Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämisen palvelu Osake

Uutiskirje 4 | 2022
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.

Tutustu ja ilmoittaudu syksyn koulutuksiin

2.

Tutustu syksyn tapahtumiin: Osaamista ja
innostusta hoitajille ja ohjaajille 1.10. sekä TVTteemainen Tuunaa tuntisi 8.10.

3.

Seudullinen lasten ja nuorten osallisuuden
arviointi

4.

Tietoperustainen hyvinvointijohtaminen –
koulutuskokonaisuudet alkavat

5.

Osallistuva ja Ilmaisuvoimainen lapsi –
koulutuskokonaisuudet alkavat

6.

Inkluusiohankkeet tarjoavat koko Pirkanmaalle
maksutonta koulutusta

7.

Ota yhteyttä osakelaisiin

Kuva: Lempäälän kunta

Kuva: Jukka Salminen
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1. Tutustu ja ilmoittaudu syksyn
koulutuksiin
Tervetuloa tutustumaan Tampereen
seudun Osakkeen koulutuksiin ja
tapahtumiin Eeventti-järjestelmässä
https://eeventti.fi/koulutukset/osake

Koulutukset näkyvät janalla
aikajärjestyksessä. Voit myös hakea tietoa
mm. koulutuksen nimellä, kategorialla tai
toimialalla.
Koulutukset on pääsääntöisesti tarkoitettu
Osakkeen verkoston henkilöstölle, ks.
https://osake.eeventti.fi/mika-on-osake

Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet
kirjautunut Eeventti-järjestelmään. Mikäli
sinulla ei vielä ole tunnuksia, voit luoda ne
sivun yläreunassa olevasta Luo tili –
painikkeesta.
Tämän uutiskirjeen seuraavilta sivuilta
löydät esimerkkejä koulutustarjonnasta.
Ilmoittautumistilanne kuitenkin elää
jatkuvasti – seuraamalla Eeventtiä saatat
saada paikan jo täyttyneestä suositusta
koulutuksesta.

Tervetuloa mukaan kehittämään ammatillista osaamistasi!
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1. Esimerkkejä koulutuksista /
Kasvu ja oppiminen
Kaikki koulutukset löydät koulutuskalenterista osoitteessa
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia, joihin osallistujat nimetään kunnittain. Näistä
koulutuksista tiedotetaan erikseen hankekunnille

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

22.8.2022

1.9.2022 alkaen
Kuva: Visit Tampere. Laura Vanzo

5.9.2022
Kuva: Pekka Peura

Kuva: Aivot-hanke

Eriyttäminen osana yleistä
tukea

Arviointimestariksi verkkokoulutus

Chromebook-laitteet ja Aivotoppimateriaali

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

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

Koulutuksessa paneudutaan
digitaalisen Aivot -oppimateriaalin
käyttöön Chromebook-laitteilla.
Lue lisää >

Lue lisää >

Lue lisää >

7.9.2022 alkaen

8.9.2022 alkaen
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kuva: Heikki Järvinen

Sirkus kielen oppimisen
tukena
Miten sirkus voi tukea kielen
oppimista? Tässä toiminnallisessa
täydennyskoulutuksessa
perehdytään sirkusmenetelmiin,
joilla tuetaan kielen oppimista
osallistavasti ja lapsilähtöisesti.
Lue lisää >

14.9.2022
Kuva: Visit Tampere, Mirella Mellonmaa

Toiminnallisuutta esi- ja
Ohjelmoinnillisen ajattelun ja
alkuopetuksen matematiikkaan ohjelmoinnin perusteet
Koulutuskokonaisuus tarjoaa
innostusta, iloa ja paljon
käytännön vinkkejä sekä välineitä
uudistaa ja kehittää matematiikan
opetusta toiminnallisemmaksi.

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

Lue lisää >

Lue lisää >
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1. Esimerkkejä koulutuksista /
Hyvinvointi
Kaikki koulutukset löydät koulutuskalenterista osoitteessa
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia, joihin osallistujat nimetään kunnittain. Näistä
koulutuksista tiedotetaan erikseen hankekunnille
Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi.

19.8.2022 alkaen

6.9.2022

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

6.9.2022 alkaen
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kuva: Emilia Ikäheimo

Lasten mindfulnessohjaamisen syventäminen

Miten kehittää lasten
itsesäätelytaitoja koulussa?

Mielenterveystaitoja maahan
muuttaneille oppilaille

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

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.

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

Lue lisää >

Lue lisää >

Lue lisää >

15.9.2022

Kuva: Katariina Ratia

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Hoiva, välittäminen ja
lohduttavat kohtaamiset
varhaiskasvatuksessa
Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia
siihen, miten ajatus "toisista
välittäminen tekee maailmasta
merkityksellisen" käännetään arjen
kohtaamisiksi varhaiskasvatuksessa.
Lue lisää >

2.11.2022 alkaen

7.10.2022

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

AVEKKI uhkatilanteiden
ennaltaehkäisy

Mielenterveyden ensiapu® 2:
Haavoittuva mieli - tunnista ja tue

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

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

Lue lisää >

Lue lisää >
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1. Esimerkkejä koulutuksista /
Johtaminen
Kaikki koulutukset löydät koulutuskalenterista osoitteessa
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia, joihin osallistujat nimetään kunnittain. Näistä
koulutuksista tiedotetaan erikseen hankekunnille

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

13.9.2022

21.9.2022
Kuva: Pixabay

28.9.2022
Kuva: Speakersforum

Kuva: Visit Tampere, Mirella Mellonmaa

Koulukiusaamiseen liittyvät
vastuut

PedaBoss: Työn merkityksellisyys Kasvu- ja oppimisyhteisön
hyvinvointijohtaminen
kilpailtaessa työvoimasta

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

PedaBoss –aamussa pureudumme työn
merkityksellisyyden tärkeään rooliin
kilpailtaessa työvoimasta.

Lue lisää >

Lue lisää >

Verkkoluennolla tarkastellaan kasvuja oppimisyhteisön tietoperusteisen
hyvinvointijohtamisen periaatteita.
Teemoina ovat tiedolla johtaminen
muuttavassa toimintaympäristössä
sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn
strateginen johtaminen.
Lue lisää >

3.10.2022

30.11.2022

12.10.2022
Kuva: Mona Moisala

Kuva: Visit Tampere, Mirella Mellonmaa

Kuva: Työterveyslaitos

Lukiokoulutuksen
yhteistyöfoorumi

PedaBoss: Aivoystävällinen
johtaminen

PedaBoss: Palautumisesta
virtaa arkeen

Foorumi kokoaa lukiokoulutuksen
edustajat sekä keskeiset
yhteistyötahot keskustelemaan
seudullisen yhteistyön,
tulevaisuuden osaamistarpeiden
ymmärtämisen ja elinikäisen
oppimisen teemoista.

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

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

Lue lisää >

Lue lisää >

Lue lisää >
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2. Tutustu tapahtumiin
Osaamista ja innostusta työhön
Hoitajille ja ohjaajille suunnattu tapahtuma 1.10.2022
• 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.

Ilmoittaudu mukaan Osaamista ja innostusta työhön -tapahtumaan

Kuva: Lempäälän kunta

Tuunaa tuntisi

TVT-tapahtuma 8.10.2022
• 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.

Ilmoittaudu mukaan Tuunaa tuntisi -tapahtumaan
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3. Lasten ja nuorten osallisuuden
arviointi varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa
Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja
opetuspalveluiden arviointisuunnitelman
2021- 2023 ensimmäinen arviointi
seudullinen lasten ja nuorten
osallisuuden arviointi on valmistunut.
Tutustu Tampereen kaupunkiseudun
lasten ja nuorten osallisuuden arviointiin
Eeventissä

Arvioinnin materiaali on kerätty
Tampereen kaupunkiseudun kuntien
varhaiskasvatusyksiköissä ja
perusopetuksen kouluissa pidetyissä
osallistavissa arviointipajoissa.
Arvioinnissa oltiin kiinnostuneita lasten ja
nuorten arjesta, kokemuksista ja
toiminnasta varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa.

Arvioinnin tuloksista on koostettu
tallenne, joka sopii hyvin käytettäväksi
esim. vesoissa, henkilöstökokouksissa tai
kehittämispäivissä. Katso arvioinnin
esittely tallenteena (kesto n. 20min).
Tallenne sisältää ”mieti vielä näitä” –
kysymykset henkilöstölle.
Arvioinnin tulokset ja toimenpideehdotukset kuulet seminaaripäivässä
Tampere-talossa pe 9.9.2022. Ilmoittaudu
seminaariin.

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

Kuva: Jukka Salminen
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4. Tietoperustainen hyvinvointijohtaminen –koulutuskokonaisuudet
Tietoperustainen hyvinvointijohtaminen –
koulutuskokonaisuuksissa perehdytään
työkyky- ja hyvinvointijohtamiseen, antaen
osallistujille tutkimustietoa
työhyvinvoinnin keskeisistä tekijöistä sekä
keinoja johtaa työkykyä tiedon avulla.
Koulutuksessa tarjotaan konkreettisia
työkaluja henkilöstön työhyvinvoinnin ja
työkyvyn seuraamiseen ja ennakoimiseen
ja näiden kehittämiseen.
Koulutuskokonaisuuksia toteutetaan
syksyn 2022 aikana kaksi,
varhaiskasvatuksen johdolle omansa ja
perusopetuksen johdolle omansa.
Koulutukset ovat OPH:n rahoittamaa
henkilöstön täydennyskoulutusta, ja ne
toteutetaan yhteistyössä Tampereen
kesäyliopiston kanssa.

Orientoiva verkkoluento: Kasvu- ja
oppimisyhteisön hyvinvointijohtaminen
tietoperusteisesti 28.9.2022 klo 9.00 10.30 toteutettava verkkoluento toimii
teemaan orientoivana avauksena. Tälle
luennolle osallistuessaan ei vielä sitoudu
mukaan varsinaiseen
koulutuskokonaisuuteen.
Varhaiskasvatuksen työkyky- ja
hyvinvointijohtaminen tietoperustaisesti
9.11. ja 29.11.2022
Oppilaitoksen työkyky- ja
hyvinvointijohtaminen tietoperustaisesti
10.11. ja 1.12.2022
Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi

Kuva: Visit Tampere: Mirella Mellonmaa

Uutiskirje 4 | 2022

5. 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.

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

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

“Kiitos, ihana päivä ja loistavia uusia ideoita”
“Antoisa päivä, josta saa paljon ammennettavaa omalle ryhmälle.
Lämmin kiitos!”
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6. Inkluusiohankkeet tarjoavat koko
Pirkanmaalle maksutonta koulutusta
Osake koordinoi kahta seudullista OKM:n
rahoittamaa tuen ja inkluusion
kehittämishanketta: Tampereen
kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tuen
ja inkluusion kehittämishanketta (VINK)
sekä Tampereen ympäryskuntien esi- ja
perusopetuksen tuen ja inkluusion
kehittämisen jatkohanketta (PINK).
Inkluusiohankkeiden koulutuksissa ov
vielä vapaita paikkoja syksylle 2022
Osallistuminen koulutuksiin on
maksutonta kaikille Pirkanmaan kuntien
kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle sekä
yksityisille varhaiskasvatusyksiköille.
Yläkoulun opet! Lähiviikkoina starttaavat
yläkoulun kieltenopettajille, lukuaineiden
opettajille ja matematiikan opettajille
suunnatut eriyttämisen
tiimikoulutusprosessit.

Esimerkkejä koulutuksista:
• Omaan tahtiin lukuvuoden 2022-2023
aikana opiskeltava "Huomaa hyvä!"kurssi
• Inklusiivisen pedagogiikan johtaminen
varhaiskasvatuksessa 19.9. klo 12-16
(etä)
• Vireystilan säätelyn ja rentoutumisen
merkitys sekä niiden tukeminen
koulussa 11.10. klo 12.15-15.00 (etä)
• Häpeän ja nöyryytyksen tunteiden
tunnistaminen ja käsittely
varhaiskasvatuksen työssä 15.11. klo
12-16 (etä)
Lisätietoja:
Koordinaattori Susanna Kettunen
p. 040 511 7230
susanna.kettunen@lempaala.fi

Laitathan kalenteriin myös
inkluusiohankkeiden päätöswebinaarit,
jotka pidetään perjantaina 11.11. (PINK) ja
tiistaina 22.11. (VINK). Ilmoittautuminen
päätöswebinaareihin avataan myöhemmin
syksyllä.
Tutustu kaikkiin koulutuksiin Eeventissä
https://eeventti.fi/koulutukset/osake

Tervetuloa mukaan!

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo
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6. Ota yhteyttä osakelaisiin

Palvelupäällikkö Katariina Ratia
Osake-toiminnan kokonaisuus

Koordinaattori Liisa Hietamaa
Sitouttava kouluyhteisötyö -hanke

Koordinaattori Susanna Kettunen
Tuen ja inkluusion kehittäminen –
hankkeet

044 431 4213
katariina.ratia@lempaala.fi

041 730 8679
liisa.hietamaa@lempaala.fi

040 511 7230
susanna.kettunen@lempaala.fi

Osakkeen henkilöstön lisäksi vuonna 2022 Osakkeen koordinoimissa seudullisissa hankkeissa
työskentelee yhteensä 28 henkilöä. Heidät tavoitat Katariinan, Liisan ja Susannan kautta.

Inspiroidu, innostu ja voimaannu päivittämällä ammatillista osaamistasi!

osake.eeventti.fi
@OsakePalvelu

@tampereenseudunosake

@tampereen_seudun_osake

