
 
Syyspäivien 2019 työpajat,  
voit ilmoittautua yhteen tai kahteen pajaan 
 
Making a multi material souvenir klo 13-14 ja 14.15-15.15 
This workshop contains making a multi material souvenir. 
The souvenir is made out of wooden base, plastic plate and LED light. 
The LED is highlighting the text or picture. 
Main theme is how to make it easy way - without solder anything. 
 
I'm Timo Nikitin and I'm 34 years old. I have studied in Tallinn University. I am a craft teacher in                    
elementary school. I have been working for 8 years. 
I am also a board member in Eesti Tööõpetuse Selts. I have done workshops for teacher in our                  
county and also in Tööõpetuse Selts summer courses. 
 
Inkscape & Edulaser - Ketjureaktiokone Jatkuva non-stop paja klo 13-15.15 
Tule tutustumaan Inkscape-ohjelman hyödyntämiseen laserleikkauksessa ja valmistamaan oma        
lisäyksesi kasvavaan ketjureaktiorakennelmaan! 
Jatkuva non-stop paja, johon mahtuu kerralla 3-6 tekijää. Työpajassa myös mahdollisuus tutustua            
Makerspacemanin ja Scantima Maskinin yhteiseen Edulaser-konseptiin (makerspaceman.com).  
 
Työpajan vetäjä: 
Heikki Pullo 
Käsityön opettaja Arabian peruskoulu 
tekninen käsityö, muotoilu, teknologia 
 
Heikki valmistunut Rauman OKL:stä teknisen työn opettajaksi ja työskennellyt koulukäsityön kentällä           
5v. Hän on erikoistunut maker-kulttuurin soveltamiseen käsityöopetuksessa. 
 
Robotiikkaa LEGOilla / FIRST LEGO League klo 13-14 ja 14.15-15.15 
Aloitetetaan ohjelmointi reunasta ja edetään pilvenpiirtäjiin. Tarjolla robottiohjelmointia, antureiden         
käyttöä sekä haastavampaa navigointia monipuolisella alustalla (FLL-pelipöytä). Hyvän mekaanisen 
rakenteen merkitys ohjelmointiin. 
 
Markku Leino, opettaja, TkT PhD (Eng). Lumaatikko Leino on luonnontieteiden ja matematiikan 
puolestapuhuja, pedogogisen robotiikan pioneeri. Kiertänyt pikkukoulusta toiseen, nyt työskentelee         
Tallinnan suomalaisessa koulussa ja vapaa-aikana rakentaa LEGO-robotteja ja juoksee Viron halki. 
 
Ideoi, kokeile, jaa eteenpäin! klo 13-14 ja 14.15-15.15 
Mitä ideoita yhdessä suunnittelun pohjalta syntyy, kun materiaaleina ovat mm. nahka ja metalli? 
Kokeile uutta, syvennä osaamistasi ja tutustu erilaisiin ideointimenetelmiin!  
  

Pilvi Ahtinen, muotoilija (AMK), käsityönopettaja, KM. Työskentelee  pääkaupunkiseudulla peruskoulussa 
käsityönopettajana. Tutki pro gradu -tutkielmassa virtuaalitodellisuuden sekä lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia 
käsityön opetuksessa. 

 

http://www.makerspaceman.com/
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Iina Volotinen, artenomi (AMK), käsityönopettaja, KM. Tutki pro gradu -työssään 
muotoiluoppimiseen painottuneen peruskoulun makerspace-tilaa fyysisenä ja pedagogisena 
oppimisympäristönä. Työskentelee tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla perusopetuksessa. Mukana aktiivisesti myös 
Suomen muotoilukasvatusseura Ry:n toiminnassa, jossa mm. ohjannut taidemuseoihin sijoittuvia kerhoja ja 
kouluttanut junioriohjaajia.  

 
Sonja Löfström, kulttuurituottaja (AMK), käsityönopettajaopiskelija, KK. Tutkii työn alla olevassa gradussaan 
käsityötieteen väitöstutkimusten aiheiden painottumista. Työskentelee tällä hetkellä Helsinki Summer School:ssa. 

 
 
Pedagoginen pakohuone-työpaja klo 13-15 
Tule tutustumaan trendikkään pakohuoneilmiön hyödyntämiseen  
opetuksessa. Heittäydy pedagogisen pakohuoneen tekijäksi ja löydät tiesi ulos uusiin 
opetusmahdollisuuksiin!  
  
Työpajassa osallistujat saavat käsityksen pakohuoneen pedagogisista  
mahdollisuuksista. Pajassa käsitellään käytännön asioita, mitä opetuskäyttöön suunnitellussa 
pakohuoneessa tulee huomioida. Osallistujat pääsevät itse testaamaan, suunnittelemaan ja  
rakentamaan pedagogisiin pakohuoneisiin soveltuvia tehtäviä. Huom, pajan kesto 2 tuntia, kahvitauko 
välissä. 
  

Iina Mähönen, käsityönopettaja 
Iina on tuore opettaja, joka on työskennellyt käsityön teknisten työtapojen opettajana Helsingissä. Hän on opiskellut               
ensimmäisten joukossa teknologiakasvatuksen sivuaineen Helsingin yliopistossa. Iina on tutustunut erityisesti          
käsityön mahdollisuuksiin oppilaiden minäpystyvyyden vahvistajana 
 
Viivi Vertanen, käsityönopettaja 
Viivi on aloittamassa käsityönopettajana Helsingissä. Hän on opiskellut Helsingin yliopistossa Iinan tavoin            
teknologiakasvatuksen sivuaineen. Viivi on tutustunut opettajien ja oppilaiden kokemuksiin nykyisestä          
opetussuunnitelmasta erityisesti motivaation näkökulmasta 

 
 
 
 
 
Portfolio käsityön opetuksen ytimessä klo 13-14 
Pajassa tutustutaan portfoliopedagogiikan perusteisiin, portfoliotyöskentelyn tason nostamiseen ja        
esitellään erilaisia portfoliotyyppejä. Keskustellaan ja kehitellään yhdessä portfolioiden arviointia         
kahden mallin avulla. 
 

Auli Saarinen Tekstiilityön lehtori ja ruotsin opettaja Torpparinmäen peruskoulussa         
Helsingissä 

Jatko-opinnot Helsingin yliopistossa. Tutkimuksen kohteena portfolion käyttö käsityön 
opetuksessa. Asiantuntijaopettaja Portfolio, arviointi ja laaja-alainen osaaminen-tiimissä 

 
 
 
Tunnehahmot — tunnetaitoja käsityön keinoin klo 13-15 
 
Tunnehahmot-pajassa pääset tekemään oman tunnetta kuvaavan hahmon, saat tietoa tunnetaitojen          
opetukseen kehitetyn käsityöllisen kokonaisuuden toteuttamisesta sekä mahdollisuuden jakaa        
ajatuksia kollegoiden kanssa. Tunnehahmojen avulla opitaan tunnetaitoja ja kokonaista         
käsityöprosessia. Opettajan tekemien rajausten mukaisesti voidaan perehtyä joko tiettyihin         
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materiaaleihin ja tekniikoihin tai tukea oppilaita vapaampaan monimateriaaliseen ja oppiainerajoja          
ylittävään työskentelyyn. Huom! Pajan kesto 2 tuntia, kahvitauko välissä. 
 

Reespu Raittila on kasvatustieteen kandidaatti ja Tunnehahmot-työtavan pääkehittäjä.        
Reespu on pitänyt Tunnehahmot-pajoja mm. mielenterveysongelmien kanssa eläville nuorille         
sekä senioreille. Tällä hetkellä työn alla on gradu  aiheesta. 

 
Meiju Perttunen on kasvatustieteen kandidaatti, puualan artesaani ja koulunkäynninohjaaja,         
joka on innostunut Tunnehahmojen konseptista ja ohjannut Tunnehahmot-työpajaa syksyllä         
2018.  

 
 
Yhteisopettajuus: Käsityönopetuksen pelastus vai uusi kivi kenkään? klo 14.15-15.15 
 
Työpajassa yhdistetään tutkimuksen tuloksia ja käytännön kokemuksia mm. seuraavista aiheista:          
Miten ratkoa monimateriaalisen käsityön haastetta yhteisopettajuudella? Miten selättää        
yhteisopettajuuden tavanomaiset murheet? Miten muovata yhteisopettajuudesta innostava       
voimavara? Tule jakamaan kokemuksesi - onnistumisesi tai huolenaiheesi - sekä poimimaan vinkkejä! 
 

Pajan vetäjänä toimii tutkijatohtori Tellervo Härkki (KT, DI). Hän tutkii yhteisopettajuutta           
valtakunnallisessa käsityönopetuksen kehittämisen hankkeessa Innokompissa ja ammentaa       
myös pitkästä yksityisen sektorin kokemuksestaan kouluttajana, kompetenssien sekä        
prosessien kehittäjänä. Jos mielessäsi on polttava kysymys yhteisopettajuudesta, voit laittaa          
vinkin etukäteen Tellervolle sähköpostilla tellervo.harkki (at) helsinki.fi 

 

Ohjelmoinnin alkeita työpaja klo 13-14 ja 14.15-15.15 

Tässä työpajassa tutustumme Micro:bit ja Circuit Playground alustojen ohjelmointiin. Harjoittelemme          
ohjelmointia blokkikoodin avulla. Blokkien avulla koodaaminen on yksinkertaisempi tapa harjoitella          
koodaamista. Tutustumme yhdessä lyhyesti perusteisiin ja harjoittelemme koodin lataamista alustalle.          
Alustoja voidaan hyödyntää erilaisissa käsityöprojekteissa joko pehmeiden tai kovien materiaalien          
parissa. Alustojen ominaisuuksiin ja koodaamiseen voi tutustua etukäteen Microsoftin sivuilla:          
https://www.microsoft.com/en-us/makecode?rtc=1. Työpajan kesto on 45 minuuttia. 

Tätä työpajaa vetävät käsityönopettajaopiskelijat Hanna Gunst ja Laura Lehtonen. Heitä          
yhdistää opintojen ja erilaisten yhteisten kurssien ohella kiinnostus käsityön opetuksen          
kehittämistä kohtaan. Ohjelmoitavat teknologiat ovat myös työpajan vetäjille uusi, mutta          
kiinnostava aluevaltaus. 

Hanna tekee parhaillaan gradua räsymattojen käytöstä suomalaisessa sisustamisessa. Hän         
on opiskellut sivuaineena pohjoismaisia kieliä ja valmistuu myös ruotsinopettajaksi. 

Laura toimii parhaillaan kaksikielisen luokan luokanopettajana Espoossa ja viimeistelee         
samanaikaisesti käsityöopettajaopintojaan. Sivuaineena hänellä on teknologiakasvatus ja sitä        
kautta on syntynyt kiinnostus myös ohjelmoitavia teknologioita kohtaan. 

 
RT-korttipaja klo 13-14 
Esittelyssä uudistetut Rakennustietosäätiön RT-kortit. 
 
Miten uudistetut RT-kortit ohjaavat käsityön tilasuunnittelua ja toimintaympäristöjen rakentamista?  
Janne Marjamaa, Teknisen työn lehtori. Oulun normaalikoulu. 
 

 

http://helsinki.fi/
https://www.microsoft.com/en-us/makecode?rtc=1

