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Kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kasvanut

kyberturvallisuuskurssin ja 
vajaan kahden kurssin ko-
kemuksestaan hän kertoi 
tykänneensä todella paljon.

—Tänne tulee ihmisiä 

n Lietolainen Elisa Suomi-Kuusela (vas.) seurasi rastikoulutusta sammutuspeitteen käytöstä.

erilaisista taustoista, mut-
ta kaikki samasta syystä. 
Kurssit ovat hyvin ammat-
timaisesti järjestettyjä, hän 
pohtii.

Tarkoituksena Öster-
bergillä on jatkaa mukana 
toiminnassa ja hän halu-
aakin päästä itse koulutta-
maan muita.

Mukana ihmisiä 
erilaisilla 
taustoilla

MPK:n koulutuksiin to-
dellakin tulee ihmisiä hy-
vin erilaisista tilanteista 
ja ammateista. Elisa Suo-
mi-Kuusela esimerkiksi on 
siviiliammatiltaan opetta-
ja, johon häntä osittain ajoi 
positiiviset kokemukset 
asepalveluksessa tekemis-
tään koulutuksista. Oman 
ammattinsa takia hän tyk-
kää myös pitää koulutuk-
sia MPK:n kursseilla, jotka 
poikkeavat vahvasti hänen 
päivätyöstään.

—Harrastus tuo kivasti 
vastapainoa töihin verrat-
tuna, Suomi-Kuusela tote-
aa.

Kurssilla kouluttautu-
va Johan Sjöblom taas on 
taustaltaan merimies, joka 
maanpuolustuksesta kiin-
nostuneena ja Suomeen 
palattuaan alkoi miettiä 
kursseille osallistumista.

—Ukrainan tilanne oli 
viimeinen niitti, sanoo 
Sjöblom, joka kuvailee ko-
kemustaan ensimmäisellä 
lähikurssillaan todella mie-
lenkiintoiseksi.

—Nämä ovat matalan 
kynnyksen kursseja ja saa 
päättää kuinka syvälle me-
nee, hän kuvailee kurssin 
etuja.

Sunnuntai-iltapäivän 
kurssilla on luvassa rasti-
koulutus, jossa jokainen 
kurssin osallistuja vetää 
muille kurssilaisille koulu-
tuksen eri aiheista, kuten 
erilaisista solmujen teosta 
tai sammutuspeitteen käy-
töstä. Kurssin kouluttajat 
arvioivat heidän toimin-
taansa ja antavat osallistu-
jille henkilökohtaista pa-
lautetta. Sjöblomin aiheena 
on paine- ja kiristysside, 
jonka hän vetää nuotio-
paikalla meren rannassa. 
Vaikka tällä kerralla kou-
lutettavat asiat ovat varsin 
yksinkertaisia, antaa kou-
lutuskurssi mahdollisuuk-
sia opettaa monimutkai-
sempiakin aiheita.

—Koulutuksen kannal-
ta ei ole käytännössä vä-
liä opettaako trangian vai 
rynnäkkökiväärin käyttöä, 
Petri Kuusela sanoo.

—Kaikessa on kuitenkin 
samalla tavalla perusasiat, 
jotka opetetaan.

n Johan Sjöblom vetää rastikoulutusta paine- ja kiristyssiteen käytöstä.

Visuaalista digiviestintää 
päiväkodeista koteihin
LIETO
NUUTTI RUOKANGAS
Jokilaakson päiväkodissa 
raikuu lasten iloista naurua 
ja huudahduksia heidän 
katsoessaan isolta tv-ruu-
dulta näkyvää videota. 
Käynnissä on Hanhilinnan 
päiväkodin 3—5-vuotiai-
den lasten Pörriäiset-ryh-
män kevätjuhla ja tilaan on 
kokoontunut runsaasti lap-
sia ja vanhempia päiväko-
dissa tehdyn elokuvan en-
si-iltaan.

Elokuva on tehty osa-
na Liedon kunnan Varhai-
set viestijät -hanketta, jon-
ka tarkoituksena on lasten 
osallisuuden ja pedagogi-
sen dokumentoinnin ke-
hittäminen digitaalisia kei-
noja hyödyntäen, koteihin 
suuntautuvan viestinnän 
parantaminen sekä henki-
lökunnan välisen viestin-
nän kehittäminen.

—Hankkeessa kehite-
tään muun muassa päi-
väkodin monimediallista 
viestintää koteihin. Pelkän 
kirjoitetun tekstin sijaan 
vanhemmat näkevät mitä 
päiväkodissa tapahtuu ku-
vien ja videoiden avulla. 
Kotona lapset voivat kat-
soa yhdessä vanhempien 
kanssa, mitä päiväkodis-
sa on tehty, kertoo hank-
keessa toimiva varhaiskas-
vatuksen digituutori Elina 
Helin.

Ajatus hankkeeseen läh-
ti vuoropäiväkodin tar-
peista ja on osa opetushal-
lituksen alaista, laajempaa 
valtakunnallista Innovatii-
visten oppimisympäristö-
jen edistäminen varhais-

kasvatuksessa -hanketta. 
Hanke on ollut käynnis-
sä hallinnollisesti yhtei-
sissä Hanhilinnan ja Joki-
laakson päiväkodeissa ja 
siinä on hankittu päiväko-
teihin muun muassa äly-
tauluja ja tabletteja, joiden 
käyttöä lapset — ja aikui-
set — ovat harjoitelleet. 
Lasten päivästä viestitään 
koteihin sekä Sway-sovel-
luksen, että päiväkodeissa 
olevien info-tv:en kautta, 
joista jälkimmäiset on tar-
koitus saada käyttöön syk-
syyn mennessä.

—Lapset ovat todella in-
noissaan, kun he pääsevät 

itse osallistumaan ja tuot-
tamaan digitaalista sisäl-
töä. Vanhemmat ovat olleet 
odottavaisia ja antaneet 
myös positiivista palautetta 
visuaalisemmasta viestin-
nästä. Digitaalisen materi-
aalin jakamisessa myös tie-
toturva- ja tietosuoja-asiat 
ovat puhututtaneet ja nii-
hin on tehty yhteisiä linja-
uksia, Helin kertoo.

Lapset ovat itse päässeet 
hankkeessa opettelemaan 
multimedialaitteiden käyt-
töä.

—Yhtenä tavoitteena 
elokuvaprojektissa oli, et-
tä lapset pystyvät itse avaa-

maan tabletin ja ottamaan 
kuvia ja videoita, lasten-
hoitaja Piia Hurme kertoo.

Hanke jatkuu vielä seu-
raavan vuoden ajan ja tar-
koituksena on levittää se-
kä vakiinnuttaa sen aikana 
hyväksi havaittuja toimin-
tatapoja myös alueen mui-
hin päiväkoteihin.

Kevätjuhlassa katsotta-
vaan elokuvaan oli koot-
tu pätkiä, joissa kuvataan 
päiväkodin arkea ja sen 
tekemiseen ja kuvaami-
seen olivat lapset osallis-
tuneet. Lopullisen videon 
yhteen kokosi lastenhoita-
ja Juulia Hannuksela. Ai-
nakin elokuvan esiintyjien 
riemukkaiden reaktioiden 
perusteella kyseessä oli ar-
vostelumenestys.

n Hanhilinnan päiväkodin kevätjuhlassa päiväkodin arkea kuvaava elokuva otettiin innolla vastaan.

n Varhaiskasvatuksen opettaja Pirkko Pietilä piti juhlatilaisuuden aluksi puheen ja toi-
votti lapset ja vanhemmat tervetulleiksi.

”Lapset ovat todella innoissaan kun 
pääsevät itse osallistumaan ja tuottamaan 

digitaalista sisältöä.”


