Riikka Marttinen, verkkopedagogi, toimintaterapeutti
Työkokemus
Ideoiden Oy
● 2016 
● Kouluttaja ja asiantuntija
Snellmanin kesäyliopisto
● 2015 
● Mobiilaitteet mahdollistajina –projektin suunnittelu ja toteutus
yhteistyössä erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden, Ilona
IT:n ja Snellmankesäyliopiston kanssa. Tavoitteena on edistää
verkossa tapahtuvan koulutuksen avulla mobiililaitteiden hyödyntämistä
erityisopetuksessa ja kuntoutuksessa. Lisätietoa Mobiililaitteet
mahdollistajina FAcebook ryhmästä:
○ https://www.facebook.com/groups/14
IlonaIT
● 2015 
●  Sivutoiminen kouluttaja ja kehittäjä: mm. Tablet –laitteet
kuntoutuksessa ja erityisopetuksessa, kommunikointisovellukset
erityisopetuksessa, OppilasAgentti toiminnan kehittäminen,
tapahtumien suunnittelu, koordinointi ja toteutus
Ehyt ry
● 2014 
● Verkkotyöyksikkö, Verkkopedagogi: Ehkäisevää päihdetyötä, lasten ja
nuorten kohtaamista erilaisissa sosiaalisen median palveluissa sekä
oppimispelien kehittämistä ja suunnittelua www.ehyt.fi
● Verkkopalvelusuunnittelija: LähiVerkko hankkeessa tarjoan tukea,
tietoa ja helppoja työkaluja ikäihmisille tietotekniikan käyttöön
(www.lähiverkko.fi)
Tutoris Oy
●
●

9kk (20132014)
Toimintaterapeutti:
○ Asiakastyö: Kuntouttavaa
toimintaterapiaa/toimintaterapiaarviointeja,
lapset/työikäiset/ikääntyneet
○ Asiakkaat ohjautuivat KELA:n, vakuutusyhtiöiden,
erikoissairaanhoidon tai kunnan kautta.

○

Kouluttaminen ja kuntouttavan iPad sovelluksen kehittäminen
(mm. mobiililaitteet kuntoutuksessa, kommunikointisovellukset
kuntoutuksessa, sosiaalinen media, TenkkaPoo R ja S)

Kehitysvammaliiton Tietotekniikka ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki
● 4v 2kk (20092013)
● Toimintaterapeutti:
○ Asiakastyö: osana moniammatillista tiimiä (puheterapeutti,
toimintaterapeutti, ITsuunnittelija ja AACohjaaja), työ lähinnä
kommunikoinnin arviointeja sekä tietokoneen käytön arviointeja.
○ Tikoteekin asiakkaiksi ohjautuivat erikoissairaanhoidon yksiköistä
henkilöt, joille ei ollut löydetty toimivia apuvälineratkaisuja muualta.
○ Asiaskastyön ja uusien toimintamallien kehittäminen
(valtakunnallisesti)
○ OIVA –vuorovaikutusmalli ohjaana toimiminen
○ Kouluttaminen (mm. kommunikointisovellukset, tablet laitteet
kommunikoinnin tukena, tietokoneen ohjaustavat, lukemisen ja
kirjoittamisen apuvälineet,)
○ Tapahtumien suunnittelu, koordinointi ja toteutus (Puhevammaisten
viikko)
○ Papunet –sivustolle sisällön tuottaminen (mm. Tablet, Tablet


–apuvälineenä
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/tietoa/Apuvalineet/tabletit_apu
valineena_tikoteekki_rm_0.pdf), Kommunikointisovellukset,
Kuvakommunikointi
http://papunet.net/materiaalia/sanastojaterveydenhuoltoon)
○ Valtakunnallisen Tikoteekkiverkoston kouluttaja/konsultoija
http://www.papunet.net/tikoteekkiverkosto/
Koulutus:
● Toimintaterapeutti AMK, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 2007
● Lähihoitaja, Helsingin sosiaalialan oppilaitos, 1996
Täydennys ja jatkokoulutus
● 31.5.2016
MIE (Microsoft Innovative Educator program) koulutus
● 19.1  24.1.2016
BETT SHOW 2016  The world’s leading education
technology event
● 20.1.2016
Apple Education Leadership summit  London
● 10.12.2016
Games for health seminar  Turku

●

9.10.2016

●
●
●
●
●
●

11.6. 25.11 2015
4.6.2015
1.6 – 2.6.2015
11.5.2015
19.2.2015
6.2.2015

●
●


●

8.5.9.5. 2014

●

GoTalkNow, TalkTabletFi, WidgitGo
kommunikointisovellukset, Kehitysvammaliiton Tikoteekki,
Helsinki
6.27.2.2014
Sillalla seminaari – uusinta tietoa ja käytännön ideoita
puhevammaisen henkilön vuorovaikutuksen ja
kommunikoinnin tukemiseen sekä
tietokniikan käyttöön opetuksessa ja kuntoutuksessa.
20.11.2013
Apple Joe Moretti iPadin esteettömyys ominaisuudet,
Kehitysvammaliitto Tikoteekki, Helsinki
16.5.17.5. 2013
Valtakunnallinen iPad kuntoutuksessa seminaari
2013,Helsinki
1.5.1230.5.2013 OIVA vuorovaikutusmalli ohjaaja koulutus
Kehitysvammaliitto, Helsinki.
4.3. 15.4.2013
Innostu ja innosta Second Lifessa ryhmänohjaaja
koulutus/Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry, Helsinki
4.25.2 2011/
Voimauttava vuorovaikutus/Intensive interaction
17.11.2012
koulutukset/Kehitysvammaliitto, Tikoteekki Helsinki ja
Tampere
6.3.2011
Aistihäiriöiden vaikutus käyttäytymiseen ja SeMoCo
harjoitusten hyödyntäminen kasvatustyössä –koulutus,
Kehitysvammaliitto, Helsinki
4.10 2010
Ensiapua kommunikointiin koulutus Selkokielinen
vuorovaikutus ja kommunikoinnin tukeminen,
Kehitysvammaliitto, Helsinki
22.11.2010
Vaikeasti vammaisen oppijan kommunikaatio ja
vuorovaikutus koulutus, Kehitysvammaliitto, Helsinki
15.3 ja 12.4.2010 TalkingMats –keskustelumattokoulutus,

●

●
●
●
●
●

●
●

●

●
●

5.11 – 6.11.2014
22.10.2014

22.4.2014


Learning games, Playful Learning Center, University of
Helsinki
Adobe connect käyttöönottokoulutus
Opettajan pelipäivä
Pelitaidon kouluttaja –koulutus
Adult Play peliseminaari Tampereen yliopisto
Samsung Android laitteet ja käyttöjärjestelmä, Helsinki
Apple Leadership tour, Innovaatioita opetukseen
Hämeenlinna
Apple Leadership tour, Accessibility Summit Berlin
Microsoft Windows –laitteet ja käyttöjärjestelmä ja
ikääntyneet, Espoo
Valtakunnallinen iPad kuntoutuksessa seminaari 2014,
Helsinki

Kehitysvammaliitto, Helsinki
● 16. – 17.3.2010 ja Alle kouluikäisen lapsen toiminnallisen näön arviointi ja
6.5 7.5.2010
harjaannuttaminen koulutus, Näkövammaisten
keskusliitto, Helsinki
● 27.4.2010
Toimintakyvyn arviointi –koulutus, Kehitysvammaliitto,
Helsinki (8h)
● 11.12.1.2010
TAIKE – käyttöönottokoulutus, Kehitysvammaliitto,
Tikoteekki Helsinki
Omat koulutukset ja luennot/työpajat mm.:
2.3.2016

●


● 15.2.2016
●

11.2.2016

●
●

9.2.2016
5.2.2016

●

11.12.2015
2.10.2015



●


●


27.10.2015

●

25.4.2015
10.2.2015

● 26.1.2015
1.12.2014
23.10.2014

●
●
●



29.9.2014


iPad apuvälineenä Reltojen ja S2lastentarhanopettajien
työssä koulutus/ Espoon kaupunki / Sivistystoimi
Suomenkielinen varhaiskasvatus / Kehittämisyksikkö
Kosketuksen taikaa  tablet ja mobiililaitekoulutus,
Vaalijalan kuntayhtymä
iPad apuvälineenä Keltojen työssä  koulutus, Espoon
kaupunki / Sivistystoimi Suomenkielinen varhaiskasvatus
/Kehittämisyksikkö
Ikäihmiset ja pelaaminen, Lahden kirjasto
Kosketuksen taikaa  mobiililaitteet kuntoutuksen ja
oppimisen tukena, luento Sillalla 2016seminaarissa
Kommunikointisovellus GoTalkNow verkkokoulutus
Kiuru,KeskiPohjanmaan erikoissairaanhoito ja
peruspalvelukuntayhtymä
Mobiililaitteet mahdollistajina –projektin suunnittelija ja
webinaarien vetäjä (mobiililaitteiden hyödyntäminen
erityisopetuksessa
1
op
ja
mobiililaitteiden
hyödyntäminen kuntoutuksessa 1 op)
Kosketuksen taikaa  tablettikoulutus terapeuteille,
erityisopettajille ja varhaiskasvattajille
iPad kommunikoinnin tukena –koulutus puhevammaisten
tulkeille
Android ja windows laitteet kuntoutuksessa
koulutus,Jaatinen ry
iPad kuntoutuksessa –koulutus, Jaatinen ry
Laajat kommunikointisovellukset erityisopetuksessa,
Aitoon koulutuskeskus
Lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineet
erityisopetuksessa, Aitoon koulutuskeskus

●

13.8.2014
Aitoon
8.10.2014

●


●


●

16.5.17.5. 2013

●

9.10.2013

●

23.10.2013

8.5.9.5. 2014

Tablet –laitteet erityisoppilaan tukena opetuksessa,
koulutuskeskus
Puhevammaisten viikko, Tutoris, Laajat
kommunikointisovellukset työpaja
Valtakunnallinen iPad kuntoutuksessa seminaari 2014,
Helsinki
Valtakunnallinen iPad kuntoutuksessa seminaari 2013,
Helsinki
Puhevammaisten viikko, Tikoteekki, Laajat
kommunikointisovellukset työpaja
Tablet apuvälineenä koulutus, Tikoteekkiverkosto

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
2015 
Oppilasagentti toimintamalli koulun TVT:n tukipalvelu,
OppilasAgenttien managerointi, IlonaIT
www.ilonait.fi/web/oppilasagenttitoiminta/

2013 
www.terapiapsi.fi sivuston toinen perustaja
Sivusto mobiililaitteiden käytöstä kuntoutuksessa, sivuston
ylläpitäminen ja kehittäminen
2013 

 ndroid laitteet kuntoutuksessa ja erityisopetuksessa ja
A
Windows laitteet erityisopetuksessa ja kuntoutuksessa
Facebook ryhmien ylläpitäjä
https://www.facebook.com/groups/547443795301014/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/713779875321545/requests/?notif_t=gr
oup_r2j

