
       

 

 

Selkosuomea opettajille ja ohjaajille -koulutus    

Aika: 2.-3.4.2020 

Paikka: Savonlinnan kristillinen opisto SKO, Opistokatu 1, 57600 Savonlinna, päärakennus Ritala 

Savonlinnan kristillinen opisto järjestää yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa selkokielen 

koulutuksen. Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka sisältö, sanasto ja rakenne ovat mukautettuja 

yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Opettajat ja ohjaajat tarvitsevat selkokielen taitoja 

työskennellessään erityisryhmien kanssa eri oppilaitoksissa. Selkokielen tarve on kasvanut eri 

koulutusasteilla maahanmuuttajien ja erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden määrän kasvaessa. Yleisesti 

selkokielestä on hyötyä kaikessa opetuksessa ja ohjauksessa. 

Koulutuksessa painotetaan selkokielistä puhetta ja harjoitellaan käytännön opetustilanteissa. Lisäksi 

opitaan selkokielistä kirjoitusviestintää ja saadaan vinkkejä selkokirjallisuudesta ja verkkomateriaalista. 

Kouluttajat: luennot FM Hanna Männikkölahti, pienryhmät KM Elina Härkönen, FM Marja Koskela ja FM 

Helena Strand 

Kohderyhmä: Itä-Suomen alueen opettajat ja ohjaajat, erityisesti maahanmuuttajien parissa työskentelevät  

Kurssimaksu: 20 euroa, sisältää koulutuksen ja ruokailut. Kurssimaksun voi maksaa opistolla tai saada 
laskun mukaan. Osallistuja maksaa itse matkat ja majoituksen. 
 

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset pyydämme 26.3.2020 mennessä alla olevan linkin kautta. 
Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää kouluttajille etukäteen kysymyksiä. 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/B9DA7E1649038125  

 

Mikäli sähköinen ilmoittautumislomake ei jostain syystä  toimi, voit ilmoittautua myös sähköpostitse: 

sivistys.ita@avi.fi tai koulutussihteerille maija.happonen@avi.fi  

 

Majoitus: Yöpyminen opistolla 

 

Hotelli Wanha Pappila, 2 hh 40 e/vrk/hlö ja 1hh 60 e/vrk.  

Hostel majoitus, 2 hh 30 e/vrk/hlö ja 1hh 50 e/vrk.  

Huonevaraukset suoraan opistolta: sami.ilvonen@sko.fi,  tai puhelimitse 050 336 7137. 

 

Ajo-ohjeet: Savonlinnan kristillinen opisto, Opistokatu 1, 57600 Savonlinna 

http://www.sko.fi/yhteystiedot.html 

Lisätiedot: opettaja Mervi Hiltunen, mervi.hiltunen@sko.fi 

https://link.webropolsurveys.com/S/B9DA7E1649038125
mailto:sivistys.ita@avi.fi
mailto:maija.happonen@avi.fi
mailto:sami.ilvonen@sko.fi
http://www.sko.fi/yhteystiedot.html
mailto:mervi.hiltunen@sko.fi


Ohjelma 

Torstai 2.4.2020 

14.00 Tervetuloa, kahvitarjoilu 

14.15 Luento: Mitä selkokieli on ja miksi sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan? Suomen kielen opettaja ja 

selkomukauttaja Hanna Männikkölahti (FM) 

16.15 Päivällinen 

16.45 Luento: selkokielinen puhe, Hanna Männikkölahti  

17.30 Toiminnallisia harjoituksia, pienryhmätyöskentely, opetustuokioiden suunnittelu 

19.00 Koulutuspäivä päättyy 

20.00 Iltapala ja sauna Vilpunrannassa 

 

Perjantai 3.4.2020 

8.00  Aamupala 

9.00  Luento: selkokielinen viestintä opetus- ja ohjaustilanteissa, Hanna Männikkölahti  

10.00 Pienryhmät jalkautuvat opetusryhmiin: opetustuokiot maahanmuuttajille 

11.00 Pienryhmien kokemusten purku 

11.30 Lounas 

12.30 Luento: selkokielinen kirjoittaminen, selkokirjallisuus, Hanna Männikkölahti 

14.00 Lähtökahvit 


