
Koulutusseminaari käsittelee yksilöiden persoonallisuuseroja ja toisen 
ihmisen kohtaamisen tärkeyttä hänen yksilöllisyytensä huomioon ottaen. 
Miten temperamentti vaikuttaa kommunikaatioon, ihmisen oppimiseen ja 
vuorovaikutukseen? Mitä merkitystä on sillä, että kykenemme kohtaamaan 
toisen kunnioittavalla tavalla?

Seminaari tarjoaa asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön eväitä 
kasvatukselliseen työhön. Mannerheimin Lastensuojeluliiton päällikkö 
Anne Viinikka esittelee ajatuksia arvostavasta kohtaamisesta. Helsingin 
yliopiston tutkijatohtori Sari Mullola luennoi temperamentista, oppimisen 
yksilöllisestä instrumentistä.

Luentojen jälkeen järjestettävissä toiminnallisissa työpajoissa perehdytään 
temperamentin vaikutukseen ryhmässä toimimiseen. Pajojen ohjaajina 
ovat Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun teatteri-ilmaisun ohjaajat Kaisa 
Koskinen, Anu Myllyniemi ja Tanja Hautakangas.

Sari Mullola toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden  
laitoksella professori Liisa Keltikangas-Järvisen johtamassa tutkimus- 
ryhmässä ‘Personality and Well-Being’. Lisätietoja tutkimusryhmästä, sen 
tutkimuskohteista ja kansainvälisistä julkaisuista: www.helsinki.fi/science/
personality/index.htm. Mullola on väitellyt 30.11.2012 kasvatustieteen alaan 
kuuluvasta aiheesta ”Teachability and School Achievement: Is Student 
Temperament Associated with School Grades”.

Anne Viinikalla on pitkä työura äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu-
terveydenhuollossa. MLL:n järjestötyössä hän on toiminut vuodesta 2006. 
Vuosina 2010–2014 hän oli valtakunnallisen Vahvuutta vanhemmuuteen 
-hankkeen päällikkönä. Hankkeessa kehitettiin mentalisaatioteoriaan 
perustuvaa, pienten vauvojen ja lasten perheille suunnattua perheryhmä- 
toimintaa ja koulutettiin kuntien lapsiperhetyöntekijöitä mentalisaatioon 
perustuvaan työotteeseen. Vuoden 2015 alussa käynnistyi uusi kehittämistyö, 
jonka tavoitteena on ryhmämuotoisen vanhemmuuden tuen soveltaminen 
erityistä tukea tarvitseville ryhmille, perheille ja vanhemmille.
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SISÄLTÖ

LUENNOITSIJAT

YKSILÖIDEN TEMPERAMENTTIEROT KUULAS-SEMINAARIN AIHEENA
Lasten Teatteritapahtuma Kuulaksessa Kouvolassa järjestetään torstaina 21.5.2015 aikuisten koulutusseminaari 
”Temperamenttierot koulukasvatuksessa”, jonka luennoitsijoiksi saapuvat valtakunnallisesti tunnetut asiantuntijat 
Sari Mullola ja Anne Viinikka. Koulutusseminaari on kohdistettu erityisesti opettajille ja koulutusalan 
ammattihenkilöstölle, mutta on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Sari Mullola Anne Viinikka



Koulutusseminaari järjestetään torstaina 21.5.2015 klo 10–16 Studio 123:lla 
(os. Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski). Seminaarin järjestäjinä ovat 
Työväen Näyttämöiden Liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri 
ja Kymenlaakson kesäyliopisto.

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 
10.00 Seminaarin avaus 
 Sanna-Riitta Junnonen, lastensuojelun palvelupäällikkö,  
 Kouvolan kaupunki 
10.05 Näe, kuule, ymmärrä! Ajatuksia arvostavasta kohtaamisesta 
 Anne Viinikka, päällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
11.15  Temperamentti – oppimisen yksilöllinen instrumentti 
 Sari Mullola, FT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto 
12.45  Lounas 
13.30  Nähdyksi-työpajat, temperamentin vaikutus ryhmässä toimimiseen  
 Kaisa Koskinen, Anu Myllyniemi ja Tanja Hautakangas,  
 teatteri- ilmaisun ohjaajat, Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu 
15.00  Työpajojen purku ja loppukeskustelu

Seminaarin osallistumismaksu on 65 euroa (sis. kahvin ja lounaan). 
Ilmoittautumiset 8.5.2015 mennessä sähköpostitse paivi.vuorinen@tnl.fi  
tai puhelimitse (09) 2511 2172. Ilmoittautuessa tulee käydä ilmi: nimi, osoite, 
puhelin, sähköposti, ammatti, organisaatio ja erikoisruokavaliot.

Paikkoja on rajoitettu määrä, ja osallistujat otetaan ilmoittautumis-
järjestyksessä.

Lasten Teatteritapahtuma Kuulas on Kouvolan Kuusankoskella vuosittain 
toukokuussa järjestettävä teatterifestivaali, jonka laaja ohjelmatarjonta 
käsittää kotimaisia ja ulkomaisia ammatti- ja harrastajateattereiden 
esityksiä, katuteatteria, lasten työpajoja sekä aikuisten koulutusta. Seuraavan 
28. kerran tapahtuma on 21.–24.5.2015. Kuulaksen pääjärjestäjänä toimii 
Työväen Näyttämöiden Liitto, joka järjestää tapahtuman yhteistyössä 
Kouvolan kaupungin, Kouvolan Teatterin ja Kuusankosken Teatterin kanssa.

Anne Jokivirta 
tuottaja, Lasten Teatteritapahtuma Kuulas 
p. 045 899 7775 
anne.jokivirta@kouvolanteatteri.fi

www.kuulas.info
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