
PEDATORI
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klo 8.30–16.00 
Tredu Pallotien toimipiste 
(Koulutuskeskus Valo) 
Pallotie 5, Ylöjärvi



OHJELMA

LIIKUNTASALISSA

8.30–9.00   Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00–9.15  Tervetulopuheenvuoro, 
  Ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen

9.15–9.45  Mitä oppilaitosyhteistyöllä tavoitellaan? 
  Koordinaattori Susanna Saarinen, Tampere3

9.45–10.15  Millaisia työelämätaitoja tarvitaan tulevaisuudessa? 
  Toimitusjohtaja Antti Eskelinen, Tampereen Kauppakamari

10.15–10.30 Ohjeistus rinnakkaistapahtumiin ja esittelypisteisiin 

10.45–12.45 Tutustuminen esittelypisteisiin tai 
  rinnakkaistapahtumiin osallistuminen 

AUDITORIOSSA

  10.45 Opettajat yksilöllisten opintopolkujen toteuttajana, 
    opettaja Sirpa Pursiainen

  11.15 Elämys- ja seikkailupedagogiikan yhdistäminen 
    opetus tilanteisiin, opettaja Maarit Marttila

  11.45 Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa – 
    case Tredun autoalan koulutuksesta, 
    opettaja Petri Jäminki ja opettaja Tapio Hanhilammi

  12.15 Tandem – Tietoa, taitoa, tekniikkaa, tulevaisuutta –   
    perusasteen ja 2. asteen koulutuksen esimerkki, 
    opettaja Minna Alanko-Pirinen

NEW YORK-LUOKASSA

  10.45–12.30 OpeGo  –  monipuolista mobiilioppimista, 
     TAMKin ammatillinen opettajankoulutus, 
     mobiilioperyhmä

11.30–13.00 Ruokailu (omakustanteinen)

LIIKUNTASALISSA

13.00–14.00 Nykytyöelämä – täyttä kaaostako? 
  Pelisuunnittelija ja työelämän tutkija Anu Järvensivu, Simppelisti  Oy

14.00–15.00 Opi työssä ja saa muutkin oppimaan, 
  kehittämispäällikkö Tiina Kauma

  Pedapositiivarin ja Tredupositiivarin palkitseminen kahvin lomassa



PÖYDÄN NIMI / YHTEYSHENKILÖ KUVAUS

Tietotekniikan ja sosiaalisen median 
käyttäminen opetuksessa

jarmo.alhainen@tampere.fi 
petri.huhtala@tampere.fi

Tule tutustumaan kuinka sotella someillaan tarvelähtöisesti! Esittelemme käytännön 
esimerkkejä miten blogeja, sovelluksia ja tietotekniikkaa on hyödynnetty opetuksessa.

Top 10 appsit opetuksen tueksi

mikko.o.turunen@tampere.fi

Tule nappaamaan parhaat ideat ja sovellukset, ohjelmat ja appsit helpottamaan työtäsi. 

OpeGo – monipuolista mobiilioppimista

seppo.janhonen@tamk.fi

Kuusi pienryhmää esittelee vaihtelevia mobiilin oppimisen ja ohjaamisen ratkaisuja 
New York-luokassa. Ryhmässä on mm. tredulaisia opettajia, jotka osallistuvat TAMKin 
järjestämään mobiiliope-koulutukseen.

OTAdigi – Omalla työllä ammattiin 
digitaalisuutta hyödyntäen

sirpa.a.saari@tampere.fi

Pilotoidaan ja otetaan käyttöön digitaalisuuteen pohjautuvia työkaluja työpaikoilla 
tapahtuvan oppimisen tukemiseen, arviointiin, ohjaamiseen ja dokumentointiin.

Seppo-pelit

heli.rissanen@seppo.io

www.seppo.io

Seppo on verkossa toimiva helppokäyttöinen sovellus, jonka avulla opettajat voivat luoda 
itse oppimispelejä. Pelillisen oppimisympäristön pedagogisina tausta-ajatuksina ovat tut-
kiva ja kokemuksellinen oppiminen. Seppon keskeisenä periaatteena on vertaisoppimisen 
tukeminen. Peliä pelataan joukkueissa, jolloin yhteistoiminnallisuus korostuu. Mobiilitek-
nologian avulla oppiminen voidaan siirtää ulos luokkahuoneesta, informaaleihin oppimis-
ympäristöihin. Pelillisyys ja seppo motivoivat ja inspiroivat oppimaan! 

Luonnonhoidon virtuaaliset 
oppimisympäristöt

mikko.lauttanen@tampere.fi 
janne.ruokonen@tampere.fi

Uusi pelimäinen oppimisympäristö 360 asteen panoraamakuvien avulla toteutettuna, 
jossa opiskelija etenee oppipolkuja pitkin oppien laaja-alaisesti luonnonhoitoa osana 
”normaalia” metsän hoidon opiskelua. Oppimisympäristön kehittämisessä on ollut mukana 
oppilaitoksia Ruokolahdelta Rovaniemelle. Tehtävien toteutuksessa on huomioitu myös 
erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, sillä Kannuksen väki kehittää erityisopettajan johdolla 
omia oppipolkujaan.

3T laatua ammatilliseen lisäkoulutukseen 
Tutkintotilaisuuksien arviointi ja 
digitalisaatio

satu.nevalainen@tampere.fi

Ajoneuvodatan, paikannintiedon ja videokuvan käyttö sekä niiden yhdistäminen 
tutkinnon tai tutkinnon osien arvioinnissa, pilvipalveluiden hyödyntäminen arviointi- 
materiaalin jakamisessa.

Green Screen -kuvauspiste

henna-riikka.ahvenjarvi@takk.fi

Green Screen -kuvauspisteen avulla voidaan tuottaa/toteuttaa kevyesti ja helposti 
videoita ja kuvia opetus- ja ohjauskäyttöön, erilaisiin oppimistilanteisiin. Sopii mainiosti 
mm. käänteisen ja sulautuvan oppimisen menetelmiin (flipped learning, blended lear-
ning). Kuvauspisteen mukana esittelemme erilaisia oppimis- ja ohjausmenetelmiä, joissa 
hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa (erityisesti painotus videon hyödyntämisessä). 
Kuvauspisteen käyttöä kehittää ja esittelee Puhti – ohjauksen tahto ja taito -hankkeen 
TAKKin projektitiimi. Lisätietoja hankkeesta sekä kuvauspisteestä projektiblogissa: 
https://puhti.wordpress.com/

Pysäkki – joustava opiskelu- ja 
ohjauspaikka

pauliina.sarhela@tampere.fi

Pysäkillä on VALMA-koulutusta, Tikaspaja, TekniikkaPaja ja Kädentaitopaja. Pysäkki on 
monipuolinen oppimisympäristö, jos opiskelija tarvitsee tukea ammatin valintaan, 
opinnoissa pysymiseen ja opintojen etenemiseen, elämänhallintaan ja työllistymis- 
mahdollisuuksiin.

Kv-toiminta ja 
kansainvälistymismahdollisuudet Tredussa

ritva.haveri@tampere.fi

Kansainvälisyysmahdollisuudet Tredussa ja käynnissä olevat kansainvälistymisprojektit.

ESITTELIJÄT
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Painoviestinnän asiakaspolku

minna.alanko-pirinen@tampere.fi

Painoviestinnän asiakaspolku – opiskelijoiden toteuttama visualisointi painoviestinnän 
asiakaspolusta.

Tekniikan oppisopimuspolut, y+y -malli 

kari.rantalainen@tampere.fi

Tekniikan alojen opiskelijoille (auto, kone, metsä ja logistiikka) joustavia siirtymiä työ- 
elämään yhdistämällä oppilaitosmuotoinen koulutus ja oppisopimuskoulutus sekä yto:jen 
suorittaminen joko integroimalla ne ammatillisiin aineisiin tai oppisopimuksen aikana.

Tukea työpaikkakouluttajan arkeen, 
varttivalmennus

sami.heikkilä@tampere.fi 
anne.kumpula@tampere.fi

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemista oppisopimuksessa: ohjaan.fi, työelämä- 
valmennuspalvelut, vertaisryhmätoiminta. Oppisopimuksen asiakaskäynnit ja mielikuvien 
käyttö kiinnostuksen herättäjänä varttivalmennuksella.

VYYTI

ari.iivonen@tampere.fi

VYYTI-projektissa kehitetään liiketalouden yhteinen yli tutkintorajojen menevä koulutus-
konsepti. Tavoitteena rakentaa pilvipalveluun opetusmateriaalille geneerinen rakenne, 
joka on riippumaton osaamisaloista/kursseista. Hankkeen tuloksena syntyy verkkokaup-
papeli, jonka avulla opiskelija oppii verkkokaupankäynnin perusperiaatteet hauskalla 
tavalla ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Hankkeessa kehitetään myös järjestel-
mistä riippumaton sähköinen toimintamalli (mm. sähköinen tunnistautuminen) näyttötut-
kintolomakkeiden hallintaan sekä pilotoidaan lomakkeita ensimmäisten tutkintotilaisuuk-
sien kohdalla.

Työpaikka oppimisympäristönä -malli*

johanna.toivanen@tampere.fi

Esillä maratan kehittämä ”Työpaikka oppimisympäristönä” -malli, jossa opettajat toteut-
tivat koko tutkinnon osan/osien opetuksen työelämässä ryhmänsä kanssa. Yhteistyöyri-
tyksinä Campus Ravita, Sodexo Oy, Juvenes ravintolat ja Scandic-ketjun ravintolat.  Mallia 
on kuvattu ja mallinnettu  Tutkeope -projektin julkaisussa ”Opettajuus, opintopolkujen 
henkilökohtaisuus ja toimintakulttuurin yhteisöllisyys muuttuvassa ammatillisessa koulu-
tuksessa”. 

*Tredun malli sai kunniamaininnan ja sijoittui neljän parhaan joukkoon ja esiteltiin OPH:n 
Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailun rohkeimmat kehittämisideat sar-
jassa! Kilpailuun osallistui 151 ehdotusta.

Projektioppiminen yli tutkintoalojen – 
Cleantech*

terhi.puntila@tampere.fi

CleanTech kokeiluprojektissamme olemme rikkoneet perinteisen konseptin ja soveltaneet 
projektioppimista, yhteisopettajuutta, projekti- ja vertaisoppimista yli tutkintrajojen. 
Oppiminen ei ole aikaan ja paikkaan sidottua. Tuloksena on syntynyt Cleantech -kurssi, 
johon osallistuu opiskelijoita ja opettajia niin sähkön-, prosessin-, kone- ja metalliteknii-
kan kuin logistiikankin aloilta. Lähipäivät kiertävät eri toimipisteissä ja yrityksissä. Opiske-
lijaryhmän tavoitteena on oppimisen lisäksi rakentaa vedenpuhdistuslaite, jolla tehdään 
puhdasta vettä esim. Pyhäjärvestä.

*Tredun malli sai kunniamaininnan ja sijoittui neljän parhaan joukkoon ja esiteltiin OPH:n 
Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailun rohkeimmat kehittämisideat sar-
jassa! Kilpailuun osallistui 151 ehdotusta.

Henkilökohtaistaminen -opintojen 
eteneminen henkilökohtaistetussa 
aikataulussa

maija.timonen@tampere.fi 
marja-leena.l.tuomola@tampere.fi

Ennen opintojen alkamista tehtävä henkilökohtaistaminen 

70–20 käyttöön! 
Opi työssä ja saa muutkin oppimaan

tiina.kauma@tampere.fi

Tekeillä olevat oppimispolut: valmentava esimiespolku, kumppanuus- ja verkostotaitaja-
polku, digiosaajan polku, kv- ja kulttuuriosaajan polku ja vertaisvalmentajan polku 70-20-
10 mallinnettuna. 70-20-10 Opas meille kaikille oppimisesta työelämässä: 
https://prezi.com/zvrjcpkdosub/tampereen-kaupunki-70-20-10-opas-meille-kaikille-op-
pimisesta-tyoelamassa/ 
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Täydennyskoulutukset Tredussa Tule ja tutustu Tredun henkilöstökoulutustarjontaan!

TAMKin ammatillinen opettajankoulutus

eeva.manni@tamk.fi

TAMKin ammatillinen opettajankoulutus järjestää ammatillista opettajan-, erityisopet-
tajan- ja opinto-ohjaajan-koulutusta. Lisäksi olemme mukana monenlaisissa oppimista 
ja opettamista kehittävissä hankkeissa, mm. AmisTurvis – turvallisuus kuuluu kaikille, 
Hanskaatko – kohti parempia opiskelija- ja opettajakokemuksia, Moninaisuusosaaja, 
Pettu – oppilaitosten välijohtajat puun ja kuoren välissä.

Tredun opinto-ohjauspalvelut digiaikaan 

marja.malminen@tampere.fi

Opinto-ohjauspalvelujen esittelyä, tutustumisten sähköinen ilmoittautumis- ja palaute- 
järjestelmä (huom! myös mobiiliversiona), opoinfot ja Moodle opinto-ohjauksessa. 

Kilpailujärjestelyjen opinnollistaminen, 
Taitaja2018

katja.aaltonen@tampere.fi

Taitaja2018 kilpailu osaksi opintoja, joko kilpailemalla tai tekemällä.

Navipointti VAAOssa

piia.saarinen@vaao.fi

1. Navipiste = opiskelijoiden osin itse suunnittelema olohuone, jossa järjestetään tapah-
tumia ja jonne tarvittaessa tuodaan matalan kynnyksen ohjauspalveluja, tarkoituksena on 
lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.

2. Sisäisen etsivän malli = etsivä jalkautuu osastoille ja saa toimeksiantoja osastoilta, 
etsivän tehtävänä on ennakoida, etsiä, ehkäistä keskeyttämisiä ja puuttua varhaisessa 
vaiheessa opiskeluvaikeuksiin.

3. Tutortoiminta = opinnollistaminen, erilaisten tutorpolkujen kehittäminen, tutorien apu 
uusien ohjauksessa ja pitkin opintoja ryhmäyttämisessä.

4. VALMA-koulutuksen opintopolut

TreduNavi-hakupalvelu

raija.keuro@tampere.fi

Tredun hakeutumiseen liittyviä asioita hoidetaan keskitetysti TreduNavi-hakupalveluissa. 
Hakupalveluista saa ohjausta ja neuvontaa Tredun koulutuksista ja hakeutumisesta 
Treduun.

Turvallisuus ja tukipalvelut Turvallisuus- ja tukipalvelut tuottaa asiakaslähtöisesti oppimisen välittömiä ja välillisiä 
tukipalveluja Tampereen seudun ammattiopiston koulutusaloille ja Tampereen lukioille. 
Tavoitteena terveellinen, turvallinen ja toimiva oppimisympäristö. Oppimisympäristöjen 
ja niiden kaluston ja laitteiden toimivuuden varmistaminen. Tavoitteena antaa kullekin 
koulun toimijalle mahdollisuus keskittyä ihan niihin omiin hommiin.

Tredun NY- yritykset ja 
osuuskuntatoiminta

sami.hasila@tampere.fi 
seppo.pylvanainen@tampere.fi 
sari.p.talonen@tampere.fi

Tule tutustumaan Tredun NY -yritysten ja osuuskuntien toimintaan ja opiskelijoiden 
tuotteisiin. Ostomahdollisuus, varaa käteistä mukaan!

Kirjasto- ja tietopalvelut 
sulautettuna opetukseen 

marja.henttonen@tampere.fi

Poikkea pisteellä ja tule kuulemaan yhteistyömahdollisuuksista opetuksessa!

TULE KUULEMAAN ASIANTUNTIJOITA 
JA NAPPAA TORILTA IDEAT 
HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ OMAAN OPETUKSEESI! 


