
OPPIMISSEIKKAILU 2017 
LÄRÄVENTYRET LEARNING ADVENTURE 
7.-8.3.2017 Yliopiston päärakennus, uusi puoli (Fabianinkatu 33) 
Universitetets Huvudbyggnad / University Main Building 
#oppimisseikkailu 

TIISTAI TISDAG TUESDAY 7.3.2017 

9:15 –  
9:50 

Avauspuheenvuoro / Öppningstal / Opening Plenary 
Keijo Hämäläinen & Sari Lindblom  
Vararehtori, prorektor, Vice-rector 
Pieni juhlasali/Lilla festsalen/Small hall 

 Sali/sal/ 
lecture hall 6 

Sali/sal/ 
lecture hall 7 

Sali/sal/ 
lecture hall 8 

Sali/sal/ 
lecture hall 10 

Sali/sal/ 
lecture hall 12 

Sali/sal/ 
lecture hall 14 

Sali/sal/ 
lecture hall 15 

10:00 – 
11:30 

Opiskelijavalinnan 
tulevaisuuden 
trendit: Avoin 
verkkokurssi 
(MOOC) ja 
aineistokoe 

Rennosti 
kolmikielinen ja 
kansainvälinen 
yliopisto opetus- ja 
opiskeluyhteisönä / 
University as a 
flexilingual teaching 
and learning 
community? 

Mobiilioppimista 
kehittämässä 
yhteisöllisesti – 
iPadit Meilahdessa 
 

Tule, kommentoi, 
kehitä uutta – 
opiskelijoiden 
digitaaliset palvelut 

Luento-opetuksen 
tulevaisuus 

Työsuunnitelmien 
kehittäminen ja 
yliopiston yhteinen 
e-lomake 

Hur svårt kan det 
vara? Att förnya 
undervisningen 
inom Stora hjulet 

11.30 – 
13.00 

Lounastauko/lunchpaus/lunch break 

13:00 – 
14:00 
 

Pedagogical 
practices of 
international short-
term courses in 
Helsinki Summer 
School 

Opiskelijat ja 
palautteen 
antamisen taito – 
kokemuksia ja 
käytäntöjä 
Kumpulasta 

Mihin Moodle 
taipuu? 

Optime ja 
koulutusohjelmien 
lukujärjestykset 
 

Laatu, linjakkuus ja 
osaamisperustaisuus 
koulutusohjelmassa
– hyviä käytäntöjä 
farmasian 
tiedekunnasta 

Beyond the Lecture: 
Adventures in the 
Flipped and the 
Blended 
Classrooms 

Kohtaamisia: 
Yliopisto-opetus 
yhteisöä 
rakentamassa 

14.00 – 
14.30 

Kahvitauko/kaffepaus/coffee break  2. krs/våning/floor 

14:30 – 
15:30/ 
16:00 

Kansainvälinen 
vaihtojakso 
opettajan 
ammatillisen 
identiteetin 
kehittymisessä 

Työelämätieto 
ohjauksen ja 
toiminnan tukena 

Opetusvideon 
suunnittelu ja 
käsikirjoittaminen 

Laadukas 
(henkilökohtainen) 
ohjaus tohtori-
ohjelmissa / Good-
quality (personal) 
supervision in 
doctoral programmes 

Koulutusohjelmien 
pedagoginen 
johtaminen 

  

 



 

 

 

KESKIVIIKKO ONSDAG WEDNESDAY 8.3.2017 

9:15 –  
9:50 

Keynote: Digiloikka ilman avoimuutta on näpertelyä 
Jaakko Kurhila, johtaja, Avoin yliopisto 
Direktören, Öppna universitetet / Director, Open University 
Pieni juhlasali/Lilla festsalen/Small hall 

 
 

Sali/sal/ 
lecture hall 7 

Sali/sal/ 
lecture hall 8 

Sali/sal/ 
lecture hall 10 

Sali/sal/ 
lecture hall 12 

Sali/sal/ 
lecture hall 14 

Sali/sal/ 
lecture hall 15 

10:00 – 
11:30 

 HowULearn – 
opiskelijapalaute 
opiskelijan 
oppimisen ja 
opetuksen 
kehittämisen tukena 

Haastavat 
ohjaustilanteet ja 
puheeksi ottaminen 
 

Avaudu 
digitaalisesti 

Monikulttuurisuus, 
kansainvälisyys ja 
opiskelijakeskeinen 
oppiminen 

Yliopistoportfolio – 
perusportfoliosta 
näyteportfolioksi 

Helsingfors 
universitet möter de 
svenska 
gymnasierna 

11.30 – 
13.00 

Lounastauko/lunchpaus/lunch break 

13:00 – 
14:00 

 
 

Miten toteutat itse- 
ja vertaisarviointia 

What can Moodle 
do for you? 

Optime – mitä 
opettajien pitäisi 
tietää lukujärjestys-
suunnittelusta  

Ensimmäisen 
vuoden opettaja – 
avain opintojen 
etenemiseen 

Opettajien ja 
opiskelijoiden 
kokemuksia 
plagiaatin-
tunnistuksesta 

Highlighting 
practical relevance 
as a teaching 
strategy in social 
sciences / Studying 
languages other 
than English as a 
major or a minor – 
focus on motivation 

14.00 – 
14.30 

Kahvitauko/kaffepaus/coffee break  2. krs/våning /floor 

14:30 – 
15:30 

Keynote: Opiskelijakeskeinen oppiminen  
Laura Luoto, hallituksen puheenjohtaja, HYY /Styrelsens ordförande, HUS  
The chairman of the Board, the Student Union of the University of Helsinki 
Pieni juhlasali/Lilla festsalen/Small hall 

 


