
Reformi sanoista tekoihin 
to 1.11.2018 klo 12.00 - 16.00
Sammonkatu 45, 33540 Tampere 
Tapahtumassa esitellään pedagogisia opetusmenetelmiä, 
käytänteitä, innostavia ideoita  ja hyviä toimintamalleja: 
henkilökohtaistaminen, uudet tutkinnon perusteet, oppiminen 
aidossa asiakastilanteessa, väliopsot, miten ytot opiskellaan.

Ohjelma:
11.30 Ilmoittautuminen
12.00 Pedatorin avaaminen 
    Outi Kallioinen, johtaja, ammatillinen koulutus
12.15 Sanoista tarinoiksi, tarinoista teoiksi 
    Mikko Kalliola, luova johtaja
13.30 Työpajat ja hyvin käytäntöihin tutustuminen torialueella
    Aivot liikkeelle! Liikkuva opiskelu, liikuntasali
    Miksi Teams? Helpompaa yhteistyötä nykyaikaisin  
    välinein: A3005 
    Oppimisympäristöt ja teknologia, A3007
15.45 Tredu- ja Pedapositiivarien valinta 
16.00 Tapahtuma päättyy
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Pääpuhuja 
 
Sanoista tarinoiksi, tarinoista teoiksi 
Mikko Kalliola, Luova johtaja 
 
"Valtaosa ihmisistä odottaa, että joku tulisi ja pelastaisi heidät. Näkisi heidän erinomaisuutensa ja nostaisi 
heidät kurjan arjen yläpuolelle. Mutta kukaan ei ole tulossa.  
 
Päivästä toiseen he raahustavat zombeina konttoreihin ja verstaisiin. Tekevät samoja rutiinitoistoja, kuin 
edellisinä päivinä, unelmoiden eläkkeestä. Minun tehtäväni on kuolleistaherättää tämä kansakunta, saada 
ihmiset innostumaan työstään, oppimaan uutta ja menestymään." 
 
Työpajat 
 
Aivot liikkeelle! Liikkuva opiskelu, Liikuntasali 
Ville Siren, Hannu Moilanen 
 
Miksi liikunnallistaa opetusta?  Miten liikunnan lisääminen opetuksen lomaan vaikuttaa viimeisimmän 
tutkimustiedon mukaan aivoihin ja oppimiseen?  
 
Miksi Teams? Helpompaa yhteistyötä nykyaikaisin välinein, A3005 
Ville Palkinen 
 
Aloitukset klo 13.30, 14.00 ja 14.30. Voit ottaa oman kannettavan, jos sellainen löytyy. 
 
Oppimisympäristöt ja teknologia, A3007 
Juha Sormunen, Lea Lintunen 
 
Tredun digihankkeiden esittely ja samalla kutsumme opettajia mukaan kehittämään Tulevaisuuden 
älykkäitä oppimisympäristöjä. Tule tutustumaan yhteistyöyrityksiin! 
 
Esittelijät 
 
Hyvinvointikeskus Tredun Helmi 
Ritva Rapatti, Emmi Savolainen 
 
Hyvinvointikeskus Tredun Helmen monipuolinen palvelutarjonta pitää sisällään jalkojenhoito-, parturi-
kampaaja-, kauneudenhoito-, kahvila-, ravintola-, majoitus- sekä erilaisia hyvinvointipalveluja. Kaikki 
palvelut toteutetaan opiskelijatyönä. 
 
6Aika:Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 
Vanessa Morchio, Janne Rouhiainen / Solentium Oy 
 
Liikunnallisia ja kognitiivisia pelejä muistisairaille ja senioreille. Ratkaisu kotiin ja laitoksiin! 
 
Ohjaan-tuotteet opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyön tukena 
Paula Pihlus, Erja Luttinen, Terhi Puntila 
 
Tredun palvelut työpaikkaohjaajille opettajan työn tukena: Ohjaan-valmennukset, webinaarit ja 
webinaaritallenteet, asiantuntijaseminaarit, Kehittäjäklaani, Ohjaan.fi-sivusto... Mitä sinä opettajana 
kaipaat työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen tueksi? 
 
Parasta Osaamista -verkostohanke 
Sanna Kattelus, Katja Aaltonen, Johanna Toivanen 
 
Valtakunnallinen Parasta Osaamista verkostohanke esittelee toimintaansa: mm. luotsiopettajatoiminta, 
opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukset, Pedakahvilat sekä open day -konsepti. 
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Väliopsot Tredussa 
Liisa Klinge, Mikko Heikkinen 
 
Esitellään Tredun opiskelijoille tehtäviä oppisopimuksia, joissa opiskelija siirtyy opintojen sisällä tai 
päätteeksi oppisopimusopiskelijaksi. 
 
Vaarojen arviointi 
Eerik Laulajainen, Virva Läärä 
 
Työturvallisuustietojärjestelmä Monitorin käytön esittely. Vaarojen arviointityö Monitoria apuna käyttäen. 
 
DuuniPolkuja työelämään ja yrittelijäisyyteen 
Anne Kumpula, Annina Kipponen, Lilli Tolvila 
 
DuuniPolku opiskelijan työllistymistä tukemassa - tietoa hankkeen toimintatavoista ja keskustelua 
yhteistyömahdollisuuksista eri koulutusaloilla. Työllistyminen/Yrittelijäisyys. 
 
TAMK/Ammatillinen opettajankoulutus 
Eeva Manni 
 
TAMKin ammatilisella opettajankoulutuksella (TAOK) on reformin toteuttamiseen liittyviä 
kehittämishankkeita sekä muita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Näiden lisäksi 
pisteessä kerrotaan myös ammatillisesta opettajankoulutuksesta, erityisopettajankoulutuksesta sekä 
opinto-ohjaajankoulutuksesta.  
 
Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen 
Mervi Junno-Uski, Tiina Räntilä 
 
HOI! 
Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen - Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin 
 
YHDESSÄ 
Hanke on lähtenyt käyntiin tarpeesta löytää erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille sopivia työpaikkoja ja 
laatia työpaikkarekisteri yhteistyössä Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen 
kanssa. Hanke toteutetaan yhdessä Kiipulan ja Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa. 
 
Parasta perheen hankkeet 
Sanna Kattelus, Katja Aaltonen 
 
Valtakunnalliset hankkeet: Parasta Osaamista, Parasta Palvelua ja Parasta Digiohjausta esittäytyvät. 
Esillä mm. Palveluprosessi ja Tredun Luotsiopettaja -toiminta 
 
Vuosityöaika 
Liisa Malpakka, Elina Vehmaa, Sirpa Köppä 
 
Tredussa siirrytään vuosityöaikaan 1.1.2019 alkaen, mikä muuttaa opettajan työn ja työajan käyttöä 
perustavanlaatuisella tavalla. Opettajien siirtyessä vuosityöaikaan tavoitteena on opettajan ja 
opettajatiimien työn kokonaisvaltainen tarkastelu, jossa kaikkein olennaisimmaksi asiaksi muodostuu 
erityisesti koulutusprosessiin liittyvien tehtävien tavoitteet ja sisällöt. Opettajatiimeissä työ muodostuu 
entistä itsenäisemmäksi ja aikaisempaa yhteisöllisemmin suunniteltavaksi työnantajan laatimien 
ohjeistusten mukaisesti.  
 
Projektitoimisto 
Mikko Turunen, Karoliina Hartman  
 
Projektitoimisto tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita Tredun projekteissa toimiville. 
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Fiktiota vai Faktaa - Mihin tarinat meitä kuljettaa? 
Petri Huhtala, Jarmo Alhainen 
 
Kerromme, kuinka olemme hyödyntäneet tarinoiden valtaa opetuksessa niin perinteisin, kuin digitaalisin 
menetelmin. Millaisia sovelluksia tässä voidaan hyödyntää (blogit, keskustelut, menetelmät yms.). 
 
#TreduInternational 
Anna-Maija Siirtonen, Anne Patana, Thomas Scherrer  
 
Esillä erilaisia kansainvälistymisen tapoja Tredussa niin opiskelijoille, henkilöstölle kuin työelämän 
edustajillekin. 
 
Tuberoom – uutta Tredun tieto- ja kirjastopalveluissa! 
Netta Lipsonen, Marja Henttonen 
 
Tuberoom - työtila ja välineet opetusvideoiden tekoon. Esillä myös Ellibsin e-kirjoja ja muita digiaineistoja 
sekä uusi TOKI-verkkokirjasto tutuksi -kurssi Moodlessa! 
 
LivingSkills Oy 
Kaisa Nyberg, Arja Ranta-aho, Tarja Pietiläinen 
 
LivingSkills on räätälöitä digitaalinen työväline, jota voidaan hyödyntää arvioinnissa, henkilökohtaisten 
oppimistavoitteiden luomisessa, motivoinnissa ja uusien taitojen oppimisessa.  
 
LivingSkills on alunperin kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin, mutta nyt olemme kehittämässä 
uusia työvälineitä ammatillisiin oppilaitoksiin ja varhaiskasvatukseen. 
 
TeacherGaming 
Jane Nurmala, Nadire Yimamu 
 
Pisteellä voit tutustua TeacherGaming-alustan peleihin ja materiaaleihin asiantuntijan ohjaamana. 
Alustalle on koottu kaupallisten ja opetuspelien parhaimmistoa eri oppiaineista. Mukana on mm. 
tamperelainen Cities: Skylines-kaupunginsuunnittelupeli. 
 
Skillgrower - Yhdistä tehokas opiskelu hauskanpidon kanssa 
Pasi Savola 
 
Tule katsomaan, miten motivoivuus, tehokkuus ja tavoitteellisuus yhdistyvät matematiikassa kanssa 
uuden Skillgrower -oppimisalustan avulla. Se säästää aikaa ja tuo tuloksia. 
 
Taidolla tulevaisuuteen 
Kyösti Lehtonen, Minna Alanko-Pirinen 
 
Tredun ammattitaitokilpailutoiminnan esittelyä. 
 
6AIKA: 365/12 Aina avoin ammatillinen oppilaitos 
Sanna Kattelus, Petri Jäminki, Janne Ruokonen, Jorma Eskola, Tuula Höök, Jaana Pekkala, Mirkka 
Sahlstedt, Kirsi Mustonen, Juhani K Anttila 
 
365/12 Aina avoin ammatillinen oppilaitos, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta 
riippumatta. Tulosten avulla opiskelijalla on mahdollisuus entistä nopeampaan opiskeluun ja työelämään 
siirtymiseen. Tavoitteena tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, uusien innovaatioiden ja 
liiketoimintaideoiden syntyminen sekä ammatillisen koulutuksen läpäisyn ja opiskelijoiden, opettajien, 
ohjaajien ja työelämän edustajien osaamisen tehostaminen. 
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Erilaisina yhdessä Tredussa - Hirveetä haloota tasa-arvosta ! 
Päivi Vartiainen, Kosti Nivalainen, Kristiina Engblom-Pelkkala 
 
Miten taataan, että tasa-arvo ja syrjimättömyys toteutuvat Tredussa, myös työssä järjestettävässä 
koulutuksessa? 
 
Tasa-arvoa ja reformia -hanke edistää yhdenvertaisuutta Tredun arjessa. Pedatorilla kerromme tasa-
arvosta, hankkeen tavoitteista ja yhteistyömuodoista. Pääset vastaamaan tasa-arvokyselyyn, joka suuntaa 
hankkeen toimintaa Tredussa. Hanketta toteuttaa TAMKin ammatillinen opettajankoulutus ja sitä rahoittaa 
OKM 2018-2020. 
 

 

 

 

Opiskelijoiden myyntipisteet/NY 
 
Ruin Design  
Katja Kaikkonen 
 
Ruin Desing tekee käyttökoruja niin arkeen kuin juhlaan. Materiaaleina ovat koivuvaneri, kupari, hopea ja 
kivet. Materiaalivalinnoissa korun keveys on tärkeää, vaikka koru olisi kookas niin se on kevyt, eikä 
painollaan häiritse käyttäjää. Korujen kirjosta löytyy hopeasormuksia, riipuksia ja korvakoruja. Korut ovat 
värikkäitä ja graafisia, mutta minimalismiakin löytyy myös siitä pitäville. Ruin Design ottaa vastaan myös 
tilauksia, mukana on värikartta josta asiakas saa halutessaan väritoiveidensa mukaisen korun. 
 
DarkSide Jewelry  
Outi Lehtonen 
 
Olen kolmannen vuoden Hopeaseppäopiskelija. Valmistan uniikkeja koruja käsityönä hopeasta. 
Kaulakoruja, korvakoruja, sormuksia, rannekorua, riipuksia, miesten koruja jne. 
Hopeakorujen lisäksi yhdistän hopeaan hiomiani ja kaivertamiani Dicroich-sulatelaseja. 
Jonkin verran teen myös pronssikoruja käsityönä. 
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