
 
 
 

 
Muutokset ohjelmaan mahdollisia, päivitetään sivuille: www.hyväalku.fi/ 
 

HYVÄ ALKU -verkkotapahtuman ohjelma 23.8.–31.12.2021 
 
 

Tukea 
oppimiseen, 

opettamiseen ja 
hahmottamiseen 

Kielenkehityksen 
ja lukutaidon 
tukivälineitä 

tunnistamiseen, 
arviointiin ja 

tukeen 

Myönteisen 
kehityksen 

vahvistaminen 
varhais- 

kasvatuksessa ja 
esi- ja 

alkuopetuksessa 
 

Neuropsykiatriset 
haasteet ja 

tunnetaitojen 
tukeminen 

Kasvun ja 
oppimisen 
tukeminen 
koulussa 

Hahmotushäiriö
n ilmeneminen 
ja tunnistaminen 
lapsen arjessa, 
15.9.2021 klo 
12.30-14.00 
webinaariluento 

S2-oppilaiden 
sanavaraston 
kehittäminen 
kaunokirjalli-
suuden avulla, 
työpajatallenne  
(90 min) 

Aikuinen 
tukemassa lapsen 
itsesäätelytaitojen 
kehitystä, 
luentotallenne 
(90min) 
  

Haastava 
käyttäytyminen ja 
sen 
muokkaaminen, 
20.9.2021 klo 
10.45-12.15 
webinaarityöpaja  

Kato mua: Kodin 
ulkopuolelle 
sijoitettujen 
lasten kasvun ja 
oppimisen 
tukeminen 
koulussa, 
13.9.2021 klo 
10.45-12.15 
webinaari 

Hahmotus-
häiriöisen 
lapsen 
tukeminen sekä 
monialaisen 
yhteistyön ja 
perheen 
merkitys tuen 
suunnittelussa, 
15.9.2021 klo 
14.15-15.45 
webinaarityöpaja  

Kielenkehityksen 
vaikeudet ja 
lukemaan 
oppiminen, 
luentotallenne  
(90 min) 

Yhteisopettajuus 
ja yhteistyö, 
13.9.2021 klo 9-
10.30 
webinaariluento 

Autismi-
ystävällinen 
opetus ja 
toimintaympäristö
20.9.2021 klo 13-
14.30 
webinaariluento + 
etukäteistallenne 
(20min)  

Erityistä tukea 
yleisopetukseen 
luokassa – 
yhteisopettajuutta 
ja joustavaa 
ryhmittelyä, 
13.9.2021 klo 13-
14.30 webinaari 

Motorisen 
oppimisen 
vaikeudet, 
luentotallenne  
(90 min), 
katsottavissa 
1.10.-30.11.2021  

Uusia välineitä 
luetun 
ymmärtämisen 
arviointiin, 
luentotallenne  
(45 min) 

Sosiaalisten 
taitojen 
tukeminen, 
20.9.2021 klo 9.00-
10.30 
webinaariluento 

Koulun aloitus ja 
neuropsykiatriset 
haasteet, 
6.10.2021 klo 13-
14.30 
webinaariluento 

Maltti – 
Tarkkaavuuden ja 
toiminnan-
ohjauksen 
ryhmämuotoinen 
tuki, 6.10.2021 klo 
9-10 

Matematiikan ja 
äidinkielen 
taidot 
alkuopetuksen 
alussa ja 
lopussa, 
4.10.2021 klo 
13.00-14.45 
webinaariluento  

Aikamatkalla – 
sujuvan 
lukemisen ja 
oikeinkirjoituksen 
harjoitusohjelma, 
luentotallenne (45 
min)  

Kouluvalmiudet 
varhaiskasvatuks
essa 
24.9.2021 klo 
1111.45 
webinaarityöpaja  

Arjen keinoja 
haastaviin 
tilanteisiin, 
28.10.2021 klo 9-
10.30 

Hyvinvointitaidot 
oppimisen 
tukena, 
26.10.2021 klo 9-
10.30 webinaari 



Liikkuvaa 
matikkaa – 
matematiikan 
toiminnallinen 
opetus – 
tutkimustietoa ja 
käytännön 
demoja, 
4.10.2021 klo 
15.00-15.45 
webinaarityöpaja  

Kun lukemaan 
oppiminen ei suju, 
28.10.2021 klo 
13.00-13.45 
webinaarityöpaja 

Runoriemua ja 
tarinaleikkejä- 
Sanataiteen 
menetelmistä iloa 
ja intoa, 24.9.2021 
klo 14-15.30 
webinaarityöpaja  

Kodin ja koulun 
liitto, 24.9.2021 klo 
9-9.45 
webinaarityöpaja 

Opettajien 
digitaidot, 
26.10.2021 klo 
14.45-15.30 
webinaari  

Oppimisen tuen 
neuvonta, 
25.10.2021 klo 
14.45–15.30 
neuvontapalvelu-
webinaari 

Ekapelin käyttö 
mobiililaitteella, 
työpajatallenne  
(90 min)  

Ylivilkkaiden ja 
tarkkaamattomien 
lasten tuki 
Tomera-
konsultaatiomallin 
avulla,14.10.2021 
klo 13-13.45 
webinaarityöpaja  

Huoli puheeksi, 
4.10.2021  
klo 9-10.30 
webinaariluento 

Sosiaaliset 
suhteet ja 
vuorovaikutus-
taidot, 
luentotallenne 
(90min) 
katsottavissa  
1.9.-31.12.2021 
 

Helposti 
lähestyttävää 
digi-
pedagogiikkaa 
monilukutaidon 
tueksi, 
26.10.2021 klo 
13.00–14.30 
webinaarityöpaja 

Poiminta 
esiwebinaarista: 
LUKINO-hanke – 
uusia välineitä 
luku- ja 
kirjoitustaidon 
sekä nimeämisen 
arviointiin, 
luentotallenne  
(55 min) 

Liikkuva 
varhaiskasvatus- 
näin me teimme 
sen! 14.10.2021 
klo 14-14.45 
webinaarityöpaja 

 Opettajan 
hyvinvoinnin 
yhteys 
oppimiseen ja 
motivaatioon, 
luentotallenne 

Matematiikkaan 
liittyvät 
uskomukset 
eskarissa ja 
koulupolun 
alkuvaiheessa – 
kehittyminen ja 
yhteys taitoon, 
1.12.2021 klo 
15.00-16.30 
webinaariluento 
 

Poiminta 
esiwebinaarista: 
Lukusujuvuuden 
ja lukumotivaation 
tukeminen, 
luentotallenne  
(140 min) 

Erityinen tuki 
esiopetuksessa, 
25.10.2021  
klo 10.45-11.30 
webinaarityöpaja 

 Poiminta 
esiwebinaarista: 
Oppimista 
ymmärtämään, 
luentotallenne 
(90min) 

  Itsesäätelytaitojen 
myönteisen 
kehityksen 
vahvistaminen, 
22.11.2021 klo 
13.30-15 
webinaarityöpaja 
 

  

  Poiminta 
esiwebinaarista: 
Lukuiloa 
lastenkirjoista ja 
monikielisten 
lasten tukeminen, 
webinaaritallenne 
(90min) 
 

  

 


