
   

                                                           
 

 

OSAAVA-hanke Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä II 

Ohjausryhmän kokous / hankkeen käynnistämispalaveri 4.6.15 klo 12.00 – 12.45, Oulun yliopisto, 

täydentävien opintojen keskus, Linnanmaa 

Osallistujat: Veijo Tikanmäki (pj.), Merja Eilola, Kari Oikarinen, Virpi Pietikäinen (siht.), Mikko Ojala ja Tarja 

Tervola  

1. Ohjausryhmän kokoonpano 

Tietoyhteiskuntaosaamista Selänteelle II –hankkeen ohjausryhmän muodostavat Veijo Tikanmäki 

(Haapajärvi), Merja Eilola (Haapajärvi), Kari Oikarinen (Kärsämäki), Juhani Tilli (Reisjärvi), Jukka 

Lehtosaari (Pyhäjärvi) sekä Tarja Tervola, Virpi Pietikäinen ja Mikko Ojala (TOPIK). Ohjausryhmän 

puheenjohtajana toimii Veijo Tikanmäki.  

2. Edellinen hanke – mitä jäi käteen, tietostrategian tilanne 

Tietoyhteiskuntaosaamista Selänteelle (2013-2014) hankkeessa tehty Selänteen koulujen tietostrategia 
on hyväksytty kunnissa ja se jalkautetaan 2015-2016. Todettiin, että hankkeessa tehty työ on ollut 
tarpeen ja edistänyt tietoyhteiskuntaosaamista alueella.  

3. Alkavan hankkeen tavoitteet 

Alueelle luodaan ja koulutetaan tvt-agenttien verkosto (4 opettajaa), joka kouluttaa ja opastaa tvt:n 
opetuskäyttöön liittyvissä asioissa muita opettajia. Verkostossa agentit saavat vertaistukea toisiltaan, 
jakavat ideoita ja hyviä käytänteitä. Tavoitteena on, että tvt-agenttien verkostoon saadaan alueelta eri 
luokka-asteiden edustaja alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta. 

Todettiin hankkeen tavoitteiden tukevan hyvin tvt-strategian jalkauttamista alueelle. 

4. Budjetti 

Käytiin läpi hankkeen budjetti.  

Jaetaan tvt-agenttien toimintaan varattu resurssi tasan kaikkien neljän opettajan kesken TVA-
periaatteella. Korvaus 130 € (+hsk) / agentti / kk. Agentit toimivat hankkeessa kolmen lukukauden ajan, 
yht. 17 kk elokuusta 2015 joulukuuhun 2016. 

Ohjausryhmän matkakustannukset voivat olla omarahoitusta tai ne voi kohdistaa hankkeelle 
varattuihin matkakustannuksiin. Topik vastaa omista matkakustannuksistaan. 

5. Tvt-agenttien rekrytointi 

Alueelta rekrytoidaan neljä tvt-agenttia, opettajia, jotka edustavat vuosiluokkia 0-2, 3-6, 7-9 sekä 
lukiota.  Agenteiksi valitaan henkilöitä, jotka ovat innokkaita ja motivoituneita edistämään tvt:n 
opetuskäyttöä. Pyritään saamaan edustus joka kunnasta. Veijo ilmoittaa agentit Topikille perjantaina 



   

                                                           
 

12.6. Topik aloittaa syksyllä agenttien kanssa workshopit (3x3 h), ensimmäinen pidetään elokuun 
lopussa. 

6. Hyvien käytänteiden verkkopalvelu 

Hankkeen aikana kehitetyt ideat ja käytänteet kootaan Selänteen alueen yhteiseen verkkopalveluun, 
joka on kaikkien opettajien käytössä. On tärkeää, että palvelu on käyttäjäystävällinen ja että kaikilla 
alueen opettajilla on sinne helposti pääsy. Keskusteltiin eri vaihtoehdoista palvelun alustaksi, jatketaan 
keskustelua valittujen agenttien kanssa ja tehdään päätös sen jälkeen. 

7. Yhteistyösopimus 

Allekirjoitettiin Haapajärven kaupungin ja Topikin välinen yhteistyösopimus hankkeessa.  

8. Seuraava kokous 

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään Haapajärvellä Martinmäen koululla to 10.9. klo 11.00 

 


