
 

                                                                         

                                                           

 Koillismaan koulujen                                  
 kohtaamispäivä 
  Lauantai 14.1.17, Kuusamo 
 
Pian on jälleen aika kokoontua yhteen ajankohtaisen tiedon ja osaamisen 
päivittämisen äärelle, tapaamaan kollegoita sekä viihtymään ja 
toivottavasti myös innostumaan:  
TERVETULOA järjestyksessään kuudetta kertaa järjestettävään kuntien 
yhteiseen, Osaava Koillismaa –hankkeen rahoittamaan alueelliseen 

koulutuspäivään! Päivä toteutetaan jälleen työpajatyyppisesti, mikä tarkoittaa, että jokainen 
koulutuspäivään osallistuva voi valita itselleen päivän ajaksi kaksi työpajaa. Työpajatarjontaa on 
pitkälti suunniteltu syksyllä tehdyn koulutustoivekyselyn pohjalta – kiitos tässä yhteydessä kaikista 
saamistamme vastauksista! Tämän pohjalta onkin pyrkimyksenä ollut rakentaa ajankohtaisia ja 
kiinnostavia maistiaisia sisältävä sekä uutta tietoa, hyödyllisiä ja käyttökelpoisia työkaluja arjen 
työhön antava työpajatarjonta. 
 
I L M O I T T A U T U M I N E N 
Valitse kaksi itseäsi eniten kiinnostavaa työpajaa 
sekä varapaja ja merkitse ne koululle toimitettuun 
ilmoittautumislomakkeeseen viimeistään tiistaina 
13.12. Merkitse samalla myös erityisruokavalio, 
mikäli tarpeen. Koulut toimittavat ilmoittautumiset 
14.12. kesäyliopistolle (kesayo@kuusamo.fi)  
 
H U O M! Pyrimme huomioimaan työpajojen osallistujaryhmien muodostamisessa ensisijaiset  
valinnat. Tämän vuoksi määräpäivään mennessä ilmoittautuminen on toivottavaa!  
Otamme vastaan jälki-ilmoittautumisia (13.12. jälkeen), mutta emme voi tässä tapauksessa taata 
paikkaa kaikkiin työpajoihin. Jälki-ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 13.12. jälkeen suoraan 
kesäyliopistolle: kesayo@kuusamo.fi  

 
Koulutuspäivä ruokailuineen on osallistujille maksutonta Osaava Koillismaa V –hankkeen (2016–
2017) kustantamaa täydennyskoulutusta.  
 
Ilmoittautuneille lähetetään kutsu & käytännön ohjeita koulutuspäivästä sähköpostilla viikon 
2/2016 alussa. 
 
Lisätiedot: Koulutussuunnittelija Johanna Riekki (kesäyliopisto): johanna.riekki@kuusamo.fi tai 
040 753 5716 



 

                                                                         

                                                           

Koillismaan koulujen kohtaamispäivä 
14.1.2017 

Ohjelma 
 
Klo 8.30 alk. Aamukahvia ja –teetä tarjolla, lukion aulakahvila 
 
Klo 9.00–12.00 Aamupäivän työpajat (osa työpajoista muualla kuin lukiolla) 

o työpajojen tarkemmat paikat ilmoitetaan vkon 2 alussa 
sähköpostitse lähetettävässä infoviestissä 
 

Klo 12.00–13.00 Lounas, opiskelijaravintola Salviassa (lukio) 
o lounaalle mennään porrastetusti, tarkemmat ohjeet kerrotaan 

infoviestissä 
o siirtyminen iltapäivän työpajoihin 

 
Klo 13.00–16.00 Iltapäivän työpajat (osa 
työpajoista muualla kuin lukiolla) 

o iltapäiväkahvi työskentelyn lomassa 
  



 

                                                                         

                                                           

Työpajat 14.1.2017 

Animaatio ja kuvakerronta äidinkielen oppimisessa 
Simo Marttinen, Ilona IT, luokanopettaja Jyväskylän kaupunki.  
Simo toimii hetkellä kiertävänä TVT-samanaikaisopettajana auttaen opettajia TVT:n pedagogisessa 
hyödyntämisessä, vastuullani on myös kaupungin Google Suite -palvelun ylläpitäminen. Opiskelen 
koulutusteknologian maisteriohjelmassa Jyväskylän yliopistossa. 
Pajassa saat esimerkkejä animaatioiden ja muun kuvakerronnan mahdollisuuksista äidinkielen 
opetuksessa iPadilla. Pääset kokeilemaan oman stopmotion-animaation tekemistä ja muokkaamista 
iPadilla. Lisäksi teet opetusvideon, esitelmän tai kirjoitelman ajankohtaisesta aiheesta monipuolista 
kuvakerrontaa hyödyntäen. Saat myös hyviä vinkkejä video- ja kuvatuotosten jakamiseen 
pilvipalvelussa. Paja soveltuu sekä luokanopettajille että aineenopettajille. 
HUOM! Mikäli tulet pajaan oman laitteen kanssa, lataa ennen pajaa iPadillesi iMotion, iMovie, Adobe 
Spark Video, Shadow Puppet Edu ja BaiBoard 3.  

 
BG–opetuksen paja  
FM, maantieteen ja biologian opettaja Eerika Virranmäki, joka toimii väitöskirjatutkijana 
maantieteen tutkimusyksikössä Oulun yliopistossa. 
Väitöskirjatutkimus keskittyy sähköisten ylioppilaskirjoitusten ja uuden opetussuunnitelman tuomiin 
muutoksiin lukion opettajien asenteissa ja pedagogisissa käytänteissä sekä opiskelijoilta vaadittavassa 
osaamisessa. Mielenkiinnon kohteina Eerikalla on paikkatiedon opetus, uudet opetusmenetelmät ja 
maantieteellinen tiedekäsitys ja osaaminen.  
Geomedia maantieteessä –koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille perustietoja geomediasta 
osana uutta opetussuunnitelmaa peruskoulussa ja lukiossa sekä tutustuttaa muutamaan geomedian 
sovellukseen ja selainpohjaiseen ohjelmaan ja innostaa hyödyntämään geomediaa monipuolisesti 
maantieteen opetuksessa. Koulutus on tarkoitettu yläkoulun ja lukion maantieteen ja biologian 
opettajille. Osallistujia pyydetään tekemään tunnukset Paikkatietoikkunaan etukäteen. 
HUOM! Työpaja kestää koko päivän (klo 9–16). 

Bändipaja 
Kitaristi ja musiikinopettaja Jussi Jaako, joka toimii mm. musiikinteorian, sovituksen, bändisoiton 
ja musiikkiteknologian opettajana Oulun Yliopiston Musiikkikasvatuksen koulutuksessa. 
Työpaja on suunnattu kaikille jotka haluavat vinkkejä bändisoitinten opettamiseen. Työpajassa käydään 
läpi bändisoittimia, niiden soundeja ja pedagogiikkaa sekä käytännön vinkkejä luokassa 
järjestäytymiseen ja bänditunnin suunnitteluun ja toteutukseen.  

 
Google Classroomin perusteet 
Kuusamon peruskoulujen TVT-kehittäjä Jaana Virtanen 
Työpajan aikana tutustutaan Google Classroomiin ja sen käytön perusteisiin. Pajan aikana käydään läpi 
mm. uuden luokkatilan luominen Classroomiin sekä ilmoitusten, tehtävien ja kysymysten lisääminen 



 

                                                                         

                                                           

luokkatilaan. Lisäksi käydään läpi muutamia oppilaan toimintoja, kuten tehtävien palauttaminen. 
Opettajan näkökulmasta tarkastellaan myös oppilaiden töiden kommentointia ja arvioinnin antamista 
Classroomin kautta. Mukaan saa tulla myös kertaamaan, jos Classroom on jo entuudestaan tuttu, koska 
uusia ominaisuuksia tulee sinne tasaisesti.  
HUOM! Työpajaan tulijalla tulisi olla GSE (entinen GAfE) -tunnus (eli edukmo.fi-tunnus) ja etukäteen 
kannattaa myös tarkistaa, että sen salasana toimii. Työpajan aikana hyödynnetään Googlen 
Chromebookeja eli niihinkin pääsee samalla tutustumaan.  
 

Iloa opetukseen ja ohjaukseen 
KM, erityisopettaja, tietokirjailija Eija Reinikainen, www.eijareinikainen.com  
Työpajassa käydään läpi lapsen/nuoren psyykkisiä perustarpeita (hyväksyntä, luottamus, välittäminen ja 
joukkoon kuuluminen) käytännön esimerkein. Lisäksi pohditaan tieteellistäkin painoarvoa saaneen ilon 
ja ilahduttamisen merkitystä lapsen/nuoren elämässä. Kouluttaja kertoo esimerkkejä siitä, kuinka iloa 
voi jakaa päivittäisessä työssä. Ohittamaton teema on myös vanhempien kohtaaminen. Kyseiset teemat 
limittyvät ja lomittuvat koulutuksen kuluessa ja niitä peilataan omaan työhön.  
Työpaja soveltuu erityisesti myös henkilöille, jotka haluavat tietoa ja tukea haastaviin tilanteisiin sekä 
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimimiseen ja aiheeseen kiinnostuneille. 
 

Kuvataiteen paja: Mitä kuvat kertovat minusta ja sinusta? 
Kuvataiteen opettaja (TaM) Jenni Marttila 
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Mitä kuvat kertovat minusta ja sinusta? Työpajassa tehdään 
omakuvia kollaasi- ja sekatekniikalla. Tutustutaan käytännön harjoituksessa oman identiteetin 
kuvalliseen ilmaisuun ja kuvan kautta keskusteluun. Työskentelyn lomassa käydään keskustelua 
kuvataiteen ja sen kautta tapahtuvan itseilmaisun merkityksestä koulumaailmassa. Työpaja ei edellytä 
aiempaa kokemusta kuvataiteen tekemisestä, työpaja soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

 
Monipuolisesti matikkaa iPadeilla 
Piia Kilpeläinen-Tuoma, Ilona IT, Pellon peruskoulun luokanopettaja  
Opetan 5.-6.luokkaa. Olen käyttänyt teknologiaa monipuolisesti opetuksen tukena koko opettajaurani 
ajan. Olen valmistunut 2007 teknologiapainotteisesta luokanopettajakoulutuksesta Oulusta. Tänä 
lukuvuonna painotukseni on ollut omatahtisesti edettävässä matematiikassa, jossa käytämme 
teknologiaa oppimisen tukena. 
Pajassa opit iPadin hyödyntämistä matematiikan eri osa-alueilla, kuten mittaaminen, geometria, 
peruslaskutoimitukset, sanalliset tehtävät ja havainnollistaminen, toiminnallinen matematiikka, 
ohjelmointi ja ongelmanratkaisu. Lisäksi saat vinkkejä iPad:in käytöstä omatahtisen matematiikan 
opiskelun tukena. Saat paljon käytännön esimerkkejä ja pääset itse kokeilemaan erilaisia sovelluksia. 
Esimerkit ovat peruskoulun 3.-6. luokilta mutta ovat sovellettavissa myös yläkouluopetukseen ja lisää 
ideoita syntyy, kun pääset itse tekemään ja kyselemään.  
HUOM! ! Mikäli tulet pajaan oman laitteen kanssa, lataa ennen pajaa iPadiin seuraavat ilmaiset 
sovellukset:  QR-koodin lukija (esim. QRafter), Socrative, Google maps, Sports Tracker, Padlet 
Maksullinen Expain Everything -sovellus on myös esittelyssä.  

 



 

                                                                         

                                                           

Miten arvioida oppimista ja osaamista monipuolisesti? 
KT, FL Najat Ouakrim-Soivio 
Työskentelyn tavoitteena on perehdyttää koulutukseen osallistuvat siihen, miten oppimiskäsitys ja 
arvioinnin monipuolisuus liittyvät toisiinsa, mitkä ovat oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset 
tehtävät, miten monipuolistaa arviointia ja miten edistymistä on mahdollista arvioida suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin? Tavoitteena on avata konkreettisin menetelmin mitä ja miten 
oppimisprosessia ja osaamista on mahdollista arvioida erilaisin menetelmin, ja siten, että oppilaat/ 
opiskelijat ovat mukana tavoitteen asettamisesta arviointiprosessin päättymiseen asti. 
Työpajatyöskentelyn tavoitteena on auttaa osallistujia kehittämään omaa arviointityötään ja 
soveltamaan oppimaansa osaksi omia arviointikäytänteitä. Siksi työskentelyssä käytetään ns. arvioinnin 
peruskysymyksiä, joiden avulla työpajaan osallistuvilla on mahdollisuus suunnitella omaan opetukseensa 
liittyvä kokonaisuus, jossa tavoitteiden monipuolinen arviointi on mietitty ja otettu huomioon. Osana 
työpajatyöskentelyä syvennetään opettajien tietoja ja taitoja itsearvioinnin, vertaisarvioinnin ja 
ryhmäarvioinnin käytöstä sekä oppimiskeskusteluista. 
HUOM! Työpajatyöskentely edellyttää, että osallistujilla on mukanaan paikallinen opetussuunnitelma 
tai POPS (2019 tai LOPS (2015) perusteet. 

 
Mitä Scratchin jälkeen? Pythonin alkeet (ohjelmoinnin jatkoa) 
TVT-opettaja, Innokas –verkoston kouluttaja Markus Packalén, www.innokas.fi 
Pajaan osallistujalla on mahdollisuus syventää omaa ohjelmointiosaamistaan, harjoitella Python-
ohjelmointikielen alkeita verkkomateriaalien avulla sekä tehdä suunnitelmia ohjelmoinnin opetukseen 
luokilla 7-9.  
HUOM! Osallistuja voi ottaa pajaan mukaansa oman kannettavan, mikäli sellainen on käytössä. 
Järjestäjän toimesta pajasta löytyy kannettavia niitä tarvitseville.  

 
Monialaisten opintokokonaisuuksien 5 mallia 
yrittäjyyskasvatukseen 
Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija Petrikki Tukiainen 
Työpajassa esitellään viisi eri kestoista ja helposti omassa opetuksessa käyttöön otettavaa toteutustapaa 
oppijoiden yritteliäisyyttä ja oppimismotivaatiota lisäävien MONO-opintojen toteutukseen. Voit 
toteuttaa näitä omassa opetuksessa tai koko koulun yhteistyönä. Lyhyin toteutusmalli on yksittäinen 
tehtävä oppitunnille ja laajin malli on koko lukuvuoden kestävä toimintamalli joka integroituu kaikkeen 
tekemiseen. Tätä yksinkertaisempaa ei yrittäjyyskasvatus voi olla. 
Esiteltävät mallit: 
- Laaja-alaisen osaamisen oppimistehtävät aineisiin integroituna 
- Mun juttu - teemapäivän toteutus  
- Luovuusviikko - ilmiöviikon suunnittelumalli 
- Mun jutun tukeminen ja ohjaus koko lukuvuoden kestoisena kasvun prosesina 
- Viikon henkilö - aineopetuksen sisällä   
Mikä malli rikastaisi sinun opetusta? Tule rakentamaan oma mallisi. Lisäksi työpajassa esitellään 
valtakunnallisen YES ry:n julkaisemat Mun maailma -työkirja oppilaille sekä yrittäjyyskasvatuksen 



 

                                                                         

                                                           

työkirja opettajille. HUOM! Toinen työpajoista kohdennetaan alaluokille ja toinen yläluokille/lukioon: 
sijoitamme osallistujat oikeaan ryhmään työpaikan mukaisesti. 

 
Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 
Iida-Maria Peltomaa (KM) ja Aki Luostarinen (FM), jotka toimivat opetussuunnitelman yleisen 
osan teemojen täydennyskouluttajina ja ovat juuri kirjoittaneet kirjan OPSin käyttöönotosta. 
Lisätietoja www.proedugo.fi.  
Kuinka rakennetaan uuden OPSin mukainen monialainen oppimiskokonaisuus? Mikä on opettajan rooli 
ja tehtävä monialaisissa kokonaisuuksissa? Miten kokonaisuuksia arvioidaan? Entä mikä tarkoittaa 
oppilaiden aito aktiivisuus ja osallisuus? Osallistujat saavat koulutuksessa käytettävän tukimateriaalin 
käyttöönsä teeman jatkokäsittelyyn myös työpajan jälkeen 

 
Opetuksen yksilöllistäminen 
Fysiikan ja matematiikan lehtori Pekka Peura, Martinlaakson lukio 
Viimeisen seitsemän vuoden ajan Pekka on kehittänyt aktiivisesti opetus- ja arviointikäytänteitä omassa 
opetuksessaan. Peura on palkittu tekemästään kehitystyöstä mm. Mensa-palkinnolla 2013, 
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kannustusstipendillä 2014 ja Campus Awards -palkinnolla 
2015. 
Koulutuksessa tutustutaan konkreettisten esimerkkien kautta, miten yksilöllistä oppimista ja 
yhteisöllistä oppimista voidaan toteuttaa käytännön tasolla sekä luokan- että aineenopetuksessa. 
Koulutuksessa pohditaan myös arviointikäytänteiden merkitystä oppimisen ohjaamisessa sekä tutkitaan 
nykyistä arviointikulttuuria sekä sitä, mihin suuntaan arviointikulttuurimme on kehittymässä uusien 
opetussuunnitelmien myötä. 

 
Oppivan yhteisön kehittäminen 
Iida-Maria Peltomaa (KM) ja Aki Luostarinen (FM), jotka toimivat opetussuunnitelman yleisen 
osan teemojen täydennyskouluttajina ja ovat juuri kirjoittaneet kirjan OPSin käyttöönotosta. 
Lisätietoja www.proedugo.fi.  
Uusi opetussuunnitelma esittelee meille ensimmäistä kertaa koulun toimintakulttuurin kehittämistä 
ohjaavat periaatteet. Kuinka sitoudumme yhteisönä kehittämään toimintakulttuuria opetus-
suunnitelmassa annettujen periaatteiden mukaisesti? Työpaja tarjoaa näkökulmia yhden opetus-
suunnitelman keskeisimmän tavoitteen avaamiseen ja käytännön kehittämiseen. Osallistujat saavat 
koulutuksessa käytettävän tukimateriaalin käyttöönsä teeman jatkokäsittelyyn myös työpajan jälkeen 

 
Pedagoginen sukellus lisätyn todellisuuden (Augmented reality) ja 
virtuaalitodellisuuden (Virtual reality) mahdollisuuksiin oppimisessa 
Timo Ilomäki, Ilona IT, äidinkielen lehtori Schildtin lukio, Jyväskylä, Opetusteknologian kouluttaja 
Timo toimii tällä hetkellä koordinaattorina Virtuaalitodellisuus ja elämyksellinen oppiminen -hankkeessa 
sekä Byod ja Android-hankkeessa ja on aikaisemmin koordinoinut Mobiluck iPad-hanketta. Tällä hetkellä 
hän kuratoi mm. seuraavia Scoop.it! -julkaisuja http://www.scoop.it/u/timo-ilomaki iPads in high school, 



 

                                                                         

                                                           

Education technology, Android, Virtual Reality, MS Office 365, Opeskuuppi. Tervetuloa seuraamaan! 
Twitter: @ilotimo  
Pajassa pääset tutustumaan lisätyn todellisuuden (Augmented Reality) sovelluksiin ja hyödyntämiseen 
oppimisessa. Lisäksi saat ideoita virtuaalitodellisuuden hyödyntämismahdollisuuksista kouluissa. Tule 
testaamaan Samsung Gear Vr - laseja, Google Cardboard:ia ja 360 videon kuvausta. Mukana ovat myös 
Theta 360-kamerat, sekä puhelimen 360-kuvausmahdollisuudet. Opit miten Youtube 360 ja Thinglink 
360 toimivat jakamisen paikkoina. Hyödynnämme osallistujien omia iPadeja ja älypuhelimia. 

 
Piirrä, maalaa, ohjelmoi! Monialaisia mediaprojekteja Scratch –
ohjelmointiympäristössä 
TVT-opettaja, Innokas –verkoston kouluttaja Markus Packalén, www.innokas.fi 
Pajassa ohjelmoidaan monimediainen ja oppiaineita yhdistelevä digitaalinen peli käyttäen Scratch-
lohko-ohjelmointiympäristöä. Pelin grafiikka, äänet ja musiikki luodaan itse käyttäen ilmaisia verkosta 
löytyviä työvälineitä. HUOM! Osallistuja voi ottaa pajaan mukaansa oman kannettavan, mikäli 
sellainen on käytössä. Järjestäjän toimesta pajasta löytyy kannettavia niitä tarvitseville. 

 
Teknologia liikunnanopetuksessa 
Liikuntaan ja terveystietoon erikoistunut opettaja, Polar Education technology specialist teacher, 
Apple professional development- kouluttaja Sami Paavola 
Tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin hyödyntää teknologiaa liikunnanopetuksen tukena ja eritoten 
opettajan työkaluna. Käymme läpi esimerkkejä opetushallituksen Aktiivisuushankkeesta, kokeilemme 
Polarin Go Fit- palvelua sekä erilaisia tapoja hyödyntää iPadejä liikunnantunneilla. Näiden lisäksi 
tutustumme esimerkiksi Team action zoneen liikuttajana sekä muihin mahdollisuuksiin liikunnan 
lisäämiseksi koulupäivän aikana. Liikuntavarustus katsotaan eduksi.  
 

Tietovisojen ja tiedonkeruun perusteita 
Kuusamon peruskoulujen TVT-kehittäjä Jaana Virtanen 
Työpajan aikana tutustutaan Googlen työkaluista Google Formsiin (toimii sekä edukmo.fi, että gmail-
tunnuksilla), johon on uudehkona ominaisuutena tullut tietovisojen luominen. Google Formsia voidaan 
käyttää myös tiedonkeruuseen, eli sillä on mahdollista luoda myös erilaisia kyselylomakkeita. Tähän 
tutustutaan myös pajan aikana. 
Tämän lisäksi käydään läpi Kahootia sekä Socrativea, joilla voidaan myös luoda erilaisia tietovisoja 
oppilaille. Oppilaat voivat myös itse tehdä visoja toisilleen pelattavaksi. Pajassa voidaan tarpeen mukaan 
käydä läpi myös miten tietovisat voi laittaa saataville QR-koodien kautta. 
HUOM! Työpajaan tulijalla tulisi olla käytössään Google-tunnus (joko edukmo.fi tai gmail) ja 
etukäteen kannattaa myös tarkistaa, että sen salasana toimii. Jotta tietovisoja pääsee helposti 
tekemään pajan aikana, osallistujat voivat suunnitella muutaman kohdan tietovisan valmiiksi vaikka 
paperille ja tuoda mukanaan pajaan (suosituksena monivalintakysymykset).  

 



 

                                                                         

                                                           

Turvallinen luokka oppimisen motivaation ja työrauhan kannalta 
YTM, opettaja, työnohjaaja ja nuorisotyöntekijä Tiina Honkonen, www.myotatuulitiina.fi  
Oppilaiden turvallisuudentunne näkyy koulussa työrauhana. Turvallisessa koulussa oppilas tietää, mitä 
häneltä odotetaan ja tuntee itsensä arvostetuksi. Mitä turvallisempi tunne, olotila ja ryhmä ovat, sen 
paremmat mahdollisuudet oppilaalla on oppia ja kasvaa. Työpaja on vuorovaikutteinen ja siinä annetaan 
työkaluja turvallisen ja myönteisen ilmapiirin rakentamiseen ja ylläpitämiseen luokassa. Turvallinen, 
yhteisöllinen ja osallisuuden mahdollistava koulu ja oma luokka syntyvät pitkäjänteisessä ja 
tavoitteellisessa yhteistyössä. Pajassa saat mukaasi harjoitteita omaan kouluun ja luokkaan vietäväksi. 
Tavoitteena on antaa opettajille ja muille koulun aikuisille voimia sekä löytää yhdessä oppimisen ja 
kasvun tukemiseen välineitä ja helpottaa koulun arkityötä. HUOM! Paja toteutetaan etäyhteydellä = 
kouluttaja opettaa etäyhteyden välityksellä Hankasalmelta. 

 
Tunnetaidot haltuun – opettajan/ohjaajan oma jaksaminen 
Psykoterapeutti VET, opettaja, kouluttaja, tietoisuustaito-ohjaaja Sarianna Virpikari, 
www.sariannavirpikari.fi  
Sarianna on koulutukseltaan sekä ratkaisukeskeisen vaativan erityistason että kognitiivisen erityistason 
terapeutti. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä erityisesti lasten ja 
nuorten kanssa.  Lisäksi hän on toiminut useita vuosia opettajien työnohjaajana.  Sariannalla on myös 
psykoterapian kouluttajan erityispätevyys. 
Koulun tunneilmapiiri heijastaa koulun vuorovaikutussuhteita. On tärkeää ymmärtää, etteivät tunteet 
sinänsä ole hyviä tai huonoja, mutta on hyviä ja huonoja tapoja ilmaista niitä. Omien tunteiden 
tiedostaminen on perusta, jolle niiden hallinta rakentuu. Opettajan työssä on olennaista ymmärtää 
tunteiden vaikutus omaan käyttäytymiseen ja työsuoritukseen. Emotionaalinen tietoisuus on tunteiden 
tunnistamista, niiden arvostamista ja hyväksymistä. Kyky ilmaista omat tunteet rakentavasti auttaa 
opettajaa jaksamaan, ja omat tunteet hallitsemalla opettaja pystyy paremmin keskittymään työhönsä ja 
voimaantumaan tunnehallintataitojen avulla. Työpajassa käsitellään seuraavia aiheita: tule tietoiseksi 
omista tunteistasi, tunnetilat, tunnekokemukset, itsetuntemus ja itseluottamus, myönteinen 
suhtautuminen itseen sekä tunnehallintaa. 

 
Robotiikan paja 
Opettaja, Innokas –verkoston kouluttaja, Jussi Näykki, www.innokas.fi  
Ohjelmointi ja robotiikka ovat monien opettajien huulilla uuden OPS:n myötä. Legorobotit ovat 
erinomainen ja motivoiva tapa harjoitella ohjelmointia sekä robotiikkaa. Kurssilla käytetään Legon 
kuvakepohjaista kieltä, mutta Legorobotteja voi ohjelmoida myös RobotC-kielellä, joten robotit 
soveltuvat opetukseen koko peruskoulun ajan. Kurssilla harjoitellaan legorobottien käyttöä sekä 
annetaan pedagogisia vinkkejä robottien käytöstä osana opetusta. Robotit ovat helppoja liittää myös 
osaksi ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia, joissa vain mielikuvitus on rajana. 
 


