
	 	 	 	 	 	 	 	 	 


 

Ohje valmennuksen 
toteuttamiseen etänä 

Nuorten vetämä Gutsy Heroes -rohkeusvalmennus 
ehkäisee koulupelkoja ja kiusaamista sekä vahvistaa 

ekaluokkalaisten rohkeutta, itsetuntoa ja 
yhteistyötaitoja heti kouluvuoden alussa. 

Koronatilanteen vuoksi osa kouluista toteuttaa 
valmennuksen etäyhteyksin.



 
KOulut voivat valita tehdä ”perinteisen” Gutsy Heroesin, koulun omin 
suosituksin ja erityisjärjestelyin. katso ohjeet: www.gutsygo.fi/heroes 

gutsy heroes etätoteutus 
 
Vanhemmat oppilaat ryhmäyttävät ekaluokkalaiset vahvaan ja rohkeaan 
koulun aloitukseen vetämällä heille etäyhteydellä Gutsy Heroes -tunnin.  

Kesto voi olla esimerkiksi 30-45 minuuttia ja tunnin voi pitää silloin, kun 
teille sopii.   
 
Tärkeintä Gutsy Heroesin etätoteutuksessa on:  

Nuoret ja ekaluokkalaiset kohtaavat (etäyhteydellä) ja ekat huomaavat, 
että kasit ovat tukena tarvittaessa. 
Tunnilla on kannustava, hauska ja iloinen ilmapiiri 
Puhutaan ääneen, miltä koulun aloitus tuntuu ja kuinka yhdessä voidaan 
huolehtia, ettei kukaan jää ulkopuolelle. 

Valmennuksen teemat: toiveikkuus, luottamus, rohkeus olla oma itsensä & 
yhteistyö. 



tehtävälista nuorille 

Sopikaa aika, jolloin tapaatte etäyhteydellä - opettajien on hyvä olla apuna 
tässä. Infotkaa kaikkia, joita asia koskee.  
 
Valitkaa työkalu, jonka avulla tapaatte, esimerkiksi: O365 Teams, Google 
Meet. Käyttäkää koulun omaa tietoturvallista videotyökalua, johon 
kirjaudutte koulun tunnuksilla sisään. Parasta olisi, jos saisitte näköyhteyden 
eli ekat näkisivät teidät ja te ekaluokkalaiset. 
 
Testatkaa tekniikka ja sopikaa yhdessä mistä tilasta ja kenen koneelta 
vedätte valmennuksen. Valoa on hyvä olla tilassa riittävästi. 
 
Valmistelkaa valmennustunti. Ohessa on esimerkkirunko, jota voitte 
suoraan käyttää / keksiä lisää. Mukana valmistautumisohjeet 
keskusteluosioon. Käykää yhdessä läpi, miten vedätte tunnin: kuka vetää 
liikunnallisen osion, kuka keskustelun… 

Sopikaa rekvisiitasta ja asuista: voitte pukeutua valmennustuntia varten 
sankariasuin (viitat, naamiot). Tämä tuo leikkimielistä ilmapiiriä, vaikka olette 
etäyhteydessä! 

Sopikaa ekaluokkalaisten opettajan kanssa, miten hän auttaa teitä ja minkä 
videon näytätte keskusteluosiossa. Opettaja voi esimerkiksi jakaa 
puheenvuoroja keskustelussa paikan päällä, kannustaa ekoja puhumaan, 
kääntää konetta jotta näette ekat sekä pyörittää yhdessä katsottavan 
videon. Älkää hätkähtäkö, jos etäyhteys pätkii, kohta se taas toimii!  
 
Pitäkää hauskaa! 

8. -luokkalaiset

1. -luokkalaiset



etätoteutuksen esimerkkirunko 

1) aloitussanat ( videoyhteydellä ) 
 
Vetäkää ekoille innostava aloitus, jossa myös itse esittäydytte ja kerrotte 
mistä on kysymys. 
 
Esim: ”Hei! Me ollaan koulun X kaseja ja haluttiin toivottavaa teidät 
tervetulleeksi kouluun. (Nimikierros: Mun nimi on… ja harrastan kiipeilyä/ 
olen taitava saamaan muut nauramaan / jokin muu lyhyt esittely.)  
 
Me tarvitaan lisää sankareita meidän joukkoon ja siksi me pidetään teille nyt 
Gutsy Heroes -tunti, joka vahvistaa teidän yhteisiä sankaritaitoja: 
toiveikkuutta, luottamusta, rohkeutta olla oma itsensä & yhteistyötä.” 

 
2) liikunnallinen osio 
 
Nuoret: keksikää 3 helppoa liikettä, jotka ekat voivat tehdä luokassa omilta 
paikoiltaan ja jotka vastaavat valmennuksen teemoja:  
 
Esimerkki.  
 
Luottamus - Hyppy ylös ja perään lentoliike seisoen; laittakaa kädet 
lentoasentoon ja liitäkää paikallanne.  
Toiveikkuus - Käsi otsalle ja katse kaukaisuuteen; kierrä kehoa ja katso 
oikealle taakse, katso vasemmalle  
Yhteistyö - Vilkutus kaikkiin suuntiin - yritä ottaa katsekontakti muihin. 
Rohkeus olla oma itsensä - Jokainen keksii oman liikkeensä, esim. 
apukysymyksellä: ”Missä rohkeus tuntuu teidän kehossa? Siitä voi keksiä 
liikkeen!” Lisäksi jokainen voi keksiä myös oman sankarihuudon, joka pitää 
tehdä kun tekee liikkeen. Saa pelleillä ja hassutella!  
 
”Harjoitellaan sankaritaitoja! Noustaan seisomaan. Jokainen liike merkkaa 
yhtä sankaritaitoa. Eli tehkää perässä: kokeillaan ensin luottamusta - 
hypätään omalla paikalla ylös ja sitten lennetään näin..”  
 
Lopuksi voidaan ottaa spurtti! Yhden nuoren tehtävänä on luetella 
liikkeiden nimiä ja tehdään yhdessä liikkeitä toisena perään: ”Toiveikkuus, 
yhteistyö, rohkeus, toiveikkuus — ja pystyttekö tekemään vielä nopeammin? 
Hyvä!”  



3) Keskustelu koulun alusta 
 
Tässä osiossa ideana on kannustaa ekaluokkalaisia nauttimaan koulun alusta 
ja pitämään huolta kavereista koulussa!  
 
Vetäkää ekaluokkalaisille lyhyt keskustelu, jossa käytte läpi koulun aloitusta. 
Teidän kannattaa alkuun kertoa muutama tarina, jotka kannustavat 
ekaluokkalaisia puhumaan ja kuuntelemaan, kun aluksi on liikuttu ja 
pelleilty.  
Esim. ”Nyt jutellaan koulun aloittamisesta. Mun mielestä ekalle luokalle 
meno oli tosi hauskaa - mä esimerkiksi muistan, että… ”  
”Jep, mua jännitti silloin tosi paljon, mutta mua auttoi kun…” 
 
Ekat - miltä teistä koulun aloitus tuntuu?”  
 
Opettajan kannattaa auttaa nuoria antamalla puheenvuoroja 
ekaluokkalaisille ja välittää ekaluokkalaisten kommentteja nuorille, jos puhe 
ei kuulu täysin. 

KYSYMYKSET EKOILLE 
Miltä koulun aloitus tuntuu? 
Millainen on hyvä kaveri? Mitä voi tehdä jos koulussa jännittää?  
”Katsotaan seuraavaksi yhdessä video joka kertoo.. (esim. Miten voi löytää 
kavereita/ miten voi jännittää vähemmän koulussa).”  
 
Katsokaa yhdessä 1 video - opettaja voi auttaa näyttämällä videon 
luokassa. Valitkaa yhdessä opettajan kanssa video, vaihtoehdot: 

Kaveritakuu, vol. 2  
https://www.youtube.com/watch?v=KXZLYBpGViw 
 
Pelonpoistajat 
https://www.youtube.com/watch?v=YTnXxVF8uyc  
 
Gutsy Heroes på farmen (på svenska) 
 https://www.youtube.com/watch?v=4xDYW9zoDpw 

Se alkoi heti ekana päivänä https://www.youtube.com/watch?
v=JjrmDPPAHpI 
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Keskustelkaa videosta:  
Mitä ajatuksia heräsi? Miten varmistetaan, ettei kukaan jää yksin tai 
ulkopuolelle porukasta? Mitä te toivotte koulusta? Mitä keinoja keksimme, 
että toiveet toteutuu? 
 
Varakysymyksiä, jos tuntuu että haluatte jatkaa keskustelua:  
Mitä tarkoittaa luottamus, miltä se tuntuu kun voi luottaa johonkin? Miksi 
luottamus on tärkeää? Millä teoilla voi kavereiden kanssa tai koulussa lisätä 
luottamusta?  
Miltä sankarivalmennus tuntui? Mikä oli hauskinta?  
 
 
4) loppusanat.  
Lopuksi voitte kiittää ekoja ja kertoa, että teiltä voi tulla kysymään apua 
milloin vain.  
 
Esim. ”Hienoa! Nyt olette osallistuneet Gutsy Heroes valmennukseen ja 
olette vahvistaneet toiveikkuutta, luottamusta rohkeutta ja yhteistyötä. 
Muistakaa että meiltä ja muilta vanhemmilta oppilailta voi tulla milloin vain 
kysymään apua. 
 
Noustaan seisomaan ja otetaan yhdessä isot kumarrukset ja aplodit meille!” 
 

ValmistautumiSAPUA keskustelun vetämiseen ennen valmennusta:  

Kutsu omat koulunaloitus-muistot esiin!  
Jotta voitte vetää keskustelun ekoille, valmistautukaa miettimällä itse, miltä 
teistä koulun aloitus tuntui. Mikä siinä jännitti, mikä auttoi ja toi turvaa? 
Missä kohdin olisitte kaivanneet tukea? Oliko helppoa saada ystäviä ja 
päästä mukaan? Mikä siinä auttoi?  
 
Voitte katsoa yhdessä videon Se alkoi heti ekana päivänä ja jakaa ajatuksia 
siitä toisillenne. Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=JjrmDPPAHpI 

SoveltamisVINKKI - kutsu rehtori mukaan! 
 
Rehtori voi tulla mukaan etätoteutukseenkin. Perusversiossa rehtori esittää 
pahista, joka on kähveltänyt valmennukseen varatut pullat. Osion voi ottaa 
mukaan etätoteutukseenkin. Keksikää yhdessä tapa, miten organisoitte 
pullat ekaluokkalaisille turvallisesti ja miten rehtori osallistuu. Odottavatko 

https://www.youtube.com/watch?v=JjrmDPPAHpI


pullat ja rehtori oven takana, miten tämä pahis saadaan luovuttamaan pullat 
ekoille? Vain mielikuvitus on rajana!  
 
Liitteenä on myös pohja todistuksiin - voitte tulostaa ne ja käydä etukäteen 
viemässä opettajalle, joka lisää niihin oppilaiden nimet.  

Esimerkkiviesti ekaluokkalaisten vanhemmille etätoteutukseen:  

Hei! 
Koulumme on mukana Gutsy Heroes -kampanjassa ja vanhemmat oppilaat pitävät 
rohkeusvalmennuksen ekaluokkalaisille etäyhteydellä PÄIVÄMÄÄRÄ.  

Kyseessä on hauska valmennustunti, jossa ekat vahvistavat etäyhteyden avulla 
vanhempien luokkalaisten kanssa seuraavia taitoja: toiveikkuus, luottamus ja rohkeus.  
Gutsy Heroes antaa ekaluokkalaisille tukiverkoston vanhemmista oppilaista ja vahvistaa 
ekaluokkalaisten yhteistyötaitoja, itsetuntoa ja rohkeutta heti koulutaipaleen alussa. 
Valmennuksen tavoitteena on myös ehkäistä koulupelkoja ja kiusaamista.  

Gutsy Heroesista ja sen teemoista voi käydä myös kotona kiinnostavia keskusteluja.  

Iloisin terveisin,  
OPETTAJAT &  XXX LUOKAN OPPILAAT 

JAA Gutsy Heroes -päivästänne tunnelmia muille Suomen kouluille! 

Jaa kuvia ja kokemuksia somessa: hashtagilla #gutsyheroes ja tägäämällä 
@GutsyCollective. Julkaise postauksesi muiden iloksi myös Gutsy Go:n FB-
sivun seinälle ja seuraa muiden tunnelmia ympäri Suomen! Huomaathan, 
että muut voivat nähdä vain julkiset postauksesi.  
 
Varmistattehan opettajien kanssa, että kaikilta kuvissa ja videoissa 
esiintyviltä on lapsilta ja nuorilta heidän itsensä & vanhempien lupa.  

Jos haluat, voit välittää kuvia ja kommentteja myös oman kaupunkisi 
viestintätiimille tiedoksi. 

Ohessa on ideoita sankarikuvien ottoon, jos se on mahdollista koulunne 
koronasuosituksilla ja teillä on kuvausluvat.  





q&a 
Miten Gutsy Heroes on syntynyt?  
Gutsy Heroesin ovat kehittäneet Oulun Metsokankaan koulun nuoret omalla 
Gutsy Go -viikollaan. He halusivat tehdä koulun aloittamisesta nuoremmille 
oppilaille hauskaa ja turvallista. 

Gutsy Go:n yhteiskuntavastuukumppani Tradeka valitsi vuoden 2019 teoista 
Gutsy Heroesin ratkaisuksi, jonka leviämistä se haluaa tukea. Kampanjaa 
tukevat myös Finnkino & Quru.  
 
Miksi Gutsy Heroes kannattaa tehdä?  
Se vahvistaa ekaluokkalaisten rohkeutta, itsetuntoa ja yhteistyötaitoja heti 
kouluvuoden alussa. Gutsy Heroes on hauska ja vauhdikas. Valmennus 
hyödyntää vanhempien oppilaiden kokemuksia koulusta kivalla tavalla ja 
antaa ekoille tukiverkoston vanhemmista oppilaista. Gutsy Heroesin 
tavoitteena on myös ehkäistä koulupelkoja ja kiusaamista. Suomessa noin 
joka kymmenes lapsi joutuu kiusatuksi. Yleisimmillään kiusaaminen on 
alaluokilla.  

Miten laaja Gutsy Heroes on?  
Syksyllä 2020 koulunsa aloittaa arviolta noin 60 000 uutta ekaluokkalaista.  
Mukaan Gutsy Heroesiin on lähtenyt jo yli 20 kaupunkia ja valmennus on 
tarjolla kaikille Suomen kouluille, jotka haluavat toteuttaa sen - osa 
kouluista tekee valmennuksen etänä. Siksi Gutsy Heroesista on kaksi 
versiota: perusversio & etätoteutus. 

Voivatko esimerkiksi kutoset vetää valmennuksen?  
Miksei! Jos kyseessä ei ole yhtenäiskoulu, niin kutoset ovat juuri oikeat 
tyypit toivottamaan uudet ekat sankariviitat liuhuen koulutielle.  

Miten valmennus aikataulutetaan kouluviikkoon?  
Valmennus voidaan pitää milloin vain teille osallistujille sopii. Jos ekat ovat 
koulussa vain aamupäivät, voidaan se järjestää silloin. Muussa tapauksessa 
valmennus voisi olla hauska vetää päivän lopuksi. Valmistelut (esim. 
seikkailuradan rakennus) voidaan silloin tehdä samana päivänä, ennen 
valmennusta. Koordinointia ja tiedottamista kannattaa tehdä vähintään pari 
päivää tai viikko aiemmin.  

Mikä on tärkeintä onnistumisessa?  
Ilo ja kannustava ilmapiiri sekä sankarillinen leikkimielisyys. Tärkeintä on, 
ettei kukaan jää ulkopuolelle, vaan jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi ja 
huomatuksi - vaikka etäyhteydellä!  



on suorittanut sankarillisesti Gutsy 
Heroes -rohkeusvalmennuksen ja 

vahvistanut yhdessä muiden kanssa 
tärkeitä sankaritaitojaan: toiveikkuutta, 

rohkeutta ja luottamusta.

Päivämäärä, koulu ja sankarivalmentajan allekirjoitus



yhteystiedot 

gutsygo@gutsy.fi  

Sandra Lamppu, tiedottaja, Gutsy Go 
sandra.lamppu@gutsy.fi  
040 610 9790  
 
Johanna Vanttaja, tapahtumatuottaja, Gutsy Go 
johanna.vanttaja@gutsy.fi 
0400 390 551 

Gutsy Heroes -kampanjan taustalla on palkittu valtakunnallinen Gutsy Go 
-toimintamalli, jossa nuoret kehittävät uusia rauhaa lisääviä ratkaisuja 
omien kaupunkiensa hyväksi. Gutsy Go:n yhteistyökumppaneina ovat mm. 
Oikeusministeriö, Lääkäriseura Duodecim, Mielenterveyden keskusliitto, 
Finnkino ja suomalaiset säätiöt. Lisätietoa: www.gutsygo.fi 
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