 

kehittämiseksi. 

Tietoa vastaajasta (ei pakollinen) 

Ikä: ______ vuotta 

Mies/nainen: _________ 

Kuinka tuttu kurssin aihe oli Teille ennestään? 

…................................................................................ 

- Vastasiko kurssin työ odotuksianne? 

     Mikäli ei, olkaa hyvä ja kommentoikaa alla miksi 

- Oliko kurssin ohjellinen rakenne selkeä?  

     Mikäli ei, olkaa hyvä ja kommentoikaa alla 

- Oliko kurssimateriaalista hyötyä?  

- Opitteko uutta kurssin aiheeseen liittyen?   

- Vastasiko Walk & Talk –kurssi odotuksianne? 

- Oliko sen rakenne selkeä? 

- Miten arvioisit tietosi/taitosi sekä asenteesi tätä opetusta  

    sekä opetusmenetelmää kohtaan kurssin päätyttyä? 

- Onko kävelemisen ja oppimisen menetelmässä jotain, jota 

    muuttaisit?  

- Haluatko kommentoida tai ehdottaa jotain muuta?  

KOMMENTTEJA / EHDOTUKSIA LIITTYEN KYSYMYKSIIN 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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          21. Osallistumistodistus 

Ohjeita sidosryhmien kanssatoimimiseen sekä viestintään 

 

   Ohjeita sidosryhmien kanssa  

 toimimiseen sekä viestintään 

 

 

ADD 

Osallistujan nimi ja osoite: Toteuttavan tahon nimi ja osoite: 
Nimi Sastamalan Opisto 

Osoite Onkiniemenkatu 1 

38200 Sastamala 

Todistamme täten, että…..................... osallistui 

…............................  Walk & Talk –kurssille  

joka toteutettiin …......... Päivämäärä. 

Tämä todistus on voimassa ainoastaan vahvistettuna 
toteuttavan tahon edustajan allekirjoituksella, sekä 
oppilaitoksen leimalla. 

Allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 

Paikka, aika …................................... 

LISÄÄ LOGO 
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