
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhdessä kehittäen ja tutkien -seminaari 
 
 

 
 
 

Perjantai 3.9.2021 
Kokkolasali, Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5 

 
Kokkolan kaupungin sivistystoimi järjestää yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen 
kanssa kehittämisseminaarin perjantaina 3.9.2021. Tämä vuosittain järjestettävä seminaari on 
suunnattu varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja muutoin lasten ja nuorten kanssa toimiville. Vuoden 
2021 seminaarin teemana on Yhdessä kehittäen ja tutkien.  
 
Seminaarin yhteydessä jaetaan vuoden 2021 Lucina Hagman -palkinto. Palkinnon perusteena on 
Lucina Hagmanin kasvatusfilosofisen perinteen jatkaminen palkitsemalla koulutuksen tasa-arvon, 
sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
uudistamisen hyväksi tehdystä pedagogisesta työstä.  
 
Seminaari järjestetään epidemiaolosuhteiden vaatimalla tavalla, joko lähi- tai etäseminaarina. 
Osallistumistavat tarkentuvat myöhemmin.  

Ilmoittaudu seminaariin 15.8.2021 mennessä: https://link.webropol.com/s/03092021seminaari 

  

https://link.webropol.com/s/03092021seminaari


 
Ohjelma 
 
08.30 Ilmoittautuminen ja kahvit 
 
09.00 Seminaarin avaus 
 Terho Taarna, sivistysjohtaja, Kokkolan kaupunki 
 Heidi Harju-Luukkainen, professori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
 
 Musiikkia 
 Rokkikoulu 
 
09.15 Lapsiryhmän sosiaalisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa 
 Kati Granlund, kehityspäällikkö, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto  
 
09.45 Yhdessä kohti osallistavaa koulua 
 Leena Isosomppi, yliopistonlehtori & Marjaana Leivo, yliopistonopettaja, 
 Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
 
10.15 Lucina Hagman -palkinnon jako 
 Sari Innanen, palkintolautakunnan puheenjohtaja & Terho Taarna, sivistysjohtaja 
 
10.30 Tauko 
 
10.45 Onnistunut kollektiivinen, monitoimijainen yhteistyö  
 Sirkka Alho, yliopistonopettaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
 
11.15 Ohjattua keskustelua ryhmissä aamupäivän teemojen pohjalta 
 Ronnie Djupsund, ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja, Kokkolan kaupunki  
 
11.45 Lounas 
 Omakustanteinen - Coccolita-ravintola kaupungintalolla 
 
12.45 Yhteissuunnittelu monipuolisen oppimisen mahdollistajana 
 Sirkku Lähdesmäki, yliopistonopettaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
 
13.15 Kokkolan harrastamisen Suomen malli -hankkeen esittely ja taukojumppa 
 Kokkolan harrasteohjaajat 
 
13.30 Tulevaisuuden opettajuus 
 Heidi Harju-Luukkainen, professori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
 
14.00 Kommentit päivän teemoista ja keskusteluista 
 Nuorisovaltuuston edustajat, Kokkolan Nuorisovaltuusto 
 
14.15 Siirtyminen tutustumiskäynnille 
 
14.45 Tutustumiskäynti / Avoimet ovet 
 Ykspihlajan uusi koulu ja päiväkoti (Potinrannantie 15)  
  



 
Avoimet ovet, perjantai 3.9.2021 klo 14.45 – 15.45 
 

Ykspihlajan koulu ja päiväkoti, Potinrannantie 15 
 
Ykspihlajan uusi koulu- ja päiväkotirakennus valmistui maaliskuussa 2021. Ykspihlajan koulu ja päiväkoti on 
mitoitettu noin 200 lapselle ja siellä työskentelee noin 40 aikuista. Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelun 
lähtökohtana on ollut tilojen avoimuus, muunneltavuus ja esteettömyys. Tilat tarjoavat lapsille yhteisöllisyyttä 
ja yksityisyyttä tarvittaessa. Ne mahdollistavat yhteistoiminnallisen työskentelyn ja täyttävät uusien 
oppimisympäristöjen vaatimukset. Uudet yhteiset tilat mahdollistavat yhtenäisen polun 1-vuotiaasta 13-
vuotiaaseen. Synergiaetuja saadaan siitä, että yhteisiä tiloja voi käyttää suurempi määrä lapsia.  
 
Koulun ja päiväkodin pedagogiselle toiminnalle sijainti Lahdenperässä avaa mahdollisuuksia luonnon 
monipuoliselle hyödyntämiselle ja liikunnalle. Lähellä sijaitseva meri, metsikkö, Friisin saari polkuineen ja 
historioineen sekä avara puistomainen viheralue Potin rannassa mahdollistavat tutkimisen, elämykset ja 
virkistyksen luonnossa sekä liikuntatunneilla monipuolisen liikunnan eri vuodenaikoina. 
 

 
 
 
Ajo-ohje kaupungintalolta Ykspihlajan koululle, n. 5,3 km, n. 9 minuuttia.  
Antti Chydeniuksen katu  Tehtaankatu  Pohjoisväylä  Satamakatu  Potinrannantie 
 

 


