
 
 
 
 

    

  

INNOVAATIOKOULUTUKSET SYKSY 2017 

Tule mukaan uudistamaan ajatuksiasi ja toimintatapojasi asiantuntijoiden johdolla.   

 

Koulutukset järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Mikkelin 
kampuksella syksyn 2017 aikana Shake – innovaatiokokeilujen uusi malli –hankkeessa, 
jota toteuttavat Xamk, Esedu, Otavan Opisto ja Helsingin yliopiston Ruralia-insituutti. 
Koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille alueen opettajille ja oppilaitosten 
henkilöstölle sekä oppilaitosyhteistyöstä kiinnostuneille yritysten ja organisaatioiden 
edustajille!  Koulutukset järjestetään iltapäivisin klo 12-16 Xamkin Mikkelin kampuksella 
tilassa NC252. 

 

ti 12.9.2017 Kimppayrittäjyyden kuolemansynnit  

Erilaiset ja muuttuvat elämäntilanteet? Vaihteleva panostus asioihin? Eri tyyppiset tehtävät ja korvaus niistä? Kimppayrittäjyys on 

ihana asia, mutta sen omistamiseen ja pyörittämiseen liittyy monta muttaa. Tule kuulemaan Kumppanian elämänmakuinen, rehellinen 

ja raadollinen tarina kimppayrittäjyydestä. Koulutuksen osallistujat saavat vastauksia kysymyksiin, joita ei itse edes tohtisi 

kumppaniltaan kysyä. Koulutuksen jälkeen tunnet kimppayrittäjyyden karikot ja osaat välttää sudenkuoppia. Kouluttajana toimii Jenni 

Rajahalme Kumppania Oy:stä. Jennin tapa kertoa tarinoita ja ratkaisuja on ainutlaatuinen. Taustalla on vankkaa osaamista ja 

ymmärrystä erilaisiin yritysmaailman haasteisiin.  

 

ke 4.10.2017 Scrum-malli oppilaitoksille - ketterän kehittämisen 

menetelmät käytäntöön  

Mitä ovat ketterät menetelmät, scrum-malli, lean ja kuinka niitä voi hyödyntää opetuksessa tai muussa kehitystyössä? Valmennuksen 

tarkoituksena on tutustua ketterän kehittämisen menetelmiin, kuten Scrum-malliin, lean-menetelmään sekä ketterän kehittämisen 

periaatteisiin. Tyypillisesti ketteriä menetelmiä käytetään ohjelmistokehityksessä ja yritysprojektien läpiviennissä, mutta sovelluksia 

on jo paljon tehty myös oppilaitosympäristöön. Asenne ja toimintatavat ketterän kehittämisen takana ovat äärimmäisen tärkeitä 

ymmärtää ja sisäistää ennen kuin menetelmiä pyritään ottamaan käyttöön. Valmennuksen aikana kokeillaan pienryhmissä yhdessä 

myös simulaatiota Scrum-pelistä, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan pienryhmissä projektin läpivientiä. Peli on toiminnallinen, 

hauska, mutta myös erittäin opettavainen kokemus Scrum-mallista käytännössä. Valmennus on toiminnallinen kokonaisuus, jossa 

käydään yhteistä keskustelua ketterästä kehittämisestä, oman opettajuuden kehittämisestä sekä organisaation toiminnasta. 

Kouluttajana toimii Janita Relander/Maria Haapaniemi Idema Oy:stä.  

  

to 2.11.2017 Nopean konseptoinnin työpaja 

Miten opettajat voivat ohjata opiskelijoitaan nopeaan konseptointiin, jos heitä ei ensin heitetä opiskelijoiden saappaisiin? 

Valmennuksen tarkoituksena on antaa opettajille kokemus innovaatiotoimintaa ja yritysyhteistyötä lisäävästä nopean konseptoinnin 

projektista, jonka toteuttamiseen tarvitaan useita työelämätaitoja, kuten tiimityötä, vuorovaikutusta, positiivista asennetta, 

vastuunkantoa, esiintymistaitoja, ideointia, ideoiden kehittämistä sekä projektiryhmän valmennusta ja ohjausta. 

Valmennuksen aluksi käydään läpi nopean konseptoinnin taustoja ja prosessin kuvausta sekä esimerkkejä oppilaitoksista ja 

yrityksistä, joissa nopean kehittämisen projekteja on tehty. Valmennuksen aikana osallistujat käyvät pienryhmissä läpi nopean 

konseptoinnin projektin, jossa kehitetään uusi tuote/palvelu. Käytännön kokeilun kautta tutustutaan prosessin malliin, eri vaiheisiin ja 

käytettäviin menetelmiin sekä valmentajan rooliin. Menetelminä kokeillaan erilaisia tiimiytymiseen, herättelyyn, innovointiin, 

kaupallistamiseen ja pitchaukseen liittyviä menetelmiä. Kouluttajana toimii Janita Relandet/Maria Haapaniemi Idema Oy:stä. 

 

 



 
 
 
 

    

  

ma 27.11.2017 Ilmiöpohjainen oppiminen ja monialaiset 

oppimiskokonaisuudet 

Ilmiöpohjaisessa oppimisessa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt. Niitä tarkastellaan kokonaisuuksina ja niihin liittyvää 

osaamista harjoitellaan oppiainerajat ylittäen. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa keskeistä on oppilaiden kanssa yhdessä valittujen 

ilmiöiden konkretisoiminen hyvien kysymysten avulla. Parhaimmillaan ilmiöpohjainen oppiminen on ongelmakeskeistä ja 

oppijalähtöistä oppimista. Tärkeää on, että valitut ilmiöt ovat opettajien ja oppijoiden yhdessä valitsemia ja ne heijastelevat aitoja 

oppijoiden mielenkiinnon kohteita. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa oppijat pystyvät tuomaan omat juttunsa osaksi koulun arkea ja 

toimintaa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän mahdollisuuden toteuttaa ilmiöpohjaista oppimista. Näiden 

oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on mahdollistaa yhteisöllisesti ja toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvien 

asioiden oppiminen. Ne yhdistävät oppiaineita, mahdollistavat eri-ikäisten oppijoiden yhdessä oppimisen, opettajien laajemman 

yhteistyön sekä ulkopuolisten toimijoiden mukaanoton koulun toiminnan arkeen. Monialaiset oppimiskokonaisuudet vahvistavat 

oppilaiden osallisuutta ja nostavat esille oppilaille merkityksellisiä asioita ja ilmiöitä. Tervetuloa koulutukseen, jossa keskiössä ovat 

oppijalähtöisyyden vahvistaminen ilmiöpohjaisen oppimisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla. Kouluttajana toimii Tapu 

Nieminen Villinikkarit Oy:stä.   

 

ma 4.12.2017 Oman mielen valmentaminen 

Millaisia ovat ajattelutapasi? Entä millaisia uskomuksia omaat? Miten sinä valmennat omaa mieltäsi? Näitä kysymyksiä pohdimme 

yhdessä oman mielen valmentamisen koulutuksessa. Pysähdymme miettimään sitä, mitkä ovat sinun oman mielen valmentamisen 

tärkeimmät elementit ja miten otat niitä tehokkaammin käyttöön arjessasi. Oman mielen valmentaminen on yksi laaja-alaisen 

osaamisen taidoista. Valmentamalla omaa mieltä opit konkreettisesti valmentamaan oppijoiden ajattelua. Oman ajattelun 

tunnistamisen avulla pystymme havainnoimaan sitä, mitä mielessämme tapahtuu ja miten se vaikuttaa ajatuksiimme, tunteisiimme ja 

sitä kautta toimintaamme. Oman mielen valmentamisen avulla parannamme omaa luovuuttamme, avointa ja uteliasta suhtautumista 

uuteen. Ajattelutaitoja kehittämällä opimme kyseenalaistamaan aiemmin opittua ja voimistamme out of the box-ajattelua. Mielen 

valmentaminen kehittää myös tunneälykkyyttä ja viisautta kohdata erilaisuutta. Oman mielen valmentamisen päämääränä on kehittää 

suoriutumisen ja onnistumisen taustalla olevaa itseluottamusta ja tahdonvoimaa. Tervetuloa koulutukseen, jossa saat pysähtyä oman 

ajattelusi kehittämisen äärelle! Kouluttajana toimii Tapu Nieminen Villinikkarit Oy:stä.    

 

Koulutukset järjestetään Shake – innovaatiokokeilujen uusi malli –hankkeessa.  

 

Voit ilmoittautua kaikkiin haluamiisi koulutuksiin kerralla. Ilmoittautuminen on jo auki: 

https://www.webropolsurveys.com/S/7E4F57A4DB77CB08.par 

 

 

Lisätiedot: 

Maisa Kantanen    Anna-Maija Torniainen 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Pienyrityskeskus    Digitaalinen talous 
maisa.kantanen@xamk.fi   anna-maija.torniainen@xamk.fi 
p. 040 569 7899    p. 040 628 0901 
 
www.xamk.fi/shake  
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