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Tervetuloa 
tutkimusperustaisille

verkkokursseille!



Verkkokurssitarjotin



Koulutuspalveluhinnasto

+alv/osallistuja/kurssi

Kevyemmät verkkokurssimme

Tarjolla:
• Ulkoilu
• Leikki

• Lukeminen
• Liikunta

Kurssit pyörivät non-stoppina. 
Kurssimateriaali käytettävissä 

12kk ostohetkestä.

Mahdollisuus 
työyhteisöpakettiin

+alv/osallistuja/kurssi

Laajemmat verkkokurssimme, 
sisältävät tulostettavan 

työkalupakin

Tarjolla:
• Pedagoginen johtajuus

• Kaksivuotisen 
esiopetuksen kokeilu

• Itsesäätely ja tunnetaidot

Kurssit pyörivät non-stoppina. 
Kurssimateriaali käytettävissä 

12kk ostohetkestä.

+alv/osallistuja/kurssi

Hybridikoulutuksemme, 
sisältävät koulutuspäivän, 

verkkokurssin ja tulostettavan 
työkalupakin 

Tarjolla:
• Pedagoginen johtajuus

• Itsesäätely ja tunnetaidot

Min. 10 osallistujaa, jotta 
koulutus toteutuu.



Ulkoilun pedagogiset 
mahdollisuudet 

varhaiskasvatuksen arjessa
Kehittävän Palautteen tulokset osoittavat, että ulkoiluissa on 
päiväkodin toimintamuotona runsaasti pedagogisesti 
hyödyntämättä jääneitä mahdollisuuksia. Kurssilla 
syvennytään tutkimustuloksiin ja se tarjoaa ideoita vasun 
mukaisen toiminnan toteuttamiseen ulkoiluissa.

Kurssin sisältöjä: 
• Ulkoilu varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintamuotona –

mitä tutkimus osoittaa ulkoiluissa tapahtuvan?
• Päiväkodin piha oppimisympäristönä
• Tarinallisuuden projektimalli
• Meidän pihamme-kehitystehtävä

Katso kurssin demovideo!

+alv/osallistuja

Kurssi pyörii non-
stoppina.

Kurssimateriaali 
käytettävissä 12kk.

Mahdollisuus 
työyhteisöpakettiin

https://player.vimeo.com/video/511632519


Leikki pedagogisena 
työvälineenä

Kuinka tuettu leikki ja aikuisen rooli lasten leikeissä näyttäytyy 
varhaiskasvatuksessa ja millä tavoin leikin avulla voidaan 
kehittää ja lisätä lasten hyvinvointia, sitoutuneisuutta ja 
osallisuutta varhaiskasvatuksen toiminnassa?

Kurssin sisältöjä: 

• Tutkittua leikistä – mitä leikeissä tapahtuu Kehittävä 
Palaute-tutkimustiedon valossa? 

• Leikki varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintamuotona -
leikin rakentuminen lähikehityksen vyöhykkeellä, aikuisen 
rooli ja tuetun leikin askelmerkit

• Kehittämistehtävät: ryhmän leikkikulttuuria kehittämään!

+alv/osallistuja

Kurssi pyörii non-
stoppina.

Kurssimateriaali 
käytettävissä 12kk.

Mahdollisuus 
työyhteisöpakettiin



Liikuntakasvatuksen 
pedagoginen johtajuus

Tällä kurssilla tarkastellaan tutkimustietoa lasten 
liikkumisesta varhaiskasvatuksessa. Kurssi tarjoaa valtavasti 
aineksia liikunnallisten toimintojen lisäämiseen 
kokopäiväpedagogiikassa. Kurssin kehittämistehtävä tarjoaa 
vaiheittaisen liikuntaprojektin työyhteisöön ja 
kasvattajatiimeille.

Kurssin sisältöjä: 

• Tutkittua tietoa lasten fyysisestä aktiivisuudesta 
varhaiskasvatuksessa. 

• Yksilö- ja tiimitehtävät, jotka tukevat kurssin sisältöjen 
viemistä arkeen ja toimintakulttuurin muutosta

• Välineitä oman pedagogisen toiminnan tarkasteluun tiimissä 
ja työyhteisössä.

Katso kurssin demovideo!

+alv/osallistuja

Kurssi pyörii non-
stoppina.

Kurssimateriaali 
käytettävissä 12kk.

Mahdollisuus 
työyhteisöpakettiin

https://player.vimeo.com/video/511121057


Lukeminen ja lukemisen tila 
varhaiskasvatuksessa

Kurssilla tarkastellaan lukemista ja sen laatua tutkimuksen 
valossa. Mitä tutkimus kertoo lukemisesta? Miksi lukeminen on 
merkityksellistä lapsen kehitykselle, oppimiselle ja 
hyvinvoinnille.

Kurssin sisältöjä:

• Tutkittua tietoa lukemisesta: lasten kokemuksista ja 
oppimisesta, lukemisen määrästä ja aikuisen roolista 
lukutilanteissa

• Miten lukemista voidaan rikastaa ja elävöittää – mitä 
luetaan ja miten luetaan?

• Ideoita lukemisen rikastamiseen ja tarinallisen otteen 
hyödyntämiseen omassa työyhteisössä

Katso kurssin demovideo!

+alv/osallistuja

Kurssi pyörii non-
stoppina.

Kurssimateriaali 
käytettävissä 12kk.

Mahdollisuus 
työyhteisöpakettiin

https://player.vimeo.com/video/511571866


Kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilun verkkokurssi

Kurssilla tarkastellaan, millainen on kokeiluun osallistuvien 
ikäluokkien varhaiskasvatuspäivä tällä hetkellä Kehittävä 
Palaute -tutkimusmenetelmän tulosten valossa.

• Mitä lasten hyvinvointiin liittyviä asioita tulee erityisesti 
huomioida kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa?

• Kuinka aikuisen toiminnalla edistetään 
eheää varhaiskasvatuspäivää ja esiopetusta?

• Mitä opetussuunnitelma pitää sisällään, miten saamme 
sen parhaalla tavalla haltuun moniammatillisen tiimin 
pedagogisessa työssä?

+alv/osallistuja

Verkkokurssi sisältää 
tulostettavan 
työkalupakin

Kurssi pyörii non-
stoppina.

Kurssimateriaali 
käytettävissä 12kk.



Pedagoginen johtajuus 
varhaiskasvatuksessa

Kehittävän Palautteen tutkimustulosten mukaan pedagogisella 
johtajuudella on yhteys lasten hyvinvointiin ja oppimiseen, 
pedagogiikan laatuun sekä kasvattajien työhyvinvointiin. 

Tällä kurssilla syvennytään pedagogiseen johtajuuteen 
kasvatus- ja opetusorganisaation rakenteena.

Kurssin sisältöjä: 
• Pedagoginen johtajuus tutkimuksen valossa – millaisia 

vaikutuksia johtajuudella on lasten oppimiseen ja 
hyvinvointiin?

• Varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden kulmakiviä
• Kehitystehtävät johtajuuden polulle

+alv/osallistuja

Verkkokurssi sisältää 
tulostettavan 
työkalupakin

Kurssi pyörii non-
stoppina.

Kurssimateriaali 
käytettävissä 12kk.



Lapsen itsesäätely- ja 
tunnetaidot eheässä 
oppimisympäristössä

Kehittävä Palaute-tutkimustulokset osoittavat, missä piilee 
myönteisten emootioiden kulmakivet sekä mikä merkitys 
itsesäätelytaidoilla on. Kurssilla tarkastellaan tunne- sekä 
itsesäätelytaitoja ja tarjotaan runsaasti konkreettisia keinoja 
niiden pedagogiseen kehittämiseen eheän oppimisympäristön 
kehittämiseksi.

Kurssin sisältöjä: 
• Lasten emootiot Kehittävä Palaute-tutkimusaineiston 

valossa
• Tunnetaitojen merkitys, turvallinen oppimisympäristö, 

aikuisen rooli ja leikki
• Kehittämistehtävät ja työkalut

+alv/osallistuja

Verkkokurssi sisältää 
tulostettavan 
työkalupakin

Kurssi pyörii non-
stoppina.

Kurssimateriaali 
käytettävissä 12kk.



Verkkokurssipaketti työyhteisöön



Verkkokurssipaketti työyhteisön pedagogisen 
toiminnan kehittämiseen!

Kukin tiimin jäsen osallistuu eri verkkokurssille ja täydentää näin tiimin sisäistä 
pedagogista osaamista, mutta samalla työyhteisön kehittämisorientoitunutta otetta.

Esimerkki työyhteisöön:

• Yksi kasvattaja kustakin tiimistä osallistuu leikkikurssille
• Yksi kasvattaja kustakin tiimistä syventyy lukemiseen ja tarinallisuuteen
• Yksi kasvattaja kustakin tiimistä sitoutuu kehittämään ulkoilun pedagogisia 

mahdollisuuksia

Jokaisesta moniammatillisesta tiimistä kukin kasvattaja osallistuu eri
verkkokurssille ja näin ollen kaikkien verkkokurssien anti tavoittaa jokaisen tiimin. 
Työyhteisöön muodostuu samalla ulkoilun, lukemisen ja leikin kehittäjätiimit eri 
ryhmien kasvattajista, jotka ottavat vastuualueekseen kyseisen osa-alueen 
kehittämisen niin tiimissään, kuin koko työyhteisössä. Eli verkkokurssien antia 
voidaan näin jakaa koko työyhteisön tasolla! 

Hinta per osallistuja 49€+alv



Hybridikoulutukset
toimintakaudella 2022-2023



Pedagoginen johtajuus
-koulutus

Hybridikoulutusmalli, joka sisältää koulutuspäivän, 
verkkokurssin ja tulostettavan työkalupakin.

Koulutuspäivät: 
starttipäivä 26.9.2022 (4h), toinen kerta 31.10.2022 (2h)

Kohderyhmä: Päiväkodin johtajat ja varajohtajat, sekä muut 
pedagogisesta johtamisesta kiinnostuneet 

(esim. varhaiskasvatuksen opettajat, -erityisopettajat).

Kouluttajana
varhaiskasvatuksen asiantuntija 

Leena Lahtinen (KK, MMM)
Reunamo Education Research Oy

+alv per. osallistuja
Koulutus sisältää: 

Lähikoulutuspäivät 
(puolipäivä + 2h)

Tutkimusperustainen 
verkkokurssi, jossa runsaasti 

eri laajuisia 
kehittämistehtäviä sekä

tulostettava työkalupakki.

Kurssimateriaali 
käytössäsi 12kk.

Pelkkä verkkokurssi: 
85€+alv. per osallistuja



Lasten itsesäätely- ja 
tunnetaitojen tukeminen eheässä 

oppimisympäristössä

Hybridikoulutusmalli, joka sisältää koulutuspäivän, verkkokurssin
ja tulostettavan työkalupakin.

Koulutuspäivät: 
starttipäivä 5.10.2022 (4h), toinen kerta 18.11.2022 (2h)

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset, jotka 
toivovat välineitä lasten itsesäätely- ja tunnetaitojen tukemiseen. Koulutus 

soveltuu koko moniammatilliselle kasvattajatiimille.

Kouluttajana 
KT, kouluttaja, luennoitsija

Jouni Veijalainen
jouniveijalainen.fi

+alv per. osallistuja
Koulutus sisältää: 

Lähikoulutuspäivä (4h)

Tutkimusperustainen 
verkkokurssi, jossa

runsaasti eri laajuisia 
kehittämistehtäviä sekä

tulostettava työkalupakki.

Kurssimateriaali 
käytössäsi 12kk.

Pelkkä verkkokurssi: 
85€+alv. per osallistuja



Osaamisen kartoitus



Osaamisen 
kartoitus 

(VASU 2022)
Osaamisen kartoitus on päivitetty uuden 
vasun mukaiseksi! Toimii erinomaisena 
apuvälineenä koko henkilöstön uuden 
VASUn haltuunottoon.

Käytössänne 8/2022 alkaen

Päiväkodin johtajan työväline 
esimerkiksi ammatillisen osaamisen 
kehityskeskusteluihin

Johtajille yhteinen starttipäivä työkaluun 
sovittaessa

+alv per. käyttäjä

• Voimassaolo sovitaan

• Käyttäjä voi tehdä 
Osaamisen kartoituksen 

yhden kerran

• Yksilölliset raportit



Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:
jaakko.forsell@reunamoedu.fi

Siltavuorenpenger 5, 00170 Helsinki 

mailto:jaakko.forsell@reunamoedu.fi

