
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2.5–4.5.2019 
 
 
  

Täydennyskoulutuspäivät ruotsinsuomalaisille 
opettajille 
Järjestäjät: RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO – RSO ja 
Hanasaari- ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus 
Paikka: Hanasaari- ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo 
 
Tutustumme kielitietoisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen ajankohtaisiin teemoihin ja 
tutkimukseen, opetussuunnitelmiin, opetusmenetelmiin ja koulun ja varhaiskasvatuksen 
arkipäivään.  
Ohjelmassa asiantuntijaluentoja, opintovierailuja ja toiminnallisia työpajoja ajankohtaisista 
aiheista: positiivinen pedagogiikka, toiminnalliset opetusmenetelmät, digitaalisuus. 
Kulttuuriohjelmaa ja katsaus päivän politiikkaan. 
 
Oppimateriaalinäyttely 
Suomalaisten kustantajien ja oppimateriaalia tuottavien organisaatioiden 
oppimateriaalinäyttely. 
 

Ilmoittautuminen 15.3.2019 mennessä – linkki kaavakkeeseen ja päivitetty ohjelma löytyy 
kotisivuillamme: 
https://www.hanaholmen.fi/event_category/koulutukset-ja-kurssit/  
 
Hinta: SEK 4700.  
Hintaan sisältyy ohjelma, majoitus ja ylläpito (kaksi yötä, 2 hengen huoneessa). Yhden hengen 
huoneen lisämaksu SEK 850 (rajoitettu saatavuus). Osallistujat vastaavat itse matkakuluista. 
 
Lisätietoa: 
sirpahumalisto@hotmail.com 
tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi 
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Alustava ohjelma – päivittyy maaliskuun aikana 

Torstai 2/5 TETRA 
 
11.30 Lounas 
12.30 Kolutuspäivien avaussanat  

Sirpa Humalisto, puheenjohtaja RSO 
Hanasaaren tervehdys,  
Projektipäällikkö Tiinaliisa Granholm 
Hanasaari – ruotsalais – suomalainen kulttuurikeskus  

 
 
13.00-15.00  

Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen positiivisen pedagogiikan keinoin 
Posiitiivinen pedagogiikka on vahvaan tutkimukselliseen näyttöön perustuva kasvatussuuntaus. 
Päivittäisessä kouluarjessa se näyttäytyy myönteisenä asenteena, hyvän huomaamisena sekä 
välittävänä ja lämpimänä vuorovaikutuksena. Luennon aikana tutustutaan positiivisen pedagogiikan 
lähtökohtiin ja pääajatuksiin. Lisäksi perehdytään PERMA-hyvinvointi-teoriaan, joka antaa kattavan 
ja konkreettisen lähtökohdan oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Keskeistä on myös 
rohkaista opetus- ja kasvatushenkilöstöä hyödyntämään positiivisen psykologian 
menetelmiä omien voimavarojensa ja työilonsa vahvistamisessa.  
Eliisa Leskisenoja, KT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-15.30 kahvitauko (check in) 



 
 

15.30 -17.30 TYÖPAJAT: 
Esikoulu: Kullager 
HEI, ME LAULUPIIRRETÄÄN! 
Laulupiirtämisen menetelmä lapsen monialaisen oppimisen ja kielen tukena 
Laulupiirtämisen työpajassa sukelletaan yhteiseen toiminnalliseen seikkailuun laulun ja kuvan 
tekemisen siivin. Työpaja antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen 
keskeisistä harjoitteista, työtavoista ja käyttömahdollisuuksista osana pedagogista prosessia. 
Innostavassa ja vuorovaikutteisessa työpajassa opitaan iso määrä piirtämistarkoitukseen tehtyjä 
lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja. Kokemuksellisen toiminnan ohessa menetelmää 
käsitellään eri-ikäisten ja -taitoisten lasten monialaisen oppimisen ja erityisesti kielen tukemisen 
näkökulmasta. Menetelmän käyttö ei vaadi musiikillista tai kuvaamataidollista erityisosaamista. 
Minna Lappalainen, Laulau 
 
15.30 -17.30  
Perusopetus: Tetra 
Toiminnallista kielen oppimista 
Työpajassa kokeillaan suosituimpia toiminnallisia kielen oppimisen harjoituksia, joita suomen kielen 
ja kirjallisuuden lehtori FM Nina Maunu on vuosien varrella testaillut ja kehitellyt peruskoulussa 
oppilaiden ja täydennyskoulutuksissa eri asteiden opettajien kanssa. Kaikkiin kielen osa-alueisiin 
(sanaluokat, sijamuodot, verbioppi, lauseenjäsennys, kielenhuolto jne.) soveltuvat harjoitukset 
pohjautuvat pääasiassa peleihin, leikkeihin, draaman ja liikkeen hyödyntämiseen sekä visualisointiin 
ja aiheen tarinallistamiseen.  
Nina Maunu 
www.ninamaunu.com 
http://ninamaunu.blogspot.fi 
 
19.00 Illallinen  
20.30-23.00 Sauna 
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Perjantai 3/5 
Lähtö Hanasaaresta klo 8.15, tilausajo 
9.00-11.30 Opintovierailu 
Esikoulu: NN 
Perusopetus: Munkkiniemen ala-asteen koulu, Tietokuja 1 
12.30  Lounas Hanasaaressa 
 
14.00 - 15.30 Esikoulu: Kullager 
”Diggaa mun digimatkaa” 
Diggaa mun digimatkaa -hanke on pyrkinyt edistämään toimintakulttuurin muutosta tarjoamalla 
lapsille mahdollisuuden viestiä ja tallentaa itselleen merkittäviä arjen kokemuksia sekä tuoda esille 
henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita, oppimista ja osaamista.  
Opetus -ja kulttuuriministeriön rahoittamana hanke toimi vuoden 2018 loppuun saakka 
Kirkkonummella, Keravalla ja Tuusulassa. Tavoitteena oli kehittää ja kokeilla digitaalista portfoliota 
varhaiskasvatuksessa. Digitaalisella portfoliolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaista, 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattua sähköistä kasvun kansiota, jonka selaamiseen, 
kommentoimiseen ja materiaalin tuottamiseen vanhemmat luovat tunnukset.  
Kirsi-Marja Heikkinen, hankekoordinaattori 
 
14-15.30 Peruskoulu: Tetra 
Toimivaa oppimista avoimessa oppimisympäristössä - kokemuksia, onnistumisia ja haasteita 
Uudet peruskoulut rakennetaan tyypillisesti avoimiksi ja muunneltaviksi ympäristöiksi, joissa 
opettaminen vaatii uutta osaamista. Oppilaiden toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja 
vuorovaikutuksen taidot vaikuttavat arjen sujumiseen ja oppimistuloksiin. Miten opettaja voi tukea 
ja vahvistaa oppilaita ja auttaa heitä oppimaan turvallisesti, tehokkaasti ja myönteisesti? Luennossa 
esitellään näkökulmia ja menetelmiä, joiden avulla koulun arkea kehitetään toimivaksi. 
Materiaaliesimerkkeinä tunnetaitojen ja toiminnallisen kieltenopetuksen välineistöä 
ValteriPuodista. 
Terhi Toikkanen, Kehittämispäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 
https://www.valteri.fi 
 
17.00 Päivällinen 
18.15 Lähtö teatteriin klo 18.15 (tilausajo) 
19.00 Kulttuuriohjelma: Suomen kansallisteatteri: Kissani Jugoslavia 
https://kansallisteatteri.fi/esitys/kissani-jugoslavia/ 
kesto 2:45, sis väliajan n. klo 22.00 Paluu Hanasaareen (tilausajo) 

 

Lauantai 4/5 
9.30 Ajankohtaiskatsaus suomalaiseen yhteiskuntaan, NN 
11.00 Kirjautuminen ulos hotellista  
11.30 Lounas, kotiinlähtö 
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