
VESO-työpajat 
 
Aihe / Uudistuva toimintakulttuuri Turun perusopetuksessa 
Aika / Veso alkaa klo 8.30 ja päättyy klo 14.45 
Paikka / Nummenpakan koulu (Nummen yksikkö / Kirkkotie 31 ja Aurajoen yksikkö / Papinkatu 4) 
 
Standit: 
• Turun Lasten Parlamentti (hallituksen jäseniä) 
• MIHI (Jorma Fisk) (Aurajoen yksikkö) 
• Lapset liikkeelle  
• Soveltava liikunta (Marianna Ylinampa) Nummen yksikkö 
• Liikkuva koulu  
• Koululiikunnan tapahtumakalenteri ja TIMMI (Pikita Lempiäinen-Koponen ja Harri Karjalainen) 
• Yrityskylä 
• Sulake 
• Nuorisopalvelut (Mika Raita, Petteri Viitanen) 
 
 
Työpajat alakouluille / 14.10.2017 klo 8.30-14.45 
 
1. Työpaja: Toiminnallinen matematiikka alkuopetuksessa. Otteita Varga-Neményi menetelmästä 

Kouluttaja Tarja Koivikko (luokanopettaja, Pansion koulu, alkuopetuksen koordinaattori) 
Kokeillaan ja kehitellään 1-2 luokille sopivia matematiikan harjoituksia Varga-Neményi-menetelmän avulla. 

 
2. Työpaja: Mittaamista ja yksikönmuunnoksia konkreettisesti (3.-6. lk) 

Kouluttaja Teija Laine (luokanopettaja, Pansion koulu, alakoulujen matematiikan opetuksen koordinaattori) 
Työpajan sisältöjä ovat: pituus, massa/paino, pinta-ala sekä tilavuus litroina ja kuutioina. 

 
3. Työpaja: Matkalaukun salaisuus 

Kouluttaja Jenniina Holmqvist (luokanopettaja, Lausteen koulu) 
Yhteistyötä ja toiminnallisuutta samassa matkalaukussa. Lähde selvittämään lukitun matkalaukun salaisuutta 
ja kerää omaan salkkuusi muutama vinkki, miten voit toiminnallisuuden avulla motivoida lapsia tekemään 
suomen kielen tehtäviä ja aitoa yhteistyötä. 

 
4. Työpaja: Äidinkielen toiminnallisia harjoituksia alkuopetukseen 

Kouluttaja Milla Viikari (luokanopettaja, Pansion koulu) 
Työpajassa kokeillaan ja kehitellään 1-2 luokille sopivia toiminnallisia äidinkielen harjoituksia. 

  
5. Kieli Kyykyttää 

Kouluttaja Kaisa Koski (äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Hämeenlinna) 
Kielen oppimisen avuksi pieniä harjoituksia, joita voi käyttää myös muiden kuin suomen kielen oppimiseksi. Ei 
luennointia vaan tekemistä ja keskustelua. Kukin saa tuoda omia hyviä kokemuksiaan ja konstejaan esille. 

 
6. Paja: TALK - Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen 

Kouluttaja Liisa Taimen (tanssipedagogi, kieltenopettaja, draamakasvattaja) 
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen TALK - Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen -työpajassa tutustutaan TALK-
hankkeen aikana kehitettyihin toiminnallisiin opetusmenetelmiin, joissa hyödynnetään mm. liikettä, draamaa 
ja musiikkia. Kielenoppimista lähestytään näin ollen kaikkien aistikanavien kautta, rentoa ja hauskaa ilmapiiriä 
unohtamatta! Lokakuun 2012 alussa Zodiakille myönnettiin Otavan kirjasäätiön ja Suomen kieltenopettajien 
liiton tunnustuspalkinto Vuoden kieliteko 2012 luovasta tavasta kehittää nuorten kielitaitoa. Osallistujalla ei 
tarvitse olla ennakkotietoa hankkeessa hyödynnetyistä taiteen eri muodoista. Tule mukaan työpajaan sellai-
sissa vaatteissa, joissa sinun on mukava olla ja helppo liikkua. Lisätietoa: zodiak.fi/talk 

 
7. Monipuoliset arviointimenetelmät 

Kouluttaja Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL, Oppimisen ja osaamisen arviointi -kirjan kirjoittaja) 
Työpajassa paneudutaan käytännön työskentelyn avulla, mitä monipuolisella arvioinnilla tarkoitetaan, miten 



sitä voi toteuttaa osana oman työn suunnittelua ja toteutusta ja miten voisi antaa arviointipalautetta myös 
toiminnallisesti?  

 
8. Työpaja: Draama toimii 

Kouluttaja Minna Myrsky-Nyberg (luokanopettaja, Turun normaalikoulu) 
Työpaja tarjoaa peruskoulun opettajille vinkkejä ryhmäyttämisen ja toiminnallisuuden lisäämiseksi opetuk-
sessa. 

 
9. Työpaja: X-breikki 

Kouluttaja: Pikke Syrjä-Väisänen (luokanopettaja, Wäinö Aaltosen koulu) 
X-breikki on liikunnallinen tuokio oppitunnille. Sisältö voi olla virkistävää hupia tai peli voi sisältää oppitunnin 
teemaan liittyvää asiaa. Työpajassa tutustutaan x-breikki-sovellukseen ja valmistetaan oma x-breikki. 

 
10. Actionia oppitunneille teknologian avulla 

Kouluttaja Katariina Autio (UKK-instituutti) 
Työpajasta saat vinkkejä istumisen tauottamiseen nuoria motivoivalla ja hauskalla tavalla. Kokeilussa mm. 
SprintGame-mobiilipeli ja Terve koululainen ja Smart Moves -hankkeiden videot sekä Padletin ja ThingLinkin 
hyödyntäminen taukoliikuntaideoiden ja -linkkien kokoamisessa ja jakamisessa. 

 
11. Koodausta liikkuen 

Kouluttaja Maarit Savolainen (lehtori, Puolalan koulu, Turun matikkamaa) 
Pajassa harjoitellaan liikkuen ohjelmoinnin perusasioita, kuten ohjeiden antamista ja noudattamista, 
syyseuraussuhteita, loogista ajattelua sekä sääntöjen noudattamista. 

 
12. QR-koodi ja salaiset agentit 

Kouluttaja Heidi Metsälä (PaikkaOppi-kouluttaja) 
Isoäidillä on tärkeää asiaa lapsenlapselle. Salaiset agentit selvittävät mitä se on! Jokainen pari saa qr-koodin, 
jonka takana on vihje rastin sijaintipaikkaan pihalla. Parit menevät kyseisiin paikkoihin ja tallentavat Paikka-
Oppi Mobiililla pistekohteet kartalle. Sen jälkeen kaikki tulevat sisälle ja katsotaan yhdessä kartalle muodostu-
neita pisteitä, joista arvoitus ratkeaa. 

 
13. Työpaja: Maila Tuli Taloon – mailapelejä koulusaleihin ja –pihoille 

Kouluttaja Maria Hokkanen (S2-opettaja, Mailapelit varhaiskasvatuksen ja koulupäivän liikunnallistamisen tu-
kena -hankkeen koordinaattori) 
Mailapelien työpajassa perehdytään pöytätenniksen, sulkapallon, squashin ja pingiksen käyttöön koulujen 
liikunta- ja välitunneilla. Tutustumme eri-ikäisille oppilaille soveltuviin perustaito- ja välineenhallintaharjoittei-
siin sekä ryhmissä pelaamista helpottaviin vaihtopelimalleihin ja -ideoihin. 

 
14. Työpaja: ”Kyllä minä pärjään” TurvaTaidoilla turvaa lapsen elämään! 

Kouluttajat Mirja Ylenius-Lehtonen (erityisluokanopettaja, Luolavuoren koulu) ja Minna Andell (erityisluokan-
opettaja, Mikaelin koulu) Tunne- ja turvataitoja lapsille–oppimateriaalin kirjoittajat 
Turvataitokasvatuksella edistetään lapsen itsearvostusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuh-
teita. Lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ehkäistään vahvistamalla lapsen omia taitoja puolus-
taa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa. Työpajassa 
keskitymme lapsen oikeuteen olla turvassa, selviytymiskeinoihin kiperissä tilanteissa sekä mielen hyvinvoin-
tiin. Pajassa tutustutaan turvaohjeisiin ja niiden soveltamiseen, puhutaan erilaisista kosketuksista sekä siitä, 
kuinka lapsi voi selviytyä hämmentävistä ja uhkaavista tilanteista. Löydetään yhdessä keinoja lapsen mielen 
rauhoittamiseen ja hyvään oloon. 

 
15.  Aivot liikkeelle - Miten tehostaa oppimista alakoulussa (tiedeaineet)? 

Kouluttaja Hannu Moilanen 
Miksi liikunnallistaa opetusta? Miten opetuksen liikunnallistaminen vaikuttaa viimeisimmän tutkimustiedon 
mukaan oppimiseen? Opettajien, oppilaiden ja tutkimuksien kertomuksia opetuksen liikunnallistamisen hyö-
dyistä. Luennoinnin ja keskustelun lomassa kokeillaan Aivot Liikkeelle!-kirjan opetuksen likunnallistamisvink-
kejä, joita voi hyödyntää helposti ja nopeasti mm. tiedeaineissa.  

 



16. Työpaja: Äkillisen, järkyttävän tapahtuman käsittely koulussa 
Kouluttaja Salli Saari (kriisipsykologi) 
Lähtökohtana konkreettinen esimerkkitapaus, jonka pohjalta käsitellään käytännönläheisesti ja keskustellen: 
- mitä koulussa/luokassa tulee tehdä välittömästi? 
- mitä koulussa/luokassa tulee tehdä seuraavina päivinä    
- milloin ja miten palataan normaaliin päiväjärjestykseen? 
Tähän käsittelyyn liitetään tietoa ja kokemuksia kriisin käsittelyn eri vaiheista ja selviytymisestä ja sen eh-
doista sekä hyvistä käytännöistä kriisiavusta koulussa. 

 
17. Työpaja: Oppilaan velvollisuudet ja kurinpito 

Kouluttaja Esko Lukkarinen (lakimies, LSAVI:n opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja) 
Työpajassa käydään läpi oppilaan velvollisuudet perusopetuslain mukaan sekä opettajan oikeudet ja velvolli-
suudet kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa. 

 
18. Työpaja: Ulos oppimaan! 

Kouluttaja Matti Halmetvaara (luokanopettaja, Ulos oppimaan! -kirjan tekijä) 
Ulos oppimaan! -pajassa kokeillaan käytännössä pelejä ja harjoitteita, jotka toimivat yli oppiainerajojen ja tar-
joavat mahdollisuuden lisätä liikuntaa koulupäiviin opetuksellisista tavoitteista tinkimättä. Tavoitteena on in-
nostaa opettamaan koulun seinien ulkopuolella olipa paikkana sitten koulun piha, puisto tai lähimetsä. Mu-
kaan tarttuu konkreettisia ideoita, joiden avulla kynnys ulkotuntien pitämiseen madaltuu. Käytännössä kokeil-
tavat harjoitteet soveltuvat eri oppiaineiden opettamiseen toiminnallisesti liikettä ja leikkimielisyyttä unohta-
matta. Paja toteutetaan ulkona satoi tai paistoi, joten varauduthan sään mukaisilla varusteilla. 

 
19. Työpaja: Matti, Teppo vai Seppo? (Seppo-sovellus) 

Kouluttaja Henrietta Lehtonen 
Pelaamalla oppiminen on riemukas kokemus, jossa yhdistyvät tavoitteellinen toiminta, oman osaamisen käyt-
täminen ja yhdessä tekeminen. Tehtävien suorittaminen, saadut pisteet ja välitön palaute innostavat uusiin 
suorituksiin. Seppo-sovelluksen avulla oppijat viedään ulos tutkimaan ilmiöitä aidossa ympäristössä ja haaste-
taan ratkomaan tehtäviä yhdessä. Työpajassa opetellaan Seppo-sovelluksen käyttöä. 

 
20. Liikkumisvinkkejä oppitunneille 

Kouluttajat Tea Palmu ja Jessica Hannonen (luokanopettajat, Luostarivuoren koulu) 
Työpajassa esitellään käytännön esimerkkejä, miten pienillä jutuilla saadaan oppilaat ylös tuoleistaan oppitun-
tien aikana. Vinkit ovat sovellettavissa moniin oppiaineisiin. Myös keskusteluun ja vinkkien kokeiluun on ai-
kaa. 

 
21. Työpaja: Positiivisella asenteella koulun toimintakulttuuri aktiivisemmaksi 

Kouluttaja Pekka Paappanen (Hauhon yhtenäiskoulun rehtori, Hämeenlinna) 
Pajassa keskustellaan hyvistä aktiivisen toimintakulttuurin ideoista ja niiden toteuttamisesta. Case: Hauhon 
Yhtenäiskoulu Hämeenlinna. 

 
22. Työpaja: Oppilaiden henkisen hyvinvoinnin haasteita ja tuen mahdollisuuksia koulussa 

Kouluttaja Kaisa Haverinen (erityisopettaja, tutkija, Itä-Suomen yliopisto) 
Työpajassa käsitellään muutamia keskeisiä tutkimushavaintoja mm. itsetunnosta, koulu-uupumuksesta ja ma-
sentuneisuudesta kouluun ja oppimiseen liittyen. Painopiste on henkisen hyvinvoinnin uhkien tunnistami-
sessa ja ennaltaehkäisyssä sekä hyvinvoinnin tukemisessa osana opetusta ja koulun toimintaa. 

 
23.  Työpaja: Mikä käsityön opetuksessa liikkuu? 

Kouluttaja Johanna Säilä (käsityönopettaja, Puolalan koulu) 
Työpajassa käsitellään konkreettisia esimerkkejä käsityönopetuksesta. Miten oppilas työskentelee, miten do-
kumentoi ja arvioi? 

 
24. Osallistumisesta osallisuuteen 

Kouluttaja Merja Tiusanen (apulaisrehtori, Turun Lyseon koulu) 
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle osallistua ja vaikuttaa oman toimintaympä-
ristön kehittämiseen. Osallisuudessa tarvittavien taitojen vahvistaminen on tärkeä osa koulun kasvatuksellista 
tehtävää. 



Oppilaan osallisuuden kokemuksen toteutumiseen tarvitaan monipuolisia koulun toimintakulttuurin raken-
teita, koulun aikuisten tukea sekä halua muuttaa totuttuja toimintatapoja. Tämä edellyttää työtä toteutuak-
seen - pelkkä kuuleminen ei riitä. Tule mukaan toiminnalliseen työpajaan kokeilemaan erilaisia työtapoja op-
pilaan osallisuuden edistämiseksi. 

 
25. Työpaja: Perusliikuntataidot liikunnan opetuksessa 

Kouluttaja Sami Kalaja (LiT), johtaja, Kihu) 
Työpajassa käydään läpi liikuntataitojen oppimista. Työskentelyn kohteena ovat perusliikuntataidot sekä ha-
vainto-motoriset taidot. 

 
26. Työpaja: Oppikirjojen tekstien ja sisältöjen haasteellisuus monikielisille oppilaille 

Kouluttaja Samran Khezri (OMO-opettaja, Turun kaupunki ja Turun normaalikoulu) 
Työpajassa käymme läpi joitakin esimerkkejä käytössä olevista oppikirjoista ja analysoimme niitä kielen, kult-
tuurin ja myös uskonnon näkökulmasta. Samalla käymme läpi miten oman äidinkielen opettajien (MAI) ja 
omakielisten opettajien (OMO) työpanosta voitaisiin hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. 

 
27. Mitä kielitietoisuus tarkoittaa? -taustatietoa ja käytäntöä yhteisopettajuuden voimalla 

Kouluttajat  Essi Tarvainen (S2-opettaja, Nummenpakan koulu) ja Taija Peilimö (yhteiskuntaopin lehtori, Num-
menpakan koulu) 
Miksi jokaisessa oppiaineessa pitäisi opettaa kielitietoisesti ja mitä se tarkoittaa? Kuinka yhteisopettajuuden 
avulla voidaan parantaa oppimistuloksia? Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Essi Tarvainen on yhdessä his-
torian ja yhteiskuntaopin lehtorin Taija Peilimön kanssa testannut nyt neljättä vuotta kielitietoista opetusta 
yhteisopettajuuden voimin opetuksessa. Tulokset ovat rohkaisevia. Opettamisessa ylitetään oppiainerajat ja 
valmennetaan oppimistekniikoita. Opetuksen sisällöstä ei karsita, vaikka ryhmässä olisi suurin osa tehostetun 
tuen oppilaita. Kyse onkin siitä, kuinka oppiaineen teksti avataan.  

 
28. Työpaja: Fyysinen hyvinvointi – liikunta, uni, lepo ja ravinto 

Kouluttaja: Eero Haapala (lasten fysiologian ja liikuntalääketieteen tutkija) 
Liikkuva koulu -hanke pyrkii luomaan lisää liikettä koululaisten päiviin, kuten hyvin tiedämme. Mutta se voi 
olla helpommin sanottu kuin tehty. Työpajassa pohjustetaan nykytietämystä liikunnan ja elintapojen merki-
tyksestä lapsille ja nuorille – koulussa ja vapaa-ajalla. Samalla mietitään sitä, miksi liikunta on tärkeää, mikä 
nuoria liikuttaa, kuinka voisimme vaikuttaa positiivisesti eri kohderyhmiin ja millä tavoin sitä voisi loppujen 
lopuksi toteuttaa. Ja koska hyvinvointi ja terveys on monen asian summa, pohditaan myös muita hyvinvoin-
tiin, oppimiseen ja liikunnan määrään vaikuttavia asioita koululaisen elämässä. 

 
29. Työpaja: Toiminnallinen musiikkitunti 

Kouluttaja Soili Perkiö (musiikkikasvatuksen lehtori, Sibelius-Akatemia, säveltäjä, oppimateriaalin tekijä) 
- Ideoita ja toimintaa monipuoliseen, aktiiviseen musisointiin ryhmän kanssa 
- Rytmiikkaa, laulua, aktiivista kuuntelua 
- Musiikin kokemisen kautta musiikin elementtien hahmottamiseen 

 
 
 
Työpajat yläkouluille 11.11.2017 klo 8.30-14.45 
 
1. Kieli kyykyttää, Kaisa Koski 
2. TALK - Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen, Liisa Taimen 
3. Kielen oppiminen toiminnallisesti, Helena Salakka 
4. Draama toimii, Pasi Varjus 
5. Toiminnallista matikkaa, Maarit Savolainen 
6. Toiminnallinen musatunti, Kirsi Pohjanheimo 
7. Toiminnalliset ruotsin tunnit (ruotsi), Taru Ikäheimonen 
8. Toiminnallinen oppiminen tiedeaineissa, Hannu Moilanen  
9. Toiminnallinen arviointi, Nina Maunu 
10. Käsityö uudessa opsissa, Johanna Säilä 
11. X-breikki, Pikke Syrjä-Väisänen 



12. Actionia oppitunneille teknologian avulla, Katariina Autio 
13. Tunne-ja turvataidot, Mirja Ylenius-Lehtonen ja Minna Andell 
14. Liikkumisvinkkejä oppitunneille, Tea Palmu ja Jessica Hannonen 
15. Perusliikuntataidot, liikunnan opetuksessa, Mikko Liukka ja Jarkko Mäkinen 
16. Positiivisella asenteella koulun toimintakulttuuri aktiivisemmaksi, Pekka Paappanen 
17. Äkillisen, järkyttävän tapahtuman käsittely koulussa, Salli Saari 
18. Oppilaan velvollisuudet ja kurinpito, Esko Lukkarinen 
19. Osallisuus ja osallistavat työtavat, Merja Tiusanen 
20. Nuorten henkisen hyvinvoinnin haasteita ja tuen mahdollisuuksia, Kaisa Haverinen 
21. Fyysinen hyvinvointi – liikunta, uni, lepo ja ravinto, Harri Helajärvi 
22. Oppikirjojen haasteellisuus monikielisille oppilaille, Matti Halmetvaara 
23. Mitä kielitietoisuus tarkoittaa? -taustatietoa ja käytäntöä yhteisopettajuuden voimalla, Essi Tarvainen ja Taija 

Peilimö 


