
Tervetuloa Osakkeen uutiskirjeen pariin!

Osake on Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan 
henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämisen 
palvelu. Mukana yhteistyössä ovat Tampereen 
seudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, 
Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Toiminta on suunnattu omistajakuntien 
varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä 
lukiokoulutuksen koko henkilöstölle. 

Omistajakuntien henkilöstön lisäksi myös muista 
Pirkanmaan kunnista sekä alan yksityisiltä 
palveluntuottajilta voi osallistua palveluihin sovitusti.

Tämän uutiskirjeen sisältö:

1. Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin

2. Tutustu tapahtumiin: Osaamista ja innostusta 
hoitajille ja ohjaajille 1.10. sekä TVT-teemainen 
Tuunaa tuntisi 8.10.

3. Aivot-oppimateriaalit laajenevat yläkouluihin

4. Seudullinen lasten ja nuorten osallisuuden 
arviointi loppusuoralla

5. Hankekuulumisia: SKY ennaltaehkäisee 
koulupoissaoloja

6. Hankekuulumisia: VARTAKO kehittää 
konsultaatiota TAYS-alueella

7. Hankekuulumisia: Osallistuva ja 
Ilmaisuvoimainen lapsi

8. Hankekuulumisia: Inkluusiohankkeet tarjoavat 
koulutuksellista tukea

9. Osake-toiminta sai ulkoisesta arvioinnista 
kiitettävää palautetta

10. Ota yhteyttä osakelaisiin

Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämisen palvelu Osake
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Kuva: Lempäälän kunta

Kuva: Jukka Salminen



1. Ilmoittaudu mukaan 
koulutuksiin ja tapahtumiin
Tervetuloa tutustumaan Tampereen seudun Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin. Uusia koulutuksia voi tulla
joten seuraathan koulutuskalenteria osoitteessa https://eeventti.fi/koulutukset/osake tai tykkäämällä
Osakkeesta Facebookissa.

Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia, joihin osallistujat nimetään kunnittain. Näistä 
koulutuksista tiedotetaan erikseen hankekunnille

Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi. 

Aivot – yhdessä käyttöön -
tutorointi

Tervetuloa verkkotutorointiin 
Tampereen kaupunkiseudun 
kuntien tuottamasta 3.-6.luokan 
digitaalisesta ympäristöopin 
oppimateriaalista Aivot – Yhdessä 
käyttöön.

Lue lisää >

Lukion opinto-ohjaajien 
ekskursio Vaasaan

Lähde mukaan opinto-ohjaajien 
ekskursiolle tutustumaan Vaasan 
yliopistoon.

Lue lisää >

Aivot – Terveinä käyttöön-
käyttökoulutus

Tervetuloa kuulemaan Tampereen 
kaupunkiseudun tuottamasta 
7.luokan terveystiedon 
digitaalisesta oppimateriaalista 
Aivot – Terveinä käyttöön.

Lue lisää >

Aivot – Terveinä käyttöön-
käyttökoulutus

Tervetuloa kuulemaan Tampereen 
kaupunkiseudun tuottamasta 
7.luokan terveystiedon 
digitaalisesta oppimateriaalista 
Aivot – Terveinä käyttöön.

Lue lisää >

Aivot – yhdessä käyttöön -
käyttökoulutus

Tervetuloa oppimaan Tampereen 
kaupunkiseudun tuottamasta 3.-
6.luokkien ympäristöopin 
digitaalisesta oppimateriaalista 
Aivot – Yhdessä käyttöön.

Lue lisää >

Muista tutustua 
koulutuskalenteriin!

Pysy perillä koko 
koulutustarjonnasta osoitteessa

https://eeventti.fi/koulutukset/osa
ke

25.5.2022 15.8.202224.5.2022

16.8.2022
Lisää tarjontaa
koulutuskalenterissa!17.8.2022
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Kuva: Aivot –hanke Kuva: CCO Kuva: Aivot-hanke

Kuva: Aivot –hanke Kuva: Aivot –hanke

https://eeventti.fi/koulutukset/osake
https://www.facebook.com/tampereenseudunosake
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/tutorointi-aivot-yhdessa-kayttoon-ymparistoopin-3-6lk-oppimateriaali-1462
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/lukion-opinto-ohjaajien-ekskursio-vaasan-yliopistoon-1532
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/kayttokoulutus-aivot-terveina-kayttoon-terveystiedon-oppimateriaali-7luokalle-1410
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/kayttokoulutus-aivot-terveina-kayttoon-terveystiedon-oppimateriaali-7luokalle-1346
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/kayttokoulutus-aivot-yhdessa-kayttoon-ymparistoopin-3-6lk-oppimateriaali-1460
https://eeventti.fi/koulutukset/osake


1. Ilmoittaudu mukaan 
koulutuksiin ja tapahtumiin

Toiminnallisuutta esi- ja 
alkuopetuksen äidinkieleen

Koulutus tarjoaa esi- ja 
alkuopetuksessa työskenteleville 
innostusta, iloa ja paljon 
käytännön vinkkejä sekä välineitä 
uudistaa ja kehittää äidinkielen 
opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää >

Lasten mindfulness-
ohjaamisen syventäminen

Koulutuksessa opitaan uusia 
harjoituksia eri ikäisten lasten ryhmiin, 
tarkastellaan omaa ohjaajuutta ja 
syvennetään omaa mindfulness -
harjoitusta.

Lue lisää >

Eriyttäminen osana yleistä 
tukea

Tule mukaan päivittämään 
eriyttämisen työkaluja ja jakamaan 
kokemuksiasi erittämisen 
käytänteistä. Koulutuksessa saat 
ideoita uusiin toimintamalleihin ja 
mahdollisuuden kartuttaa 
osaamistasi vertaisryhmässä.

Lue lisää >

LUMATIKKA 2: Luokkien 1–6 
matikkaa oppilaslähtöisesti

LUMATIKKA2 on ajalla 22.8.2022-
13.11.2022 suoritettava 
verkkokoulutus, jonka 
oppijalähtöiset, toiminnalliset ja 
konkreettiset sisällöt auttavat 
herättämään ja kasvattamaan 
oppijoittesi matikkainnostusta.

Lue lisää >

Aivot – yhdessä käyttöön -
käyttökoulutus

Tervetuloa oppimaan Tampereen 
kaupunkiseudun tuottamasta 3.-
6.luokkien ympäristöopin 
digitaalisesta oppimateriaalista 
Aivot – Yhdessä käyttöön.

Lue lisää >

"Kuriton, laiska, saamaton vai 
jotain ihan muuta”?

Koulutuksessa lisätään osaamista 
neuropsykiatrisia vaikeuksia 
omaavien oppilaiden tarpeisiin, 
monipuolistetaan pedagogisia 
menetelmiä sekä tuetaan 
työssäjaksamista.

Lue lisää >

19.8.2022 alkaen 22.8.202218.8.2022 alkaen

22.8.2022 23.8.2022 alkaen22.8.2022 alkaen
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Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kuva: LUMATIKKA-hanke Kuva: Aivot -hanke Kuva: Visit Tampere, Mirella Mellonmaa

Tervetuloa tutustumaan Tampereen seudun Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin. Uusia koulutuksia voi tulla
lisääkin, joten seuraathan koulutuskalenteria osoitteessa https://eeventti.fi/koulutukset/osake tai tykkäämällä
Osakkeesta Facebookissa.

Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia, joihin osallistujat nimetään kunnittain. Näistä 
koulutuksista tiedotetaan erikseen hankekunnille

Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi. 

https://eeventti.fi/koulutukset/osake/toiminnallisuutta-esi-ja-alkuopetuksen-aidinkieleen-ja-kielen-rikkaaseen-maailmaan-1075
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/lasten-mindfulness-ohjaamisen-syventaminen-1408
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/eriyttaminen-osana-yleista-tukea-1463
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/lumatikka-2-luokkien-16-matikkaa-oppilaslahtoisesti-ja-toiminnallisesti-1417
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/kayttokoulutus-aivot-yhdessa-kayttoon-ymparistoopin-3-6lk-oppimateriaali-1461
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/kuriton-laiska-saamaton-vai-jotain-ihan-muuta-keinoja-tarkkaavuuden-keskittymisen-ja-toiminnanohjauksen-pulmiin-1382
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
https://www.facebook.com/tampereenseudunosake


1. Ilmoittaudu mukaan 
koulutuksiin ja tapahtumiin

Mielenterveyden ensiapu® 
2: Haavoittuva mieli

Koulutuksen tarkoituksena on 
lisätä tietoa tavallisimmista 
mielenterveyden häiriöistä, niiden 
oireista ja siitä, miten voi toimia, 
kun kohtaa mielenterveyden 
ongelmia.

Lue lisää >

Arviointimestariksi -
verkkokoulutus 

Ajalla 5.9.2022-25.11.2022 suoritettava 
Arviointimestariksi -verkkokoulutus 
vahvistaa niin yksittäisen opettajan 
kuin koko työyhteisön 
arviointiymmärrystä, -taitoja ja -
osaamista.

Lue lisää >

AVEKKI uhkatilanteiden 
ennaltaehkäisy/varhaiskasvatus

AVEKKI -koulutuksessa 
keskeisimpiä painopistealueita 
on aggression ennakoinnin ja 
tilanteissa tarvittavien 
vuorovaikutustaitojen osaaminen. 

Lue lisää >

Osallistuva ja 
ilmaisuvoimainen lapsi/ vaka

Koulutuskokonaisuus tarjoaa 
mahdollisuuden osaamisen 
syventämiseen arjen 
yhteisöllisyyden, myönteisen 
tunnistamisen ja lasten osallisuuden 
vahvistamisessa luovien 
menetelmien avulla.

Lue lisää >

TAIDEKAARI: Sanat ja 
sävelet lentoon!

Koulutuksessa saat ideoita ja 
konkreettisia työkaluja siihen, 
kuinka oppilaiden kanssa voi tehdä 
omaa musiikkia ja omia 
sanoituksia.

Lue lisää >

Miten kehittää lasten 
itsesäätelytaitoja koulussa?

Itsesäätelyn taito on yksi 
tärkeimmistä taidoistamme, jolla 
on suuri vaikutus kouluvalmiuteen 
sekä opinnoissa pärjäämiseen. 
Samaan aikaan itsesäätelyn 
haasteet ovat koulun arjessa yksi 
eniten kuormittavista tekijöistä.

Lue lisää >

1.9.2022 alkaen 22.8.202229.8.2022 alkaen

5.9.2022 alkaen 6.9.20225.9.2022 alkaen
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Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo Kuva: Pekka Peura Kuva: Katariina Ratia

Kuva: Kulttuurikeskus Piipoo Kuva: Katariina Ratia Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Tervetuloa tutustumaan Tampereen seudun Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin. Uusia koulutuksia voi tulla
lisääkin, joten seuraathan koulutuskalenteria osoitteessa https://eeventti.fi/koulutukset/osake tai tykkäämällä
Osakkeesta Facebookissa.

Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia, joihin osallistujat nimetään kunnittain. Näistä 
koulutuksista tiedotetaan erikseen hankekunnille

Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi. 

https://eeventti.fi/koulutukset/osake/mielenterveyden-ensiapu-2-haavoittuva-mieli-tunnista-ja-tue-1383
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/arviointimestariksi-verkkokoulutus-1413
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/eriyttaminen-osana-yleista-tukea-1463
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/osallistuva-ja-ilmaisuvoimainen-lapsi-varhaiskasvatuksessa-1519
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/taidekaari-sanat-ja-savelet-lentoon-savellystyopaja-1530
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/miten-kehittaa-lasten-itsesaatelytaitoja-koulussa-1439
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
https://www.facebook.com/tampereenseudunosake


1. Ilmoittaudu mukaan 
koulutuksiin ja tapahtumiin

Mielenterveystaitoja maahan 
muuttaneille oppilaille

Koulutus antaa välineitä kieli- ja 
kulttuuritietoiseen oppilaiden 
kohtaamiseen ja 
mielenterveystaitojen 
vahvistamiseen perusopetuksessa.

Lue lisää >

Sirkus kielen oppimisen 
tukena

Miten sirkus voi tukea kielen 
oppimista? Tässä toiminnallisessa 
täydennyskoulutuksessa perehdytään 
sirkusmenetelmiin, joilla tuetaan kielen 
oppimista osallistavasti ja 
lapsilähtöisesti.

Lue lisää >

Toiminnallisuutta esi- ja 
alkuopetuksen matematiikkaan

Koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja 
alkuopetuksessa työskenteleville 
innostusta, iloa ja paljon 
käytännön vinkkejä sekä välineitä 
uudistaa ja kehittää matematiikan 
opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää >

Lasten ja nuorten 
osallisuuden arviointi

Seminaarissa julkistetaan 
Tampereen kaupunkiseudun 
kasvatus- ja opetuspalveluiden 
arviointisuunnitelmaan 2021- 2023 
sisältyvän lasten ja nuorten 
osallisuuden arvioinnin tulokset ja 
toimenpidesuositukset.

Lue lisää >

Osallistuva ja 
ilmaisuvoimainen lapsi/koulu

Koulutuskokonaisuus tarjoaa 
mahdollisuuden osaamisen 
syventämiseen arjen 
yhteisöllisyyden, myönteisen 
tunnistamisen ja lasten 
osallisuuden vahvistamisessa 
luovien menetelmien avulla.

Lue lisää >

Koulukiusaamiseen liittyvät 
vastuut

Koulutuksen tavoitteena on tarjota 
keinoja puuttua 
koulukiusaamiseen myös juridisesti 
ja ennaltaehkäistä henkilökunnan 
joutumista juridiseen vastuuseen.

Lue lisää >

7.9.2022 alkaen 8.9.2022 alkaen6.9.2022 alkaen

12.9.2022 alkaen 13.9.20229.9.2022
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Kuva: Emilia Ikäheimo Kuva: Heikki Järvinen Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo Kuva: Kulttuurikeskus Piipoo Kuva: Pixabay

Tervetuloa tutustumaan Tampereen seudun Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin. Uusia koulutuksia voi tulla
lisääkin, joten seuraathan koulutuskalenteria osoitteessa https://eeventti.fi/koulutukset/osake tai tykkäämällä
Osakkeesta Facebookissa.

Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia, joihin osallistujat nimetään kunnittain. Näistä 
koulutuksista tiedotetaan erikseen hankekunnille

Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi. 

https://eeventti.fi/koulutukset/osake/mielenterveystaitoja-maahan-muuttaneille-oppilaille-1455
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/sirkus-kielen-oppimisen-tukena-1330
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/toiminnallisuutta-esi-ja-alkuopetuksen-matematiikkaan-1404
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/seminaari-lasten-ja-nuorten-osallisuuden-arvioinnin-tulokset-ja-toimenpide-ehdotukset-1531
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/osallistuva-ja-ilmaisuvoimainen-lapsi-perusopetuksessa-1518
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/koulukiusaamiseen-liittyvat-vastuut-perus-ja-lukio-opetuksessa-1525
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
https://www.facebook.com/tampereenseudunosake


1. Ilmoittaudu mukaan 
koulutuksiin ja tapahtumiin

Ohjelmoinnillisen ajattelun ja 
ohjelmoinnin perusteet

Koulutuksen tavoitteena on 
innostaa ja rohkaista osallistujia 
hyödyntämään ohjelmointia ja 
ohjelmoinnillisen ajattelun 
menetelmiä omassa työssään.

Lue lisää >

Hoiva, välittäminen ja 
lohduttavat kohtaamiset/ vaka

Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia 
siihen, miten ajatus "toisista 
välittäminen tekee maailmasta 
merkityksellisen" käännetään arjen 
kohtaamisiksi varhaiskasvatuksessa.

Lue lisää >

PedaBoss: Työn 
merkityksellisyys

PedaBoss –aamussa pureudumme 
työn merkityksellisyyden tärkeään 
rooliin kilpailtaessa työvoimasta.

Lue lisää >

Luennolla tarkastellaan kasvu- ja 
oppimisyhteisön tietoperusteisen 
hyvinvointijohtamisen periaatteita. 
Teemoina tiedolla johtaminen 
muuttavassa toimintaympäristössä 
sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn 
strateginen johtaminen. 

Lue lisää >

Osaamista ja innostusta 
työhön 2022

Tapahtumassa on tarjolla 
hyvinvointia, ideoita ja vinkkejä 
varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen ohjaajille ja 
hoitajille.

Lue lisää >

AVEKKI uhkatilanteiden 
ennaltaehkäisy/perusopetus

AVEKKI -koulutuksessa 
keskeisimpiä painopistealueita 
on aggression ennakoinnin ja 
tilanteissa tarvittavien 
vuorovaikutustaitojen osaaminen

Lue lisää >

15.9.2022 21.9.202214.9.2022

1.10.2022 7.10.202228.9.2022
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Kuva: Visit Tampere, Mirella Mellonmaa Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo Kuva: Speakersforum

Kuva: Visit Tampere, Mirella Mellonkaa Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo Kuva: Katariina Ratia

Tietoperustainen
hyvinvointijohtaminen

Tervetuloa tutustumaan Tampereen seudun Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin. Uusia koulutuksia voi tulla
lisääkin, joten seuraathan koulutuskalenteria osoitteessa https://eeventti.fi/koulutukset/osake tai tykkäämällä
Osakkeesta Facebookissa.

Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia, joihin osallistujat nimetään kunnittain. Näistä 
koulutuksista tiedotetaan erikseen hankekunnille

Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi. 

https://eeventti.fi/koulutukset/osake/ohjelmoinnillisen-ajattelun-ja-ohjelmoinnin-perusteet-aineenopettajille-1326
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/hoiva-valittaminen-ja-lohduttavat-kohtaamiset-varhaiskasvatuksessa-1343
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/pedaboss-tyon-merkityksellisyys-on-tarkeassa-roolissa-kilpailtaessa-tyovoimasta-1516
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/orientoiva-verkkoluento-kasvu-ja-oppimisyhteison-hyvinvointijohtaminen-tietoperusteisesti-1595
https://osake.eeventti.fi/koulutukset/osaamista-ja-innostusta-tyohon-2022
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/avekki-koulutus-uhkatilanteiden-ennaltaehkaisyyn-perusopetuksessa-1499
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
https://www.facebook.com/tampereenseudunosake


1. Ilmoittaudu mukaan 
koulutuksiin ja tapahtumiin

Tuunaa tuntisi 2022 -
tapahtuma

Tapahtumassa on tarjolla tieto- ja 
viestintäteknologiaan liittyviä 
ajankohtaisia ja käytännönläheisiä 
teemoja perusopetuksen ja 
lukiokoulutuksen henkilöstölle.

Lue lisää >

PedaBoss: Aivoystävällinen 
johtaminen

PedaBoss –aamussa pureudumme 
aivoystävälliseen johtamiseen. 
Tavoitteena on hyödyntää modernia 
aivotutkimusta tuomaan uusia 
näkökulmia työntekijöiden jaksamisen 
ja työtehon tukemiseen sekä oman 
työn kehittämiseen.

Lue lisää >

Toiminnallisuutta esi- ja 
alkuopetuksen matematiikkaan

Koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja 
alkuopetuksessa työskenteleville 
innostusta, iloa ja paljon 
käytännön vinkkejä sekä välineitä 
uudistaa ja kehittää matematiikan 
opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää >

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena 
on vahvistaa valmiuksia tunnistaa ja 
puuttua rasismiin sekä tarjota 
käytännönläheisiä työkaluja 
antirasistisen yhdenvertaisuustyön 
toiminnallistamiseksi ja 
yhdenmukaistamiseksi.

Lue lisää >

Toiminnallista matematiikkaa 
luokille 3.-6.

Koulutuksessa perehdytään 
toiminnallisuuden merkitykseen 
matematiikan opiskelussa luokilla 
3.-6. Koulutuksen pääpaino on 
käsitteiden ymmärtävän 
oppimisen rakentamisessa.

Lue lisää >

Mielenterveyden ensiapu® 2: 
Haavoittuva mieli

Koulutuksen tavoitteena on 
vahvistaa mielenterveysosaamista 
tarjoamalla tietoa psyykkisistä 
oireista, vähentää 
mielenterveyden ongelmiin 
liittyvää stigmaa ja antaa 
valmiuksia toimia, kun kohtaa 
mielenterveyden ongelmia.

Lue lisää >

12.10.2022 27.10.2022 alkaen8.10.2022

1.11.2022 2.11.2022 alkaen31.10.2022 alkaen
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Kuva: Visit Tampere, Opa Latvala Kuva: Mona Moisala Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kuva: Rauhankasvatusinstituutti Kuva: LUMATIKKA-hanke Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Syrjimättömyydestä 
antirasistiseen 
yhdenvertaisuuteen

Tervetuloa tutustumaan Tampereen seudun Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin. Uusia koulutuksia voi tulla
lisääkin, joten seuraathan koulutuskalenteria osoitteessa https://eeventti.fi/koulutukset/osake tai tykkäämällä
Osakkeesta Facebookissa.

Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia, joihin osallistujat nimetään kunnittain. Näistä 
koulutuksista tiedotetaan erikseen hankekunnille

Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi. 

https://osake.eeventti.fi/koulutukset/tuunaa-tuntisi-2022
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/pedaboss-aivoystavallinen-johtaminen-1515
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/toiminnallisuutta-esi-ja-alkuopetuksen-matematiikkaan-1405
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/syrjimattomyydesta-antirasistiseen-yhdenvertaisuuteen-1527
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/toiminnallista-matematiikkaa-luokille-3-6-1438
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/mielenterveyden-ensiapu-2-haavoittuva-mieli-tunnista-ja-tue-1411
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
https://www.facebook.com/tampereenseudunosake


1. Ilmoittaudu mukaan
koulutuksiin ja tapahtumiin

AVEKKI uhkatilanteiden 
ennaltaehkäisy/varhaiskasvatus

AVEKKI -koulutuksessa 
keskeisimpiä painopistealueita on 
aggression ennakoinnin ja 
tilanteissa tarvittavien 
vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää >

Toiminnallisuutta esi- ja 
alkuopetuksen äidinkieleen

Koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja 
alkuopetuksessa työskenteleville 
innostusta, iloa ja paljon käytännön 
vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja 
kehittää äidinkielen opetusta 
toiminnallisemmaksi.

Lue lisää >

Tunnetaitojen opettaminen 
yläkoulussa

Koulutuksesta saa tietoa ja 
inspiraatiota tunnetaitojen 
tukemiseksi, kohdennettuna myös 
luokanvalvojille erillisiin 
tunnetaitotunteihin.

Lue lisää >

PedaBoss -aamussa tutustumme 
työstä palautumisen merkitykseen 
ja käytäntöihin sekä yksittäisen 
työntekijän että työyhteisön 
näkökulmasta.

Lue lisää >

AVEKKI -koulutuksessa 
keskeisimpiä painopistealueita on 
aggression ennakoinnin ja 
tilanteissa tarvittavien 
vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää >

AVEKKI uhkatilanteiden 
ennaltaehkäisy/varhaiskasvatus

AVEKKI -koulutuksessa 
keskeisimpiä painopistealueita on 
aggression ennakoinnin ja 
tilanteissa tarvittavien 
vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää >

17.11.2022 alkaen 18.11.20228.11.2022

7.12.2022 8.12.202230.11.2022
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Kuva: Katariina Ratia Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kuva: Työterveyslaitos Kuva: Katariina Ratia Kuva: Katariina Ratia

PedaBoss: Palautumisesta 
virtaa arkeen

AVEKKI uhkatilanteiden 
ennaltaehkäisy/perusopetus

Tervetuloa tutustumaan Tampereen seudun Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin. Uusia koulutuksia voi tulla
lisääkin, joten seuraathan koulutuskalenteria osoitteessa https://eeventti.fi/koulutukset/osake tai tykkäämällä
Osakkeesta Facebookissa.

Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia, joihin osallistujat nimetään kunnittain. Näistä 
koulutuksista tiedotetaan erikseen hankekunnille

Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi. 

https://eeventti.fi/koulutukset/osake/avekki-koulutus-uhkatilanteiden-ennaltaehkaisyyn-varhaiskasvatuksessa-1502
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/toiminnallisuutta-esi-ja-alkuopetuksen-aidinkieleen-ja-kielen-rikkaaseen-maailmaan-1403
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/mennaan-tunteisiin-tunnetaitojen-opettaminen-ylakoulussa-1514
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/pedaboss-palautumisesta-virtaa-kasvatus-ja-opetusalan-arkeen-1517
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/avekki-koulutus-uhkatilanteiden-ennaltaehkaisyyn-perusopetuksessa-1500
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/avekki-koulutus-uhkatilanteiden-ennaltaehkaisyyn-varhaiskasvatuksessa-1526
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
https://www.facebook.com/tampereenseudunosake


2. Tutustu tapahtumiin: Osaamista ja 
innostusta hoitajille ja ohjaajille 1.10. 
sekä TVT-teemainen Tuunaa tuntisi 
8.10.

• Lauantaina 1.10.2022 järjestetään jälleen perinteinen Osaamista ja innostusta työhön -
tapahtuma varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ohjaajille ja hoitajille.

• Tapahtumassa on tarjolla hyvinvointia, ideoita ja vinkkejä oman työn tueksi.

• Tapahtuman teemoja ovat mm. myönteinen tunnistaminen, lapsilähtöinen askartelu, pienen 
tilan liikunta sekä stressinpurkaminen.

• Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstölle suunnattu Tuunaa tuntisi!-tapahtuma 
järjestetään lauantaina 8.10.2022.

• Tapahtumassa on tarjolla tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä ajankohtaisia ja 
käytännönläheisiä teemoja, kuten digityökalut kieltenopetukseen, erilaisen oppijan 
huomioiminen opetuksessa, pelillisyys ja mykkäelokuvat.

• Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.
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Ilmoittaudu mukaan Osaamista ja innostusta työhön -tapahtumaan

Ilmoittaudu mukaan Tuunaa tuntisi -tapahtumaan

Kuva: Lempäälän kunta

https://osake.eeventti.fi/koulutukset/osaamista-ja-innostusta-tyohon-2022
https://osake.eeventti.fi/koulutukset/tuunaa-tuntisi-2022


3. Aivot-oppimateriaalit laajenevat 
yläkouluihin

• Tampereen kaupunkiseudun kuntien oppimateriaalihanke tuottaa maksutonta, digitaalista 
oppimateriaalia ympäristöoppiin ja terveystietoon. Koko laaja oppimateriaalikokonaisuus on 
valmis vuoteen 2025 mennessä. Tällöin käytössä on Aivot - Yhdessä käyttöön 0.–6.-luokkien 
ympäristöopin oppimateriaali sekä Aivot - Terveinä käyttöön 7.–9.-luokkien terveystiedon 
oppimateriaali.

• Lukukauden 2022-2023 alusta käytössä ovat 3.–6.-luokkien ympäristöopin oppimateriaalit 
sekä 7. luokan terveystiedon oppimateriaali.

• Oppimateriaalit on tuotettu oman seudullisen opetussuunnitelmamme mukaiseksi. Tämän 
lisäksi mukaan on rakennettu arviointimateriaali seudullisten arviointikriteerien perusteella. 
Kaikki oppimateriaali toimii jo olemassa olevassa Reppu-oppimisympäristössä (Moodle).

• Pääset tutustumaan 3.-6. lk. materiaaliin oppilasverkon koneella työpöydän Aivot-kuvakkeen 
kautta, tai kirjautumalla osoitteeseen reppu.mmg.fi (seutu) / reppu.tampere.fi (Tampere) 
oppilasverkon tunnuksilla. 

• Terveystiedon 7. lk. materiaali viedään reppuihin kesän 2022 aikana.

• Vaikka digikirjan ottaminen käyttöön voi tuntua hankalalta, Osakkeen kautta on tarjolla 
tukea ja apua käyttöönottoon!

• Ennen materiaalin käyttöönottoa suosittelemme tutustumaan materiaalista löytyviin 
opettajan oppaisiin, joista löytyy hyviä ohjeita ja vinkkejä materiaalin käyttöön. 

• Osake järjestää myös käyttöönottokoulutuksia. Koulutuksissa pääset tutustumaan 
materiaaliin, ja voit esittää tekijöille kysymyksiä materiaalista ja sen käyttöönotosta. 
Kaikki koulutukset löydät tämän uutiskirjeen koulutuskalenterista.

• Lisätietoja: projektipäälliköt Helka Lempilä ja Lauri Harju (aivot@lempaala.fi)
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Kuva: Aivot-hanke



4. Lasten ja nuorten osallisuuden 
arviointi varhaiskasvatuksessa ja 
perusopetuksessa loppusuoralla
Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja 
opetuspalveluiden arviointisuunnitelman 
2021- 2023 ensimmäinen arviointi 
seudullinen lasten ja nuorten 
osallisuuden arviointi on valmistumassa.

Arvioinnin materiaali on kerätty 
Tampereen kaupunkiseudun kuntien 
varhaiskasvatusyksiköissä ja 
perusopetuksen kouluissa pidetyissä 
osallistavissa arviointipajoissa.

Arvioinnin lähtökohtana on toiminut 
lasten ja nuorten arki ja jokapäiväinen 
kokemus ja toiminta varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa. Arvioinnista ollaan 
erityisen kiinnostuneita siitä, mikä lasten 
ja nuorten kokemana estää tai edistää 
osallisuutta.

Arvioinnin tulokset ja toimenpide-
ehdotukset julkistetaan seminaaripäivässä 
Tampere-talossa pe 9.9.2022.

Tilaisuus on suunnattu Tampereen 
kaupunkiseudun kuntien 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
henkilöstölle.

Tilaisuus toimii aloituksena osallisuuden 
arvioinnin tulosten ja toimenpide-
ehdotusten laajemmalle jalkauttamiselle 
ja tulosten hyödyntämiselle Tampereen 
kaupunkiseudulla.

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi

Ilmoittaudu 9.9.2022 seminaariin
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Kuva: Jukka Salminen

https://eeventti.fi/koulutukset/osake/seminaari-lasten-ja-nuorten-osallisuuden-arvioinnin-tulokset-ja-toimenpide-ehdotukset-1531


5. Hankekuulumisia: SKY 
ennaltaehkäisee koulupoissaoloja

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat 
mukana kaksivuotisessa (2021-2023) 
OKM:n koordinoimassa Sitouttavan 
kouluyhteisötyön kansallisessa 
pilotoinnissa, joka keskittyy 
kouluakäymättömyyden ennaltaehkäisyyn 
ja kouluun kiinnittymisen vahvistamiseen.

Tampereen kaupunkiseudulla pilotoinnin 
kärkitavoitteina ovat 

1. kouluvalmentajien työn kehittäminen

2. luokanvalvojien työn tukemiseen 
liittyvät kokeilut

3. tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
opettamiseen liittyvät kokeilut.

Paikalliset kokeilut ja kehittäminen liittyvät 
kiinteästi kansalliseen kehittämistyöhön, 
jossa rakennetaan kouluakäymättömyyden 
ennaltaehkäisyn ja poissaolojen seurannan 
kansallista mallia. 

Ensimmäisen hankevuoden kehittämistyön 
tulokset ja toisen hankevuoden työn 
suuntaviivat julkaistaan torstaina 12.5. 
SKY:n kevätwebinaarissa.

Lisätietoja:

Koordinaattori Liisa Hietamaa
p. 041 730 8679
liisa.hietamaa@lempaala.fi

Hankkeen sivu Eeventissä
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SKY-hankkeessa työskenteleviä kouluvalmentajia kouluttautumassa Nuori2022-tapahtumassa Jyväskylässä huhtikuussa 2022.

https://osake.eeventti.fi/hankkeet/sitouttava-kouluyhteisotyo


6. Hankekuulumisia: VARTAKO 
kehittää konsultaatiota TAYS-alueella

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja 
Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen erityisopettajille suunnatun 
VARTAKO –Tays-alueen konsultaation ja 
ohjauksen kehittäminen 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -
täydennyskoulutushankkeen (OPH) 
koulutukset starttaavat syksyllä 2022.

Koulutuskokonaisuus toteutuu TAYS-
erityisvastuualueella osana vaativan 
erityisen tuen Vip-verkostotoimintaa.

Koulutuksessa on mukana 75 
erityisopettajaa. 

. 

VARTAKO –koulutuksen tavoitteena on 
vahvistaa osallistujien konsultatiivista
työotetta ja tukea kunnallisten 
konsultaatiomallien kehittämistä. 

Koulutuskokonaisuudessa työskennellään 
maakunnallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, tiivistäen yhteistyötä 
ja verkostoitumista. 

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi

Hankkeen sivu Eeventissä
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Kuva: Lempäälän kunta

https://eeventti.fi/koulutukset/osake/vartako-tays-alueen-konsultaation-ja-ohjauksen-kehittaminen-varhaiskasvatuksessa-ja-esiopetuksessa-1441


7. Hankekuulumisia: Osallistuva ja 
Ilmaisuvoimainen lapsi

Osallistuva ja ilmaisuvoimainen lapsi –
hankkeessa tarjolla varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen henkilöstölle OPH:n
rahoittamaa täydennyskoulutusta!

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on 
lasten aidon osallisuuden ja toimijuuden 
tukeminen, luovien menetelmien 
mahdollisuuksien tunnistaminen sekä 
niiden käytön vahvistaminen lasten 
hyvinvoinnin tukena. 

Koulutuspäivät rakentuvat lasten 
osallisuuden, luovuuden, monilukutaidon, 
myönteisen tunnistamisen, arvostuksen ja 
toimijuuden teorioiden, työkalujen ja 
taidelähtöisten menetelmien (draama, 
musiikki, sanataide, media) ympärille. 
Koulutuksessa kiinnitetään Ukrainan 
tilanteen herättelemänä huomiota myös 
lasten turvallisuuden tunteen 
vahvistamiseen. Koulutukset toteutetaan 
verkossa.

Koulutuskokonaisuutta koordinoi 
Kulttuurikeskus Piipoo, 
yhteistyökumppaninaan Tampereen 
seudun Osake sekä kouluttajina laaja 
skaala ammattilaisia mm. 
Mediakasvatuskeskus Metkasta, 
Pelastakaa lapset ry:stä ja Turun 
yliopistosta.

“Kiitos, ihana päivä ja loistavia uusia ideoita”
“Antoisa päivä, josta saa paljon ammennettavaa omalle ryhmälle. 

Lämmin kiitos!”
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Kuva: Kulttuurikeskus Piipoo

Varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuus 
starttaa 5.9.2022

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu 
mukaan

Perusopetuksen koulutuskokonaisuus 
starttaa 12.9.2022

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu 
mukaan

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi

https://eeventti.fi/koulutukset/osake/osallistuva-ja-ilmaisuvoimainen-lapsi-varhaiskasvatuksessa-1519
https://eeventti.fi/koulutukset/osake/osallistuva-ja-ilmaisuvoimainen-lapsi-perusopetuksessa-1518


8. Hankekuulumisia: Inkluusiohankkeet 
tarjoavat koulutuksellista tukea

Osake koordinoi kahta OKM:n
rahoittamaa tuen ja inkluusion 
hanketta: Tampereen kaupunkiseudun 
varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion 
kehittämishanketta (VINK) sekä 
Tampereen ympäryskuntien esi- ja 
perusopetuksen tuen ja inkluusion 
jatkohanketta (PINK). 

Oikeus oppia -kehittämisohjelmaan 
kuuluvat hankkeet ovat käynnistyneet 
viime syksynä ja jatkuvat vuoden 2022 
loppuun saakka.

Molempien hankkeiden pääpaino on 
koulutusprosesseissa, joihin 
hankekunnat nimeävät osallistujat. 
Tulevana syksynä hankkeissa 
järjestetään myös mielenkiintoisia 
etäluentoja, joihin on avoin 
ilmoittautuminen – seuraathan siis 
aktiivisesti Eeventin koulutustarjontaa!

Lisätietoja:

Koordinaattori Susanna Kettunen
p. 040 511 7230
susanna.kettunen@lempaala.fi

VINK-koordinaattori Irene Haronen 
(Tampere)
p. 041 730 0641
irene.haronen@tampere.fi

VINK-koordinaattori Maria Anttila 
(ympäryskunnat)
p. 040 354 9108
maria.anttila@pirkkala.fi 

Hankkeet Eeventissä

Varhaiskasvatuksen hankkeen keskeisiä 
teemoja ovat:

• sosio-emotionaalisten taitojen 
tukeminen

• ennaltaehkäisevä tuki

• työhyvinvointi

• kolmitasoisen tuen ja inklusiivisen 
pedagogiikan johtaminen

• varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
työnkuvan tarkastelu ja uudistaminen

• kuntien ja yksityisten palveluntuottajien 
yhteistyö

Esi- ja perusopetuksen hankkeen 
keskeisiä teemoja ovat:

• positiivinen pedagogiikka

• laaja-alaiset hyvinvointitaidot

• joustava esi- ja alkuopetus

• eriyttäminen

• nepsy-oppilaan tukeminen

• työhyvinvointi
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VINK-hankkeen koordinaattorit Maria Anttila ja Irene Haronen 
Oppimisen tuen foorumissa Tampereella huhtikuussa 2022.

https://osake.eeventti.fi/hankkeet


9. Osake-toiminta sai ulkoisesta 
arvioinnista kiitettävää palautetta

• Osaketta vastaavaa kuntien itsensä tuottamaa toimintamallia osaamisen kehittämiseen ei 
Suomesta löydy. Osake-toiminnasta päätettiin teettää ulkoinen arviointi, jonka toteutti 
MDI Aluekehittämisen konsulttitoimisto, ja joka valmistui huhtikuussa 2022. 

• Arvioinnin mukaan Osake koetaan kunnissa yhdeksi parhaista sivistyspalveluiden 
saralla käynnistyneistä seutuyhteistyön tuotteista. 

• Arvioinnin mukaan näkemykset Osake-toiminnan hyödyistä ja vaikutuksista ovat hyvin 
yhteneväiset. Hyötyjä ja vaikutuksia on tunnistettavissa sekä yksilö- ja kuntatasolla että 
seututasolla. 

• Arvioinnin mukaan keskeisimmät toiminnasta syntyvät hyödyt ja vaikutukset kunnissa

1. Henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi

2. Kehittämis- ja hanketoiminnan koordinointi, yhteistyö ja resurssit

3. Verkostoituminen ja yhteistyö

4. Tarvelähtöinen toimintatapa; tarpeisiin vastaavan koulutuksen varmistaminen

5. Synergiaetujen kautta syntyvät taloudelliset hyödyt (mm. resurssien säästyminen)

• Arvioinnin mukaan keskeisinä kehittämistarpeita seudun kunnat näkivät 

1. Osakkeen roolin ja tehtävien kirkastamisen pitkällä tähtäimellä

2. Nykyisen vastuukuntaan perustuvan järjestämismallin tarkistamisen

3. Operatiivisen toiminnan hienosäädön mm. resurssien kohdentamisessa. 

• Ulkoinen arviointi toi selkeästi esiin, että edellytykset Osakkeen toiminnan jatkolle ovat 
vahvat. Toimintaa arvostetaan ja tahtotila jatkaa ja osallistua Osakkeen toimintaan on 
vahva kaikissa seudun kunnissa. Osake luo rakenteen ja organisoitumisen yhteistyölle ja 
keskustelulle Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalalla paitsi strategisella 
tasolla niin myös operatiivisella tasolla.

• Arviointiraportti käytiin läpi ja hyväksyttiin seudun kuntajohtajien kokouksessa 22.4.2022.
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Tutustu Osakkeen ulkoiseen arviointiin

https://osake.eeventti.fi/arvioinnit


10. Ota yhteyttä osakelaisiin

Inspiroidu, innostu ja voimaannu päivittämällä ammatillista osaamistasi!

osake.eeventti.fi

@OsakePalvelu @tampereenseudunosake @tampereen_seudun_osake

Palvelupäällikkö Katariina Ratia
Osake-toiminnan kokonaisuus

044 431 4213
katariina.ratia@lempaala.fi

Koordinaattori Liisa Hietamaa
Sitouttava kouluyhteisötyö -hanke

041 730 8679 
liisa.hietamaa@lempaala.fi

Koordinaattori Susanna Kettunen
Tuen ja inkluusion kehittäminen –
hankkeet

040 511 7230 
susanna.kettunen@lempaala.fi
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Osakkeen henkilöstön lisäksi vuonna 2022 Osakkeen koordinoimissa seudullisissa hankkeissa 
työskentelee yhteensä 28 henkilöä.  Heidät tavoitat Katariinan, Liisan ja Susannan kautta.

http://osake.eeventti.fi/
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