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Hei,  
 
koulutuskalenteriin on koottu syksyllä 2021 järjestettävät opetushenkilölle 
suunnatut koulutukset. Koulutukset on ilmoitettu aikajärjestyksessä elokuusta 
joulukuulle. Jokaisen koulutuksen kohdalla on määritelty kohdejoukko, jolle 
koulutus on suunnattu, sekä lyhyt kuvaus koulutuksen sisällöstä. Osaan 
koulutuksista voi ilmoittautua jo nyt, ja osaan syyslukukauden alettua. 
Koulutuskalenterissa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä koulutuksia. Mm. 
Lapset puheeksi-koulutus on kaksikielinen.  
 
 
Lisätietoja koulutuksista saa vs. kehittämiskoordinaattori Niini Hankaniemeltä 
(niini.hankaniemi@kokkola.fi) 
 
 
 
Hej, 
 
i fortbildningskalendern har samlats alla fortbildningar som 
undervisningstjänsterna arrangerar hösten 2021. Fortbildningarna är i 
tidsordning från augusti till december. Under varje fortbildning anges 
målgrupp som fortbildningen är riktad till samt en kort beskrivning av 
fortbildningens innehåll. Till vissa fortbildningar kan man anmäla sig redan nu, 
och till resten fr.o.m. nästa läsår. I kalendern finns fortbildningar både på 
finska och svenska. Bl.a. Föra barnen på tal-fortbildningen är tvåspråkig.  
 
Mera info om fortbildningarna fås av tf. utvecklingskoordinator Niini 
Hankaniemi (niini.hankaniemi@kokkola.fi)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOULUTUKSET  SYKSY 2021   /     
FORTBILDNINGAR HÖSTEN 2021 
 
      
 
Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan – Tunnetaitoja Aggression portaat -
opetusohjelman avulla alakoululaisille  10.8.2021 
   
Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan – Tunnetaitoja Aggression portaat -
opetusohjelman avulla yläkoululaisille  10.8.2021 klo 12.30-15.00 
  
Yhdessä kehittäen ja tutkien -seminaari  3.9.2021  
 
Lapset puheeksi / Föra barnen på tal  8.9. ja 30.9.    
 
Hyvä työrauha - menetelmiä ja  
toimintatapoja arkeen   21.9.2021     
 
Mini-Nepsy  23.-24.9.2021     
 
Miten motivoida lukemaan ja sytyttää lukukipinää / 
Hur skapa läsglädje och motivera till läsning  28.9.2021   
 
Ajatusten kajo kuvissa ja sanoissa  29.9.2021    
 
Oppimista liikkumalla (kaikki yläkoulut) v. 40-41  
 
Oikeinkirjoituksen ja lukusujuvuuden arviointi ja tuki  5.10.2021  
 
Psykiska första hjälpen för barn och unga  6.10.2021   
 
Koodauskurssi opettajille   8.10.2021  
 
Nuoren mielen ensiapu (NMTEA)  28.10.2021    
 
Nödförstahjälp 3.11.2021     
 
Hätäensiapu   9.11.2021 
 
 
 
 



TUNTEET JA KÄYTTÄYTYMINEN HALLINTAAN – TUNNETAITOJA AGGRESSION 
PORTAAT -OPETUSOHJELMAN AVULLA ALAKOULULAISILLE (VESO) 
 
10.8.2021 klo 9-11.30 / Suomenkielisten alakoulujen opettajat 
 
 
 
TUNTEET JA KÄYTTÄYTYMINEN HALLINTAAN – TUNNETAITOJA AGGRESSION 
PORTAAT -OPETUSOHJELMAN AVULLA YLÄKOULULAISILLE (VESO) 
 
10.8.2021 klo 12.30-15 / Suomenkielisten yläkoulujen opettajat 
 
 
 
YHDESSÄ KEHITTÄEN JA TUTKIEN -SEMINAARI 
 
3.9.2021 klo 9-15 / Rehtorit, esimiehet sekä muut kiinnostuneet 
 
Kokkolan kaupungin sivistystoimi järjestää yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen 
kanssa vuosittain kehittämisseminaarin, joka on suunnattu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja 
sosiaali- ja terveyspalvelujen osaajille.  
Ilmoittaudu seminaariin 15.8.2021 mennessä: https://link.webropol.com/s/03092021seminaari 
 
 
LAPSET PUHEEKSI   /   FÖRA BARNEN PÅ TAL 
  
8.9. ja 30.9. klo 9-15 / Kaksikielinen koulutus on suunnattu erityisopettajille, 
varhaiskasvatuksen erityisopettajille sekä oppilashuollon henkilökunnalle 
8.9. och 30.9. kl. 9-15 / Den tvåspråkiga utbildningens målgrupp är speciallärare, 
speciallärare inom småbarnspedagogiken samt elevvårdspersonal 
  
Lapset puheeksi -työmenetelmien tarkoituksena on tukea lapsen hyvää, toimivaa arkea ja ehkäistä 
ongelmia. Työ perustuu ymmärrykseen lapsen pärjäävyydestä, mikä muodostuu arjen 
vuorovaikutuksessa lapsen luontaisissa kehitysympäristöissä. Lapset puheeksi –
koulutuksen avulla saat valmiudet lp-keskustelun pitämiseen.  
 
Skapa en vardag som fungerar så smidigt som möjligt trots att det kan finnas problem och 
bekymmer i livet. Syftet med Föra barnen på tal (fbt) –metoden är att hjälpa föräldrar och andra 
aktörer att stödja barnets utveckling och förebygga uppkomsten av problem. Genom att delta i 
Föra barnen på tal-utbildningen får du beredskap att hålla fbt-samtal.  
 
Ilmoittautumiset:    Sitovat ilmoittautumiset 2.9.2021 mennessä. Sovi koulutukseen 

osallistumisesta etukäteen esimiehesi kanssa. Koulutukseen 
osallistuville tehdään yhteispäätös (erillistä koulutushakemusta ei 
tarvitse tehdä). 

    https://link.webropolsurveys.com/S/7982C48388B698B9.  
 
 
 
 

https://link.webropol.com/s/03092021seminaari
https://link.webropolsurveys.com/S/7982C48388B698B9


HYVÄ TYÖRAUHA - MENETELMIÄ JA TOIMINTATAPOJA ARKEEN 
 
21.9.2021 klo 12.30-15.30 / Opettajat, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuollon 
henkilökunta   
 
Iltapäiväwebinaarissa esitellään tutkimukseen perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja, joiden 
avulla voidaan parantaa työrauhaa yksilö-, ryhmä- ja oppilaitostasolla. Osallistujat saavat eväitä ja 
ideoita työrauhan tukemiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. 
Koulutuksessa voidaan myös jakaa osallistujien omia kokemuksia hyvin toimineista ja työrauhaa 
tukevista käytänteistä. 
 
 
Kouluttaja                      Kouluttaja: Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja, kouluttaja, ratkaisukeskeinen 

työyhteisösovittelija 
 
Ilmoittautumiset          Sitovat ilmoittautumiset 13.9.2021 mennessä. Sovi koulutukseen 

osallistumisesta etukäteen esimiehesi kanssa. Koulutukseen 
osallistuville tehdään yhteispäätös (erillistä koulutushakemusta ei 
tarvitse tehdä). 
https://link.webropolsurveys.com/S/1057B5A1FF9B5E01.  

 
 
 
MINI-NEPSY -ETÄKOULUTUS 
 
Neuropsykiatria-koulutus 23.-24.9.2021 klo 9.00-15.00 / Opettajat, rehtorit ja 
koulunkäynninohjaajat 
 
Koulutuksessa tutustutaan ohjaamisessa käytettäviin ratkaisukeskeisiin ja voimaanuuttavan 
vuorovaikutuksen toimintaperiaatteisiin sekä positiivisen psykologian näkökulmiin ja 
työskentelymenetelmiin. Päivissä perehdytään myös neuropsykiatrisiin oireyhtymiin (ADHD/ADD, 
Tourette sekä autisminkirjo) ja niiden vaikutuksiin arjen toiminnoissa. Koulutuksen tavoitteena on 
antaa tietoa ja käytännön keinoja ja menetelmiä arjen työskentelyyn lasten, nuorten, aikuisten ja 
perheiden kanssa. Tavoitteena on, että näiden toimintamallien avulla voidaan ohjata asiakasta 
käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Koulutuksen 
aikana tutustutaan myös myönteisten tunteiden merkitykseen hyvinvoinnin kannalta. Osallistujat 
saavat koulutuksesta käytännön menetelmiä sovellettavaksi omaan työhönsä. 
 
 
Kouluttaja                      Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, 

psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, 
neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja. Koulutuksessa mukana myös 
kokemusasiantuntijoita.  

 
Ilmoittautumiset          Sitovat ilmoittautumiset 13.9.2021 mennessä. Sovi koulutukseen 

osallistumisesta etukäteen esimiehesi kanssa. Koulutukseen 
osallistuville tehdään yhteispäätös (erillistä koulutushakemusta ei 
tarvitse tehdä). Huom! Koulutukseen otetaan max. 25 osallistujaa. 
https://link.webropolsurveys.com/S/6D5188D4C6064D27.  

 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/1057B5A1FF9B5E01
https://link.webropolsurveys.com/S/6D5188D4C6064D27


MITEN MOTIVOIDA LUKEMAAN JA SYTYTTÄÄ LUKUKIPINÄÄ / 
 
HUR SKAPA LÄSGLÄDJE OCH MOTIVERA TILL LÄSNING  
 
28.9.2021 klo 14-15 Juli-Anna Aerila (suomeksi) 
28.9.2021 klo 15-16 Maria Björsell  (på svenska) 
 
KT, dosentti Juli-Anna Aerila toimii äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina Turun 
yliopiston Rauman kampuksella. Hän on mukana useissa lukemiseen liittyvissä 
täydennyskoulutus- ja kehittämishankkeissa (mm. IKI- TARU -hanke). Juli-Anna Aerila on 
julkaissut yhdessä Merja Kauppilan kanssa kaksi lasten ja nuorten lukemiseen innostamiseen 
opastavaa teosta: Sytytä lukukipinä: pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn (2020) ja Kirjasta 
kaveri: sytykkeitä lukijaksi kasvamiseen (2021)  
 
Koulutusiltapäivässä pääsemme tutustumaan lukuilon pedagogiikkaan, lukemisen sitouttamisen 
merkitykseen ja lukemisen kannustamisen keinoihin. 
 
 
Läsglädje och viljan att läsa utanför skolan är en demokratifråga som vi måste ta på allvar. I 
denna inspirationsföreläsning får deltagarna konkreta verktyg för att skapa läsglädje och eget 
läsdriv i sitt klassrum. Läscoachen och specialläraren Maria Björsell berättar varför detta är så 
viktigt, vilka framgångsfaktorer som finns och hur vi som läscoacher och läsande förebilder kan 
göra betydelsefull skillnad för våra barn och ungdomar.  
 
 

 
 
AJATUSTEN KAJO KUVISSA JA SANOISSA 
-työvälineitä hyvinvoinnin edistämiseen ja henkilökohtaisten voimavarojen vahvistamiseen 
 
29.9.2021 klo 9-15 / Opettajat, rehtorit, koulunkäynninohjaajat, oppilashuollon 
henkilökunta 
 
Koulutuspäivän aikana kuljet voimaannuttavan matkan omien ajatusten ja tunteiden äärelle ja saat 
käytännönläheisiä työkaluja niiden käsittelyyn valokuvan voimaa hyödyntäen. Koulutuspäivä 
tarjoaa sinulle voimauttavan hengähdyshetken arjen kiireiden keskelle kuvien, sanojen ja tunteiden 
äärellä yhdessä hyvinvointia ja työssäjaksamista edistäen. 
 
Koulutuksessa pysähdymme tunnetyöskentelyn äärelle ekspressiivisen taidetyöskentelyn 
menetelmiä hyödyntäen. Päivän aikana teet tutkimusmatkan kuviin kätkeytyvien, juuri sinulle 
merkityksellisten asioiden äärelle, joille tunnesanat tuovat hyvinvointiasi lisääviä uudenlaisia 
näkökulmia. Samalla tutustut Videbla® -sanallistava kuvamenetelmään, jota voit hyödyntää 
monella eri tavalla myös oppilaiden kanssa koulutyössä. 
 
Päivän aikana 
• teet tilaa voimauttavalle ja eheyttävälle sisäiselle puheelle valokuvan voimaa hyödyntäen 
• vahvistat itsemyötätuntoista ajattelua 
• löydät reitin tunteiden maailmaan ja itsellesi työkalun avuksi tarkastella elämää ja sen toivoa 
tuovia asioita kameran linssin läpi katsoen. 
• vahvistat resilienssiä ja sitä kautta työssä jaksamista ja työstä palautumista 
 
 



OPPIMISTA LIIKKUMALLA    
 
v. 40-41 / suomenkielisten yläkoulujen opettajat ja rehtorit 
 
Koulutuksella tuetaan yläkoulun fyysisesti aktiivista, oppijalähtöistä, viihtyisää ja oppimista 
edistävää toimintakulttuuria, joka vaikuttaa myönteisesti oppilaiden terveyteen ja hyvinvointiin. 
Täydennyskoulutus perustuu kansalliseen ja kansainvälisen tutkimustietoon liikunnan ja oppimisen 
välisestä yhteydestä. Koulutus tukee Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014 ja 
edistää Liikkuva koulu -tavoitteiden toteutumista koulussa. 
 
Koulutuksessa perehdytään liikkumisen ja liikunnan vaikutuksiin yläkouluikäisen koulunkäyntiin, 
oppimiseen ja koulumenestykseen. Lisäksi annetaan malleja kaikkien oppiaineiden opetukseen 
vaivattomasti integroitavista liikettä hyödyntävistä toiminnallisista työtavoista. Koulutukseen 
osallistuvat kaikki Kokkolan yläkoulujen opettajat. Koulutus ei vaadi ennakkoilmoittautumista.  
 
 
 
OIKEINKIRJOITUKSEN JA LUKUSUJUVUUDEN ARVIOINTI JA TUKI ALAKOULUSSA  
 
5.10.2021 klo 13-15.45 (etäkoulutus) / Luokanopettajat, erityisopettajat ja S2-opettajat 
 

Webinaarin alkuosassa tarkastellaan sanelua monipuolisena oikeinkirjoituksen 
arviointimenetelmänä. Sanelu ei ole pelkästään lukiseula, vaan säännöllisesti toistuva sanelukoe 
sekä siitä seuraava palaute, oppimistavoitteet ja harjoittelu parantavat kaikkien oppilaiden 
oikeinkirjoituksen osaamista. 
 
Webinaarin toisessa osassa puhutaan kaikkien oppilaiden lukusujuvuuden kehittymisen 
seuraamisen tärkeydestä. Toisessä osassa käydään läpi, kuinka lukutaidon kehittymistä arvioidaan 
säännöllisesti toistuvilla lukukokeilla. Palautteen perusteella oppilaat asettavat itselleen uuden 
tavoitteen ja harjoittelevat seuraavaa lukukoetta varten. Lisäksi kerrotaan menetelmistä, joilla 
lukusujuvuuden harjoittelua voi tehdä ohjatusti koulussa. 
 
 
 
PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN FÖR BARN OCH UNGA 
 
6.10.2021 kl. 08.30 - 15.30 + nätkurs / lärare och andra intresserade  
 
Psykiska första hjälpen för barn och unga-kursen riktar sig till den som möter barn och unga i 
åldern 7-18 år. Utbildningens mål är att förebygga barns och ungdomars problem med psykisk 
hälsa, att förbättra igenkänningen av dem i ett tidigt skede, att förstärka de vuxnas färdigheter att 
ta till tals frågor kring psykisk hälsa med barn och ungdomar samt med deras vårdnadshavare och 
kunna erbjuda stöd och hjälp.  
 
I Psykiska första hjälpen för unga-utbildningen bekantar vi oss med olika fenomen och olika 
utmaningar i vardagen som påverkar barns och ungdomars psykiska välmående såsom 
användning av internet, spelande, mobbning och sömnsvårigheter. Vi bekantar oss även med de 
vanligaste psykiska störningarna och problemen bland barn och ungdomar. Under skolningen 
funderar vi över olika sätt med vilka man kan förstärka barns och ungdomars psykiska hälsa samt 
olika sätt hur man kan förebygga olika problem. 



Kursen består av en närstudiedag (7h) och nätkurs (4 veckor, motsvarar 7h). Kurslitteratur ges ut 
före/vid närstudiedagen, och deltagarna får ett kursintyg efter avklarad kurs. Kursen riktar sig speciellt 
till de som vill efter avklarad kurs fortsätta med Psykiska första hjälpen-kurs (1 & 2) och fortbilda andra i 
Psykisk första hjälp. Även andra intresserade är välkomna med. Arrangör: Meidän mielessä-projektet 
(soite).   
Det finns plats för max. 20 deltagare på kursen. 
 
 
 
KOODAUSKURSSI OPETTAJILLE 
 
8.10.2021 klo 9.00-14.30 Kokkolan yliopistokeskus / Ala- ja yläkoulujen opettajat  
 
Keski-Pohjanmaan Luma-keskuksen koodauskoulutuksessa lähdetään perusteista ja edetään 
päivän aikana kohti laajempaa näkökulmaa koodaamisen opettamiseen. Koulutuksen aikana 
otetaan osaamisen perustaso haltuun useammalla koodauksen opettamiseen tarkoitetulla 
välineellä. Koulutuksessa käytetyt laitteet ovat lainattavissa Keski-Pohjanmaan Luma-keskukselta. 
Näin koulutuksessa hankittu osaaminen palvelee, kun laitteita lainataan Luma-keskukselta 
lukuvuoden aikana omiin luokkiin. 
 
 
 
NUOREN MIELEN ENSIAPU (NMEA) 
 
28.10.2021 klo 8.30-15.30 + 4 viikon etäopiskelu (7h työskentelyä) / Opettajat ja kaikki 
koulutuksesta kiinnostuneet 
 
Nuoren mielen ensiapu (NMEA) -kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden 
lasten ja nuorten parissa. Koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten 
mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista, vahvistaa aikuisten valmiuksia 
ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän huoltajien 
kanssa sekä tarjota tukea ja apua.  
 
NMEA-koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten 
mielen hyvinvointiin kuten netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet sekä 
perehdytään lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin. Koulutuksessa 
pohditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä 
ongelmia. 
 
Koulutus koostuu yhdestä lähi-/etäpäivästä sekä verkkokurssista (4 vkoa, vastaa 7h). Koulutus on tarkoitettu 
erityisesti niille, jotka haluavat suoritetun NMEA-kurssin jälkeen suorittaa ohjaajan pätevyyden ja toimia 
myöhemmin kouluttajana. Koulutukseen saa osallistua myös muut kiinnostuneet. Koulutuksen järjestäjä: Meidän 
mielessä-hanke (soite) 
Koulutukseen otetaan max. 20 osallistujaa. 
 
  
 
 
 
 



NÖDFÖRSTAHJÄLP 
 
 
3.11.2021 kl. 13.00–16.15 / Lärare och skolgångshandledare samt andra intresserade 
 
Nödförstahjälp är en livräddande första hjälpen-kurs (4 h) i enlighet med Röda Korsets 
kursinnehåll: åtgärder vid nödsituationer, medvetslöshet, återupplivning och hjärtstartaren, 
främmande föremål i luftvägarna, riklig blödning, chock, sjukdomsanfall, sår samt förebyggande av 
olyckor. 
 
Kursen lämpar sig också för repetition av FHJ 1 och FHJ 2. En kurs kan repeteras en gång under 
kursens giltighetstid (3 år). Den som deltar i kursen för att repetera sina kunskaper ska ta med sig 
det intyg över avlagd kurs i första hjälpen som är i kraft. 
 
Arbetsmetoder: Föreläsning, undervisningssamtal, praktiska övningar 
 
Det finns plats för högst 15 deltagare på kursen. 
 
 
 
HÄTÄENSIAPU 
 
9.11.2021 klo 13-16.15 / Opettajat ja koulunkäynninohjaajat sekä muut koulutuksesta kiinnostuneet 
 
 
Koulutuksen sisältö: auttamistoiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa, 
hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, 
verenkierron häiriötila (sokki), verenvuodon tyrehdyttäminen sekä tapaturmien ehkäisy.  
 
Hätäensiapu-kurssi (4 ot.) soveltuu myös EA1 ja EA2 –kurssien kertauskurssiksi. Kurssin voi 
kerrata sen voimassaoloaikana (3 v.) yhden kerran (nykyisin on käytössä 6 kk joustoaika 
uusimisten suhteen). Kertaukseen osallistuvilla tulee olla mukana EA1 todistus (SPR:n EA1 kortti). 
 
Kurssille mahtuu max. 15 osallistujaa.  
 
 
 

 


