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Ympäristöasiantuntijana työelämässä -seminaari

Kurssiaikataulu
 

Seminaarikertoja on kolme ja ne järjestetään klo 16:00–18:00 Ympäristötalon 2. kerroksen 
seminaarihuoneessa. Kurssipäivät ovat: tiistai 1.4., keskiviikko 9.4. sekä torstai 24.4. 

Toivomme osallistujia paikalle jo hyvissä ajoin, sillä Ympäristötalon alaovi sulkeutuu klo 16:00. 
Paikalla on kahvitarjoilu jokaisen tilaisuuden aluksi. 
 

Suoritusohjeet
 

Ympäristöasiantuntijana työelämässä -seminaarin voi hyväksilukea 1 op laajuisena kanditutkinnossa 
pakollisiin YMP209 Työelämäorientointi -opintoihin tai valinnaisiin YMP801 omatoimisiin 
ympäristömuutoksen ja -politiikan opintoihin. 

Kurssisuoritukseen (1 op) vaaditaan pakollinen läsnäolo kaikilla seminaarikerroilla. Lisäksi kurssisuoritusta 
varten tulee kirjoittaa ja palauttaa määräaikaan mennessä kaksi ennakkotehtävää, oppimispäiväkirja sekä 
oman oppimisen loppuarviointi. Tarkemmat ohjeet ja aikataulu kurssitehtäviin löytyvät sivun 2 taulukosta. 
 
Opiskelijoilta toivotaan aktiivista osallistumista seminaarin tapaamisissa. Suosittelemme suhtautumista 
oppimispäiväkirjoihin riittävän rennolla otteella: sivumäärät ovat suuntaa-antavia ja tehtävien pääasiallinen 
tavoite tulisi olla oman oppimisen syventäminen ja vahvistaminen. 
 

Kurssitehtävien palautus
 
 
Kurssitehtävät palautetaan määräaikaan mennessä sähköpostin liitetiedostona Iitulle:  
iida-elina.kiminki@helsinki.fi 
 
HUOM!  Otsikoi kaikki tehtävien palautussähköpostit nimellä TYÖELÄMÄSEMINAARI_Tehtävännimi,  
(esimerkiksi: TYÖELÄMÄSEMINAARI_Ennakkotehtävä1) 
 
Tehtävätiedostot tulee palauttaa Word-dokumenttina tai Pdf-muodossa. 
Muista kirjoittaa sekä tiedoston nimeen että itse dokumenttiin näkyville oma nimesi! 
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Yhteenveto kurssitöistä
 

Palautus-DL Tehtävänanto

ti 1.4.
klo 16:00

Ennakkotehtävä
 
Mitä haluat saada kurssin aikana selville? Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat?  
Pituus n. 1 sivu.  
Palautus ennen ensimmäistä seminaarikertaa, ti 1.4. klo 16 mennessä. 
 

to 17.4. Ennakkotehtävä
 
Mieti 2-3 kysymystä viimeisen seminaarikerran paneelikeskustelua varten. Kysymys voi 
olla yleinen, tai voit kohdentaa sen jollekin puhujalle.  
Lähetä kysymykset torstaihin 17.4. mennessä sähköpostiviestinä (erillistä liitetiedostoa 
ei tarvita). 
 

ke 7.5. Oppimispäiväkirja
 
Kirjoita jokaisesta seminaarikerrasta noin 2 sivun mittainen pohdinta  
(oppimispäiväkirjan kokonaispituus n. 6 sivua). 
 
Voit käsitellä kahden ensimmäisen seminaarikerran oppimispäiväkirjoissa esimerkiksi 
seuraavia kysymyksiä:  

- Mitä yhteistä Marjan, Marin ja Heidin töissä on? Entä Tuomaksen, Nufarin ja 
Jussin? Mitkä ovat suurimmat erot?  

- Mitä osaamista puhujat ovat osoittaneet työtehtävissään? Mitä sinun kannattaisi 
opiskella, jos haluaisit heidän työpaikkoihinsa töihin? 

 
Kolmannen seminaarikerran oppimispäiväkirjaa voit lähestyä ennakkotehtävässä 2 
lähettämiesi kysymysten pohjalta. Liitä laatimasi kysymykset oppimispäiväkirjaasi ja 
pohdi seminaarin loppukeskustelussa niihin saamiasi vastauksia. Voit myös käsitellä 
muita keskustelussa esiin nousseita teemoja omien urasuunnitelmiesi näkökulmasta. 
 

ke 7.5. Oppimisen arviointi
 
Lue ennen seminaarin alkua kirjoittamasi ensimmäinen ennakkotehtävä. Mitä asetit 
tavoitteeksesi kurssille? Saavutitko tavoitteesi? Mitä olisit kaivannut vielä lisää? Miten 
voisit saada vastaukset sinua edelleen askarruttaviin kysymyksiin? 
Pituus 0,5 1 sivua. 
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