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Kouluttajapäivät
Keskiviikko–torstai 30.–31.8.2017
Original Sokos Hotel Ilves, Tampere
■ Ohjelmassa on ajankohtaista asiaa yritysten
– henkilöstökoulutuksesta vastaaville
– koulutuksen suunnittelusta vastaaville
– henkilöstöhallinnossa toimiville
– esimiestehtävissä toimiville
■ Tutustumiskohteet:
– Poliisiammattikorkeakoulu
– VTT:n virtuaalitodellisuuslaboratorio
■ Kouluttajapäivien aiempia tutustumiskohteita:
– Merenkulkuoppilaitos, Turku
– Tampereen yliopisto, Virtuaalitekniikan laitos
– Finnair Oy:n koulutuskeskus
– Panssariprikaatin koulutuskeskus, Parola
– Finavia Oyj:n koulutuskeskus Aviacollege, lennonjohtajakoulutus
– Arctia Oy, jäänmurtajat
– VR Koulutuskeskus, rautatiealan koulutus
– Helsinki-Vantaan lentokenttä, lentokenttätoiminta ja
turvallisuuskoulutus
– Merisotakoulun koulutuskeskus, Suomenlinna
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Kouluttajapäivät
Keskiviikko–torstai 30.–31.8.2017, Original Sokos Hotel Ilves, Tampere
n Ohjelma
Keskiviikko 30.8.

Torstai 31.8.

8.45
9.15

9.00

9.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Tilaisuuden avaus
• Hannu Järvinen

• KM, DI Joanna Kalalahti

Informaatioteknologian kehitysnäkymiä
ja sovelluksia koulutuskäyttöön

– johdanto lisättyyn todellisuuteen ja sen
käyttömahdollisuuksiin oppimisen tukena
– esimerkkejä ja kokemuksia lisätyn todellisuuden käytöstä oppimisen tukena
– lisätyn todellisuuden oppimissovellusten
vapaata kokeilua
– miten voisit itse hyödyntää lisättyä todellisuutta työssäsi / koulutuksessasi?

• Professori Markku Turunen,
Tampereen yliopisto

10.30 Tulevaisuuden valvomo

• Research manager Mika Karaila,
Valmet Automaatio Oy
Skenaarioita tulevaisuuden valvomotyöstä;
– prosessin ohjausta kotisohvalta – etätyön
mahdollisuudet
– puhe, eleet ja muut uudet vuorovaikutusratkaisut
– kriisinhallinnasta ongelmien ehkäisyyn –
älykkäät ennakoivat ratkaisut
– kilauta kaverille – käyttäjäyhteisöt voimavarana

11.45

Koulutuksen tavoitteena on tarjota
osallistujille perustietoa lisätyn
todellisuuden hyödyntämisestä oppimisen
tukena. Osallistujat pääsevät kokeilemaan
sovellusdemoja ja pohtivat lisätyn
todellisuuden käyttömahdollisuuksia oman
organisaationsa koulutuksessa. Koulutuksen
jälkeen osallistujat osaavat arvioida lisätyn
todellisuuden hyötyjä sekä soveltuvuutta
oppimisen tueksi erilaisissa tilanteissa.

Lounas

Menetelminä koulutuksessa käytetään
luennoinnin lisäksi erilaisia esimerkkejä,
demonstraatioita ja muita osallistujia
aktivoivia menetelmiä.

12.45 Vuorovaikutusosaaminen kouluttajan
työssä
• Professori Pekka Isotalus,
Tampereen yliopisto

Vuorovaikutustaidot ovat pääomaa, jota
kouluttaja voi hyödyntää työssään ja joka
auttaa häntä parempaan lopputulokseen.
Taitava vuorovaikutus on tehokasta ja
tarkoituksenmukaista: se ei vie liikaa aikaa
tai voimavaroja ja palvelee viestinnän
tavoitetta. Hyvä uutinen on, että siinä voi
kehittyä.
14.00

• Johtava tutkija, TkT, Eija Kaasinen, VTT
• Research scientist Jaakko Karjalainen, VTT
18.00

Demosovellusten kokeilua varten osallistujien on hyvä varata mukaansa datayhteyksillä varustettu Android- tai iOSkäyttöjärjestelmällä varustettu mobiililaite.
Kouluttaja ottaa mukaan myös 1–2 laitetta
demojen kokeilua varten.
11.30

Lounas
Siirtyminen Poliisiammattikorkeakoululle
Hervantaan (Vaajakatu 2)

Kahvi, siirtyminen VTT:n virtuaalitodellisuuslaboratorioon (Tekniikankatu 1)

Virtuaaliympäristöjen hyödyntäminen
koulutuksessa
Virtuaalilaitteiden ergonomia ja
työturvallisuusnäkökohdat
Tutustuminen virtuaalitodellisuuslaboratorioon

Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen
oppimisen tukena

13.00 Poliisiammattikorkeakoulun ja
Polamkissa toteutettavan simulaatioopetuksen harjoitusalueen ja
johtokeskuksen esittely
15.30

Tilaisuuden päätös

15.30 –16.15 Mahdollisuus tutustua Poliisimuseoon

Päivällinen
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Kouluttajapäivät
Keskiviikko–torstai 30.–31.8.2017, Original Sokos Hotel Ilves, Tampere

n Osallistumismaksu
1350 euroa/henk. Maksu sisältää jaettavan
materiaalin.
Kokouspaketti sisältäen ohjelmaan merkityt kahvit ja
ruokailut 145 euroa.
Hintoihin lisätään alv 24 %.

n Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 24.8.2017 mennessä:
Hannu Järvinen Consulting,
Puhelin: 0400 641 851
Sähköposti: hannu.jarvinen@hjconsulting.fi
www.hjconsulting.fi

n Majoitus
Original Sokos Hotel Ilves:
1 hengen huoneessa 165,-/henk./vrk
Majoitusvaraukset:
Osallistujan tulee varata huone itse:
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi
Puh: 020 1234 600 tai suoraan hotellin
vastaanotosta puh. 020 1234 631
(puheluiden hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min)
HUOM. Mainitkaa varatessanne varaustunnus
”HJConsulting”
(huonekiintiö voimassa 2.8. saakka)
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