
Maksutonta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen 
henkilöstökoulutusta tarjolla maaliskuussa 2022! 

Opetushallituksen myöntämällä hankeavustuksella Savonlinnan kristillinen opisto tarjoaa 
maksuttomia ”Selkokieli tutuksi” ja Kulttuurit tutuiksi” -koulutuksia alueen 
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion henkilöstölle.  

Selkokielen käyttäminen kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteissa helpottaa vuorovaikutusta 
ja lisää ymmärrystä niin lasten ja nuorten kuin heidän vanhempiensa kanssa. 
Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lisäksi myös erityisen tuen tarpeessa olevat 
ja oppimisvaikeuksia omaavat lapset ja nuoret hyötyvät selkokielen käyttämisestä.  

Selkokieli tutuksi!   
kaksipäiväinen koulutuskokonaisuus 

1. koulutuspäivä keskiviikko 9.3.2022 klo 9.00 – 15.00.
Kouluttajana FM Hanna Männikkölahti. Selkokielen asiantuntija ja kouluttaja. Päivän
sisällöt:

- Selkeä kirjallinen viestintä opetuksessa, ohjauksessa ja kodin ja koulun välisessä
viestinnässä.

- Selkeän kielen käyttäminen opetuksessa.
- Selkokirjallisuus ja selkokieliset materiaalit.
- Ohjeistus välitehtävästä tulevaan 17.3.2022 koulutuspäivään.

2. koulutuspäivä torstai 17.3.2022 klo 9.00 – 15.00.
Kouluttajina FM Helena Strand, FM Marja Koskela, KM Elina Härkönen ja ohjaustilanteissa
myös FM Eeva Mikkonen ja FM Elisa Yalcin. Koulutukseen osallistuvat tekevät
pareittain/pienissä ryhmissä suunnitelmat pienimuotoisista ohjaus-/opetustilanteista.
Koulutukseen osallistuvat saavat palautetta niin suunnitelmista kuin toteutuksista.
Koulutuspäivän aikana ollaan mukana maahanmuuttajien suomen kielen ja aikuisten
perusopetuksen ryhmissä.

Kulttuurit tutuiksi! 

Koulutuspäivä keskiviikko 30.3.2022 klo 9.00 – 15.00. Kouluttajina FM Helena Strand, 
FM Marja Koskela ja FM Elisa Yalcin.  

Kulttuurien tuntemus – ts. erilaisten tapojen, tottumusten, uskomusten ja perinteiden 
tuntemus – lisää mahdollisuutta kohdata eri kulttuureista tuleva yksilö arvostavasti ja 
kunnioittavasti, ilman pelkoa väärinkäsityksistä tai loukkaavasta käytöksestä. Arkiset 
kohtaamiset ja vuorovaikutus sujuvat kulttuurien ja tapojen tuntemisen myötä 
kulttuurisensitiivisellä työotteella. Yhteisymmärrys ja luottamus lisääntyvät. 

Lisäksi tutustutaan eri maiden käytös- ja tapatietouteen niin arjessa kuin juhlassa (mm. 
Venäjä, Turkki, Aasian maista Thaimaa ja Kiina sekä islamilainen kulttuuri). 



Koulutukset ovat maksuttomia. Koulutuspäivän runsas lounasbuffet on 
omakustanteinen ja sen ostaa edulliseen 6 euron hintaan opiston ruokalasta. 

Koulutukset pidetään Savonlinnan kristillisellä opistolla (osoite Opistokatu 1,57600 
Savonlinna). Omalla autolla tuleville löytyy P-tilaa ja opistolle voi tulla myös linja-autolla 
(paikallisvuorojen linja-auto nro 3). 

Ilmoittautumiset 17.1.2022 alkaen osoitteessa https://sko.inschool.fi/browsecourses 

tai puhelimitse opinto-ohjaaja Maiju Matikainen puhelin 044 704 7505. 

Tervetuloa tutustumaan selkokieleen ja eri kulttuureihin! 

Ystävällisin terveisin, 

Opinto-ohjaaja 
Maiju Matikainen 
maiju.matikainen@sko.fi 
p. 044 704 7505
Savonlinnan kristillinen opisto
Opistokatu 1
57600 Savonlinna

www.sko.fi 

https://sko.inschool.fi/browsecourses
mailto:maiju.matikainen@sko.fi

