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Ankeet tilat - upeet opet? 
     

Meidän paikka - luovaa teknologiaa ja Trash Designia peruskoulun yläluokille 
 
Meidän paikka on toiminnallinen opettajankoulutus ja oppilaiden kanssa toteutettava monialainen oppimiskoko-
naisuus. Ideana on elävöittää koulun ankeinta tilaa ja samalla oppia kestävää muotoilua ja luovaa teknologiaa  
 – kädentaitoja, taiteita ja tieteitä. 

 

Kenelle? Onko koulunne ehtaa 70-lukua tai ehkä 
hieman nuupahtanutta ysäriä? Meidän paikka on 
koululle, jonka tilat eivät ole tuoreimmasta päästä, 
mutta opettajat sitäkin freesimpiä! 

Mitä? Opettajankoulutus muodostuu toiminnalli-
sista työpajoista sekä verkkoaineistoista ja -keskus-
telusta. Koulutuksen aikana opettajat ja oppilaat to-
teuttavat oppimiskokonaisuuden: havainnoivat kou-
lun tiloja, ideoivat ja kokeilevat ratkaisuja ja toteut-
tavat valitsemansa tilan piristyksen.  

Miksi mukaan? Koulu saa viimeistelyä vaille valmiin, 
opetussuunnitelman mukaisen monialaisen oppi-
miskokonaisuuden. Opettajat saavat inspiroivia työ-
pajoja, muotoilu-, teknologia- ja arkkitehtuurikasva-
tuksen osaamista –  sekä hieman entistä värikkääm-
män työpaikan. Oppilaat saavat mielekkään, yhtei-
sen projektin, jonka myötä rakennetaan myös laaja-
alaista osaamista: yhdessä tekemistä, osallistumista 
ja vaikuttamista. 

Milloin? Opettajankoulutuksen ja monialaisen oppi-
miskokonaisuuden runko on nähtävissä helmi-
kuussa 2018, jolloin koulu voi huomioida sen seu-
raavan lukuvuoden suunnittelussa. Koulutus ja op-
pimiskokonaisuus toteutetaan syksyllä 2018. 

Missä? Opettajankoulutuksen työpajat pidetään 
Helsingissä. Työpajapäiviä tulee olemaan 3-4. Työ-
pajojen välillä pidetään yhteyttä koulutuksen Face-
book-ryhmässä. 

Kuka kouluttaa? Koulutuksen järjestävät luovan 
teknologiaoppimisen Mehackit, kierrätysmuotoi-
luun erikoistunut Dodo Oy sekä opettajankoulutuk-
sen ja kestävän tulevaisuuden asiantuntija Suomen 
ympäristöopisto SYKLI. Toteutukseen osallistuu 
myös Arkkitehtuurin tiedotuskeskus.  

Miten mukaan? Koulut valitaan talvella 2018. Koulu 
sitoutuu työhön vähintään kolmen opettajan voi-
min. Keskeisiä oppiaineita ovat esimerkiksi käsityö, 
kuvataide, fysiikka, maantieto ja biologia. Koulutus 
on Opetushallituksen rahoit-
tamaa opetustoimen henki-
löstökoulutusta. 

 

Ota yhteyttä Niina Rossiin ja ilmoita koulusi mukaan viimeistään maaliskuussa 2018! 

Lisätietoa Syklin verkkosivuilla: www.meidänpaikka.sykli.fi 
Yhteyshenkilö: Niina Rossi, projektiasiantuntija, niina.rossi@sykli.fi, puh.044 776 6023

http://www.meidänpaikka.sykli.fi/
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Meidän paikan tekijätiimi 
Meidän paikan tekijät ovat kestävän tulevaisuuden, luovan teknologian, designin ja arkkitehtuuri-
kasvatuksen osaajia. Koulutuksen toteuttaa Suomen ympäristöopisto SYKLI yhteistyössä Dodo 
Oy:n, Mehackitin ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa.  

SYKLI on kestävän tulevaisuuden osaamiseen erikoistunut oppilaitos, joka on 
järjestänyt OPH-rahoitteisia opetushenkilöstön koulutuksia 2000-luvun alusta 
lähtien.  

Dodo Oy on Isa Kukkapuro-Enbomin ja Henrik Enbomin yritys, jonka tuotteita ja 
palveluja ovat Trash Design, tilasuunnittelu, messutapahtumat ja työpajat. Dodo on vetänyt Trash De-
sign -koulutuksia ja työpajoja vuodesta 2011 sekä Suomessa että ulkomailla, myös yhteistyössä koulu-
jen kanssa. Isa ja Henrik vetävät yhdessä Meidän Paikka koulutuksen Trash Design muodonmuutos-
työpajat. 

Mehackit tarjoaa yläkouluille ja lukioille luovan teknologian kursseja, joissa ohjelmoidaan musiikkia ja 
grafiikkaa sekä tutustutaan ohjelmoitavaan elektroniikkaan omien projektien kautta. Mehackit kurs-
seja on tähän mennessä pidetty 75 koulussa 1500 opiskelijalle. Mehackit järjestää myös opettajien 
täydennyskoulutusta, työpajoja ja tempauksia osana erilaisia tapahtumia. 
 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo tekee suomalaista arkkitehtuuria tunnetuksi kotimaassa ja 
maailmalla ja toimii arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntijana. Yhteistyö- ja kehittämishankkeillaan 
keskus osallistuu aktiivisesti muun muassa lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen sekä opetta-
jien täydennyskoulutukseen.  

 

Heli-Maija Nevala on yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja yhteiskehittämisestä innostuva optimisti. 
Hän linkittää kestävän tulevaisuuden näkökulman monenlaisiin teemoihin, esimerkiksi 
kaupunkisuunnitteluun, yrittäjyyskasvatukseen ja kiertotalouteen. 
 

Niina Rossi työskentelee Syklissä opetustoimen henkilöstökoulutusten asiantuntijana. Niinalla on mo-
nipuolinen kokemus ympäristökasvattajana ja kestävän kehityksen kouluttajana. Tekemällä oppimi-
nen on lähellä Niinan sydäntä.   

 

Isa Kukkapuro-Enbom on monialainen toimija: tuottaja, kuraattori, kouluttaja ja muotoilija, kirjoittaja 
ja kolumnisti. Isa on toteuttanut Henrikin kanssa projekteja kirjastoista sisustusmessuihin ja taidemu-
seoista romuvarastoihin. 
 
 

Henrik Enbom on innovaattori, muotoilija, puuseppä ja valokuvaaja. Hänen erikoisosaamistaan on 
nähdä asiat uusin silmin. Henrik hallitsee kaikenlaiset käsityömenetelmät puusta metalliin. 

 
 

 

Sanna Reposella on pitkä työkokemus teknologiakasvatuksen parista mm. tiedekeskus Heurekassa. 
Hänen projekteissaan hyödynnetään elektroniikkaa, robotiikkaa ja leluhakkerointia ja häntä kiinnos-
tavat arkiympäristön tarkastelu luovien teknologiaprojektien kautta, maker-kulttuuri sekä musiikki. 

 
 
Jaana Räsänen on yksi arkkitehtuurikasvatuksen pitkänlinjan toimijoista. Arkkitehtuuriin ovat hänen 
opastuksellaan tutustuneet niin lapset, nuoret kuin heidän kanssaan työskentelevät aikuiset. Luon-
non ja rakennetun vuorovaikutus, paikan hengen kunnioittaminen, kokemuksellisuus sekä monialai-
set lähestymistavat ovat hänen työtään ohjaavia näkökulmia. 

 

 Lue lisää tekijöistä koulutuksen verkkosivuilta: www.meidänpaikka.sykli.fi!  
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