
Teknologiakasvatuksen VIII kansainvälinen
kesäkonferenssi

Pärnumaa,
6. - 8. kesäkuuta 2011

Viro

Stepin järjestämät kesätapahtumat ovat pehmeä lasku kesälomaan:
Päivisin mielenkiintoisia luentoja ja tiivistä työskentelyä ryhmissä,

vierailuja kulttuurikohteisiin, kouluihin ja yrityksiin. Päivän päätteeksi
rentoutumista uiden ja saunoen sekä leppoisaa yhdessäoloa ja

ajatustenvaihtoa kollegojen kanssa hyvää ruokaakaan unohtamatta.

Konferenssin järjestävät yhteistyössä:

s t e p  s y s t e m s

So l u t i o n s f o r Te c h n o l o g y Edu c a t i o n

Teknologiakasvatuksen kansainvälisen
kesäkonferenssin 2011 teemana on ´Luovuus
teknologiakasvatuksessa´.

Tilaisuuteen saapuu luennoimaan useita
asiantuntijoita.  Päivitetty ohjelma on nähtävänä
netissä osoitteessa: www.stepsystems.fi/kesakurssit.

Step on järjestänyt kolmipäiväisiä teknologian
opetuksen kesäkursseja jo kuutenatoista kesänä  - nyt
kaikkiaan jo kolmekymmentäkaksi! Ensimmäinen
kesäkurssi järjestettiin Mikkelin metsäoppilaitoksella
1994. Ensimmäinen suomalais-virolainen kesäkurssi
järjestettiin konferenssi-muotoisena Virossa 2003.
Kesän 2010 konferenssi pidettiin Ylivieskassa. Tuleva
2011 konferenssi on jo kahdeksas peräkkäinen
kansainvälinen kesäkonferenssi.

Stepin kanssa yhteistyössä konferenssia
järjestämässä on Viron Teknologiakasvatuksen Liitto
(Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, ETKL).

Alustavasti olemme tehneet varaukset 30
suomalaiselle osallistujalle sekä 50 virolaiselle
osallistujalle. Konferenssikielenä on suomi ja meillä
on tarvittaessa myös tulkkausapua käytettävissä.

Konferenssiin tulee ilmoittautua 28. huhtikuuta
mennessä netissä, Steppiin puhelimitse (03) 734
1510 tai sähköpostilla .

Kaikkiaan kuudentoista vuoden ja kolmenkymmenen-
kahden (!) kesäkurssin kokemuksella uskaltanen
luvata, että tulevan kesän konferenssi Virossa on
vähintään yhtä antoisa ja mieleenpainuva kuin
vastaavat aikaisemmat tapahtumamme.

Hyvää kesän odotusta ja tervetuloa oppimaan,
kehittämään yhdessä oppiainettamme sekä
viihtymään ja tapaamaan niin suomalaisia kuin
virolaisia kollegojamme!

Kohderyhminä ovat Suomen ja Viron peruskoulujen
opettajat ja opettajankoulutuslaitosten lehtorit, jotka
tekevät työtä käsityön ja teknologiakasvatuksen
parissa sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Konferenssiin sisältyy muun muassa koulu- ja
yritysvierailu sekä asiantuntijaluentoja. Yksi
kokonainen päivä on varattu käytännön työpajoille.
Tarjolla on aiheita perinteisestä käsityöstä uusimpaan
teknologiaan ja jokaisen on mahdollista osallistua
kahteen valintansa mukaiseen työpajaan.

Konferenssipaikkana on Pärnussa sijaitseva
, jonka tarjoamiin mahdollisuuksiin ja

mielenkiintoiseen historiaan kannattaa tutustua jo
etukäteen netissä

Villa
Andropoff

info@stepsystems.fi

www.andropoff.ee

Tervetuloa oppimaan,
viihtymään ja

tapaamaan kollegoja!

www.andropoff.ee

Timo Tiusanen



Villa Andropoff

Kuvia edellisestä kesäkonferenssista Virossa 2007

Alue on rakennettu neuvostoajalla Neuvostoliiton korkeimmalle
kommunistijohdolle ja valtiovieraille lomanviettopaikaksi. Huvila-
alue on tunnettu ”Andropovin paikkana”, sillä mahtavan
päärakennuksen rakentamispäätös on tehty Yuri Vladimirovich
Andropovin valtakaudella. Alueen historiaa on haluttu säilyttää,
siksi alueen nykyinen nimi onkin Villa Andropoff. Pääasiassa
alueella on kuitenkin lomaillut Viron kommunistisen puolueen
johtaja Karl Vaino perheensä kanssa.

Uusi päärakennus on valmistunut vuonna 1980-luvun puolivälissä
ja alueen muut rakennukset jo 1970-luvulla. Päärakennuksen on
suunnitellut virolainen arvostettu arkkitehti Raine Karp.

Neuvostoajalla alue on ollut tarkkaan vartioitu. Aidattua 11,4
hehtaarin  aluetta on kiertänyt vuorokauden ympäri sotilasvartio.
Aidan ulkopuolella kulkee selvä polku, josta asian voi myös todeta.
Ulkopuolisille vierailijoille on pääsy ollut ehdottomasti kielletty, eikä
koskaan tiedetty tarkkaan keitä suurmiehiä alueella kulloinkin
vieraili. Lehdet saattoivat vasta muutamien viikkojen päästä saada
tietoonsa keitä suurmiehiä Andropovin paikassa oli lomaillut.
Useimmilla paikallisilla asukkailla oli vielä 1990- luvun puolivälin
jälkeenkin epäluuloja, saako alueelle tulla, vaikka Viron
itsenäistymisen jälkeen (1991) valtion päämiehet eivät enää
aluetta käyttäneet.

Alueen salaisuudesta kertoo jotain myös elokuvateatterirakennus,
joka on ilmeisesti ollut kaikkein tarkimmin vartioitu - onhan sen
ympärillä vielä muuri ja vartiokopit. Puheiden mukaan myös
elokuvakoneenkäyttäjä oli viety elokuvateatteriin takakautta. Hän
ei koskaan tiennyt keitä teatterissa istui, näkymä saliin oli estetty ja
vain kangas, jolle elokuva heijastettiin, oli näköpiirissä.

Viron itsenäistymisen jälkeen, alue oli ensimmäiset vuodet
ympärivuotisessa vartioinnissa, mutta alueelle oli silti mahdollista
tulla katsomaan. 1990-luvun puolivälin molemmin puolin aluetta
käyttivät Pärnun hotellit lisäkapasitettina vuokraten sitä Viron
valtiolta. Eestiläis-suomalainen yhteisyritys osti kuitenkin alueen
valtiolta talvella 1997, jonka jälkeen alueen kunnostus loma- ja
kokouskeskus Villa Andropoffiksi alkoi. Juhannuksena 1998 alue
avattiin ja nyt kaikilla on mahdollisuus kokea ja aistia jotakin
entisistä suuruuden ajoista, käyskennellä valtionjohtajien
jalanjäljillä sekä nauttia kauniista luonnosta ja alueen tarjoamista
palveluista.



KANSAINVÄLINEN KESÄKONFERENSSI 2011
Teemana: Luovuus teknologiakasvatuksessa

6. - 8.  kesäkuuta, Villa Andropoff, Pärnumaa,Viro

Peruskoulun opettajat ja opettajankoulutuslaitosten lehtorit, jotka työskentelevät käsityön
ja teknologiakasvatuksen kehittämisen parissa sekä erityisesti jo aikaisempina vuosina
vastaaviin tapahtumiin osallistuneet. Tapahtumaan odotetaan saapuvan vähintään 70 osallistujaa.

Kesäkonferenssin teemana on "Luovuus teknologiakasvatuksessa?". Tavoitteena onkin saada
uusia virikkeitä ja ideoita käsityön teknisen työn alueelle ja käytännön teknologian opetukseen sekä
Suomen että Viron kouluihin. Merkittävässä asemassa konferenssia ovat uuden työvälineet ja työaiheet
sekä sekä yhteistyömahdollisuudet Suomen ja Viron opettajien välillä. Yksi konferenssipäivä käytetään
kokonaan käytännön työskentelyyn työpajoissa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua kahteen eri
työpajaan.

Timo Tiusanen, Step Systems Oy.

Timo Tiusanen ja Mart Soobik.  Konferenssissa on myös useita muita luennoitsijoita ja
työpajojen vetäjiä.

Villa Andropoff, Pärnumaa, Valgeranna küla, 88326 Audru vald, Viro,  puh. +372 444 3453,
fax +372 444 2004 , www.andropoff.ee, info@andropoff.ee

U ahden hengen huoneissa, kuuden hengen huoneistoissa (3 mh,
oh, parvi, minikeittiö, sauna, 2 suihkua ja 2 wc:tä. Lisämaksusta on mahdollista saada kahden hengen
huone yhden hengen käyttöön.  Lisätietoja Stepistä.

485 € Alv 0% (arvonlisäverollinen hinta 596,55 €, Alv 23%) sisältäen koko neljän päivän ohjelman
täysihoidolla, eli merimatkat tarjoiluineen, kuljetukset Virossa tilausbussilla satamasta
konferenssipaikalle ja takaisin, luennot ja työpajaopetuksen, työpajamateriaalit, vierailut, retket ja niiden
edellyttämät kuljetukset, ateriat ja kahvit päivällä, illalliset ja iltaohjelman, sekä majoituksen 2h
huoneissa. Lasku lähetetään osallistujalle ennen konferenssin alkua, eräpäivä on 13.5.2011.

Step Systems Oy, Askonkatu 13, 15100 Lahti, p. (03) 734 1510, www.stepsystems.fi

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, ETKL, www.tehnoloogia.ee

28. huhtikuuta 2011 mennessä p.(03) 734 1510 / Step Systems Oy, netissä
tai sähköpostilla . Ilmoittautuminen on sitova.

on syytä kertoa jo ilmoittautumisen yhteydessä, mutta kuitenkin viimeistään
kaksi viikkoa ennen konferenssin alkamista.

Aikaisemmin kuin toukokuun 6. päivä tehdystä peruutuksesta perimme järjestelykuluina
20 €, sen jälkeen 40% osallistumismaksusta. Jos osallistumista ei peruuteta 27. toukokuuta mennessä,
joudumme perimään maksun kokonaan.

Jos konferenssiin ei määräaikaan mennessä ole ilmoittautunut tapahtuman toteuttamisen kannalta
riittävästi osallistujia tai myöhemmin tulee useita peruutuksia, on Step Systems Oy:llä oikeus peruuttaa
tapahtuman järjestäminen, jolloin jo maksetut osallistumismaksut palautetaan ilmoittautuneille
kokonaisuudessaan.

Step Systems Oy, p. (03) 734 1510, info@stepsystems.fi, www.stepsystems.fi
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www.stepsystems.fi/kesakurssit info@stepsystems.fi



Sunnuntai 5.6.2011 Matkalla Pärnumaalle

Maanantai 6.6. Tervetuloa konferenssiin

Tiistai 7.6. Työpajat

Keskiviikko 8.6. Konferenssin päätös

09.00 - 10.00 Kokoontuminen Helsingin Länsiterminaaliin ja matkalippujen jako
10.30 - 12.30 Laivamatka Helsinki Tallinna, M/S Star

Lounas laivalla
Bussi vastassa satamassa

13.00 - 14.30 Kouluvierailu Tallinnassa
15.00 - 18.00 Bussimatka Tallinna - Pärnu, mahdollisuus ostosten tekoon matkalla

Pieni kiertoajelu Pärnussa
18.00 - Majoittuminen Villa Andropoff

Iltapala

08.00 - 09.00 Aamiainen
09.30 - 10.00 Ilmoittautuminen
10.00 - 10.10 Tervetuloa konferenssiin, Timo Tiusanen, Mart Soobik
10.10 - 10.15 Tervetuloa Pärnumaalle,

10.15 - 10.30 Kesäkonferenssin avaaminen
, Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, www.hm.ee

10.30 - 11.30 Loovus ja tootearendus, Luovuus ja tuotekehitys
Diana Tamm, MTÜ Eesti Disainikeskuse projektijuht,

11.30 - 11.45 Tauko
11.45 - 12.15 Teknokas innostaa innovointiin.

Tutkimusjohtaja , Oulun yliopisto
12.15 - 12.40 Suomen ainejärjestön puheenvuoro, , puheenjohtaja, TAO ry.
12.40 - 13.00 Suomen ja Viron pitkäaikainen yhteistyö opetuksen kehittämisessä

, käsityöneuvos, koulutusasiantuntija, TAO ry
13.00 - 14.00 Lounas, Villa Andropoff
14.00 - 15.30 Vierailu: Pärnu Hansaturg, http://www.parnu.ee
15.30 - 16.30 Vierailu: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Pärnun aikuisopetuskeskus

16.30 - 17.30 Yritysvierailu: Vaneritehdas Valmos,
19.00 - Yhteinen illanvietto, iltapala, sauna

07.30 - 08.30 Aamiainen
08.30 - 08.50 Bussikuljetus:
09.00 - 09.05 Päivän ohjelman esittely
09.10 - 12.00 Aamupäivän työpajat (jokainen voi osallistua kahteen työpajaan. Työpajan ja

aiheen vaihto lounaan jälkeen)
12.00 - 13.00 Lounas
13.00 - 16.00 Iltapäivän työpajat
16.00 - 16.30 Kahvitauko
16.30 - 17.00 Tutustuminen kaikkiin työpajoihin
17.00 - 19.00 Museokäynti: Lavassaare Kitsarööpmelise Raudtee Muuseum

www.museumrailway.ee
20.00 - Päätösillallinen ja yhteinen illanvietto

08.00 - 09.00 Aamiainen
09.00 - 09.05 Päivän ohjelman esittely
09.05 - 10.00 Yhteinen teknologiatyöpaja
10.00 - 11.00 Maaottelu Suomi - Viro
11.10 - 12.00 Lounas ja huoneiden luovutus
12.00 - 13.00 Konferenssin päättäminen, loppukeskustelu, todistusten jako
13.00 - 15.00 Bussi Pärnu - Tallinna
15.00 - 16.00 Tutustuminen Tallinnan Vanhaan kaupunkiin
16.00 - 16.15 Bussikuljetus satamaan
17.30 - 19.30 Laivamatka Tallinna - Helsinki, Länsiterminaali, M/S Star

Päivällinen laivalla

www.parnumaa.ee

www.loodusjatehnika.ee

Toomas Kivimägi

Tõnis Lukas

Esa-Matti Järvinen
Ilkka Kokkonen

Jouko Pekkarinen

www.disainikeskus.ee

www.hariduskeskus.ee
www.valmos.ee

Pärnu Loodus ja Tehnikamaja,

MATKAOHJELMA (alustava, muutokset mahdollisia)


