
 
 
 

 
UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt) –hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Hämeen ELY-keskuksen rahoittama hanke, 
jota hallinnoi Kiipulasäätiö. Osatoteuttajana toimii Live-säätiö. 
 
Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

UFO-hankkeen loppuseminaari (ESR) 
 
 
Aika:  torstaina 4.5.2023 klo 8.30-16, hybriditoteutus  
Paikka:  Kiipulan ammattiopisto, Janakkalan toimipaikka. 
 
 
Mahdollisuus osallistua aamupäivän ohjelmaan Teamsillä klo 9-12.  
Teams-linkki lähetetään etäosallistujille ilmoittautumisen jälkeen muutamaa päivää ennen ti-
laisuutta.  
  
Seminaari on kaikille avoin. Ohjelmassa mainitut tarjoilut ovat maksuttomia.  
Mahdollisista matka- ja majoituskuluista osallistujat vastaavat itse.  
 
 
Ilmoittaudu mukaan loppuseminaariin linkistä 24.4. mennessä.  
Ilmoittautumislinkki aukeaa uuteen ikkunaan 
   
 
 

 
 
 
 
Käy tutustumassa:  
UFO-hankkeen sivuihin, linkki aukeaa uuteen ikkunaan.  
 
Janakkalan toimipaikan kartta, linkki aukeaa uuteen ikkunaan.    
 
Reittiohje Janakkalan toimipaikkaan, linkki aukeaa uuteen ikkunaan.  
 
 
  
 
 

https://link.webropolsurveys.com/EP/525EEC5708C94B12
https://link.webropolsurveys.com/EP/525EEC5708C94B12
https://hankkeet.kiipula.fi/ufo/
https://www.kiipula.fi/wp-content/uploads/2022/11/Kiipula_opastus_2022_10.pdf
https://goo.gl/maps/kjySdu7ggQVoZdWr7


 
 

UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt) –hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Hämeen ELY-keskuksen rahoittama hanke, 
jota hallinnoi Kiipulasäätiö. Osatoteuttajana toimii Live-säätiö. 
 
Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 
 

Tulisinko keväiseen Kiipulaan jo keskiviikkona kouluttautumaan, his-
toriapolulle tai ihan vain rentoutumaan? 
 
 
Virtuaalisen oppimisympäristön ja Wonda-alustan perusteet yhdessä kokeillen   
 
Keskiviikko 3.5.23 klo 12-16  
Koulutukseen mahtuu 12 henkilöä. Koulutus on maksuton. 
Ilmoittaudu suoraan osoitteeseen juho.aholaakko@kiipula.fi 
 

− Tutustuminen aiheeseen 
− Kuvaaminen Insta360-kameralla 
− Kuvan vienti Insta360-työpöytäsovellukseen  
− Kuvien tuonti WONDA-alustalle  
− Editointia    
− Valmiiden tuotoksien esittely  

  
 
  
 
Historian havinaa Kiipulassa, oppaana Petteri Ora   
 
Keskiviikko 3.5.23 klo 17 kierros Kiipulan historiapolulla.  
Kierros on maksuton. 
Ilmoittaudu 17.4. mennessä osoitteeseen  
taru.koivisto@kiipula.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Yöpyminen 3.-4.5.2023 Guest Housessa 
  
Loppuseminaaritarjous: 1hh 58€ tai 2hh 70€.  
Huonehinta ilman aamiaista, koska seminaarin osallistujille tarjo-
taan aamiainen.  
 
Mahdollisuus saunaan klo 18.00-19.30.  
 
Huonevaraukset tarjoushinnoilla 17.4. mennessä suoraan Guest 
Houselta numerosta: 040 456 3060.  
 
Varauskoodi: UFO. Huoneita saatavilla rajoitettu määrä. 
Majoitu mukavasti Kiipula Guest Housessa, linkki aukeaa uuteen ikkunaan. 
 
 
 
  

mailto:juho.aholaakko@kiipula.fi
mailto:taru.koivisto@kiipula.fi
https://www.kiipula.fi/guest-house/
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UFO-hankkeen loppuseminaarin ohjelma torstaina 4.5.23 
 
 
aika  Kartassa  

numero  
ohjelma  

klo 8.15 Rustholli, 3  Ilmoittautuminen alkaa. Valitse iltapäivän kaksi (2) työpajaa. 
klo 8.30  Rustholli, 3  Aamupala linjastosta  
  Teams-linkki aukeaa etäosallistujille 
klo 9  Auditorio, 5  Seminaarin avaus ja tervetulotoivotus,  

Kiipulan ammattiopiston kehitysjohtaja Petteri Ora  
klo 9.10    UFO-hankkeen tulokset ja kokemukset,  

projektipäällikkö Taru Koivisto  
klo 9.25    Ajatuksia digipedagogiikasta vaativan erityisen tuen näkökulmasta. 

Kiipulan ammattiopiston apulaisrehtori, UFO-hankkeen ohjausryh-
män puheenjohtaja Anne Saari  

klo 9.45    Kohti digirohkeutta!  
Digipedagoginen asiantuntija Matleena Laakso  

klo 10.30    Tauko 15 min. 
klo 10.45    Paneelikeskustelu: Virtuaalioppiminen nyt ja tulevaisuudessa.  

Keskustelua johdattelee Kiipulan ammattiopiston koulutuspäällikkö 
Kirsi Ek   

klo 11.45    Aamupäivän yhteenveto,  
Kiipulan ammattiopiston kehitysjohtaja Petteri Ora  

  Teams-linkki sulkeutuu 
klo 12-12.45  Rustholli, 3  Omakustanteinen lounas   
klo 12.45  Auditorio, 5  Jakautuminen ryhmiin ja siirtyminen työpajoihin. Nimet laitetaan lis-

toihin aamusta, ei ennakkoon. Näin saadaan ryhmät hyvän kokoi-
siksi, ja muistetaan mihin osallistutaan.  

klo 13-14    siirtyminen työpajoihin   
klo 14  Rustholli, 5  Päiväkahvi   
klo 14.30    siirtyminen työpajoihin  
klo 15.30    Työpajojen kuulumiset Teamsissä (iltapäivän osallistujille) 
klo 16    Turvallista kotimatkaa!  
  
  
Seminaarin iltapäivän työpajoihin ilmoittaudutaan tuloaamuna ilmoittautumisen yhteydessä. Työpajat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja niihin on rajoitettu osallistujamäärä. Työpajoja valitaan kaksi (2). 
 
Vuorovaikutteinen virtuaalinen valkotaulu esittelyssä.  
UFOssa toteutetut mallit: koulutus, jalkautus  
Virtuaalinen oppimisympäristö: Tomaattihuoneen valmistelu viljelyyn ja tomaatin viljely.  
Virtuaalinen oppimisympäristö: Valmista lounas! Suunnitelmallisuus keittiötyössä  
Virtuaalinen oppimisympäristö: Matin työpäivä myymälässä  
 
 
Muutokset mahdollisia. Lisätietoja: taru.koivisto@kiipula.fi 
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