
K u r s s i t a r j o n t a  k e v ä t  2 0 2 3

MAKER/STEAM-
täydennyskoulutukset

Tule oppimaan maker-
pedagogiikasta Teijon

ruukkikylille
Kurssit on suunnattu maker/STEAM -opetuksesta
kiinnostuneille perusopetuksen ja 2.asteen
opettajille. 

Kursseilla työskentelemme tasoryhmittäin, joten
kurssit  sopivat aloittaville sekä kokeneemmille
värkkääjille.



On 1950-luvun navettaan saneerattu
avoin teknologiaverstas, jossa on
200m2 lämmintä työtilaa: metalli- ja
puutyötilat, digitaalisen valmistamisen
laitteet sekä robotiikan ja elektroniikan
opetusvälineistö. 

Verstaalla kokoontuu viikottain
teknologiaharrastusryhmiä,
yhteisökäyttäjiä, residenssikävijöitä,
sekä opettajia täydennyskoulutuksiin. 

Teijo Makerspace sijaitsee Kirjakkalan
kylässä  Salossa, Teijon kansallispuiston
välittömässä läheisyydessä ja
elämyksellisen Mathildedalin naapurissa 
(1,5h Helsingistä, 1h Turusta).

Lisätiedot:
heikki@makerspaceman.com 

+358 50 5981 063

 
makerspaceman.com/teijo-makerspace

Instagram: #teijomakerspace

Teijo Makerspace

Kurssien yhteydessä majoitusmahdollisuus 
 Kirjakkalan ruukkikylällä 2hh huoneissa
hintaan 75,- /hlö (alv0%) 
sis. rantasaunan ja aamupalan. 
Lisätietoja majoituksesta www.ruukkikyla.fi/



Lisätiedot:
heikki@makerspaceman.com 

+358 50 5981 063

 
makerspaceman.com/teijo-makerspace

14.4.2023 
Maker-projektit 
alkuopetuksessa

Kurssilla tutustutaan teknologiakasvatuksen toteuttamiseen
käytännönläheisesti vuosiluokille 1.-2. soveltuvilla Maker-projekteilla.
Keskiössä on itse tekeminen, yksinkertaiset elektroniikan
sovellukset, sekä todelliset teknologiailmiöt. 
Aihetta käsitellään oppiainerajat ylittäen. 

Kurssi tarjoaa valmiudet toteuttaa teknologiakasvatuksen projekteja
alkuopeuksessa. Kurssilta saat valmiit tuntisuunnitelmat ja
osaluettelot, joiden pohjalta voit myös kehittää omia
opetuskokonaisuuksia.

Kurssilla rakennetaan yksinkertaisia elektroniikan kytkentöjä luoden
valoa, liikettä ja ääntä. Opettajana kurssilla toimii käsityön ja
kuvataiteen opettaja, teknologiakasvattaja (TaM) Iiro Tujula

lmoittautumiset 1.4.2023 mennessä osoitteessa
makerspaceman.com/teijo-makerspace.

1 päivä 240e
Sis. koulutuspäivä 6h, materiaalit ja
ruokailut. 
Hinta alv0%

20.-21.4.2023 
Inkscape & digitaalinen
valmistaminen 

Kurssi sisältää kaksi ohjattua verstastyöpäivää, jossa keskitytään
vektorigrafiikka-ohjelma Inkscapen harjoitteluun ja soveltamiseen
digitaalisen valmistamisen laitteiden kanssa osana
teknologiaopetusta. 

Kurssi soveltuu opettajille, ketkä haluavat kehittää taitojaan
Inkscape-mallintamisessa ja lisää projekti-ideoita digitaalisen
valmistamisen opetukseen. 

Kurssin kouluttajana toimii teknologiakasvattaja
Heikki Pullo (KM).

Kurssisisältö
2D-mallintaminen Inkscape-ohjelmalla, Pikakomennot, Bezier-
piirtäminen, Boolean-toiminnot, edistyneiden työstöratojen
luominen CAM-ohjelmilla, Laserleikkurin, vinyylileikkurin ja CNC-
jyrsimen soveltava opetuskäyttö

Ilmoittautumiset 1.4.2023 mennessä osoitteessa
makerspaceman.com/teijo-makerspace.

2 päivää 490e
Sis. koulutuspäivät 6h + 6h,
materiaalit ja ruokailut. 
Hinta alv0%



Lisätiedot:
heikki@makerspaceman.com 

+358 50 5981 063

 
makerspaceman.com/teijo-makerspace

6.-7.6.2023 
Maker-opetuksen 
peruskurssi
Kurssi sisältää kaksi ohjattua verstastyöpäivää, joiden aikana opit
suunnittelemaan ja toteuttamaan oppimisprojekteja digitaalisen
valmistamisen välineillä sekä Micro:bit -alustalla. Kurssi on
suunnattu STEAM/maker -opetuksesta kiinnostuneille
perusopetuksen ja 2.asteen opettajille. 

Kurssin kouluttajana toimii teknologiakasvattaja
Heikki Pullo (KM).

Kurssisisältö
Maker-pedagogiikka ja oman opetuksen kehittäminen.

Digitaalinen valmistaminen opetuksessa, välineinä
laserleikkuri, 3D-tulostin ja vinyylileikkuri

2D/3D-mallintaminen opetuksessa:
ohjelmina Inkscape ja Tinkercad

Micro:bit -ohjelmointialustan perusteet

Ilmoittautumiset 15.5.2023 mennessä osoitteessa
makerspaceman.com/teijo-makerspace.
.

2 päivää 490e
Sis. koulutuspäivät 6h + 6h,
materiaalit ja ruokailut. 
Hinta alv0%

11.-12.5.2023 
Micro:bit ja soveltava robotiikka

Kurssi sisältää kaksi ohjattua verstastyöpäivää, joiden keskiössä on
Micro:bit ohjelmointialusta. Tutkimme lisävarusteiden, moottoreiden
ja sensoreiden liittämistä Micro:bit-alustaan ja soveltavia
robotiikkaopetusprojekteja.

Kurssi soveltuu opettajille, jotka käyttävät jo opetuksessa Micro:bit-
alustaa ja haluavat saada sen monipuolisempaan käyttöön omassa
opetuksessaan. 

Kurssin kouluttajana toimii teknologiakasvattaja
Heikki Pullo (KM).

Kurssisisältö
Micro:bit lisävarusteet (Boards), DC / Servo / Stepper-moottoreiden
ohjaus, Lego Technic ja Micro:bit yhteisprojektit, Opetusrobottien
mekaniikkarakentelu, ulkopuolisten sensoreiden liittäminen 
Micro:bit-alustaan

Kurssilta voi hankkia opetuksen valmisteluun soveltuvan
tarvikepaketin hintaan 120,- (alv 0%)

Ilmoittautumiset 1.5.2023 mennessä osoitteessa
makerspaceman.com/teijo-makerspace.

2 päivää 490e
Sis. koulutuspäivät 6h + 6h,
materiaalit ja ruokailut.
Hinta alv0%


