
Osaava Tietoyhteiskuntaosaamista Selänteelle II 

Ohjausryhmä 15.3.2016 klo 10.00-11.30 Parkkilan koulu, Haapajärvi 

Paikalla: Merja Eilola (pj.), Tarja Tervola, Aila Luikku, Mikko Ojala ja Virpi Pietikäinen (siht.) 

Asiat 

Ohjausryhmän kokoonpano 

- Aila Luikku tulee Juhani Tillin tilalle ohjausryhmään Reisjärven edustajaksi 

Pedanetin käyttöönotto kunnissa 

- Tvt-agenteilta on tullut toive yhtenäiseen käyttöönottoprosessiin kunnissa, kaikille kouluasteille ja 

opettajille.  Määritellään minimitaso, jolla Pedanetia ainakin käytettäisiin 

- Pedanet on vaihtelevasti käytössä kunnissa; Haapajärvellä ollut käytössä jo pidempään, Reisjärvellä 

vasta hankittu ja peruskoulutus asiaan saatu, Kärsämäellä käytössä myös. Pyhäjärvellä 

Android/Google käytössä. 

- Agentit ovat kirjanneet tavoitteita Pedanetin suhteen (liite). Tavoitteet ovat sovellettavissa myös 

muihin järjestelmiin (vrt. Pyhäjärvi). 

-  Agenttien ehdotus koettiin hyvänä.  Haapajärven lukiolla kaikki tavoitteet jo oikeastaan toteutuvat.  

- Ohjausryhmä esittää: syksyllä 2016 voisi järjestää puolikkaan koulukohtaisen VESO -päivän 

Pedanetin käytölle, jotta saadaan vauhtia agenttien esittämiin tavoitteisiin sekä tvt-materiaali- ja 

vinkkipankin täydentämiseen.  

- Agentit toimivat päivän vetäjinä, apuna voi olla Pedanetiä käyttäviä opettajia eri kouluilta 

- Koulut pitävät VESO-päivän omalla aikataulullaan  

- Hankkeen vinkkipankkiin voidaan koota hyviä ideoita VESO-päivästä 

- Vinkkipankin osalta tähdennetään, että pienetkin vinkit riittävät, ”matala kynnys” vinkin jakamiseen 

TVT-messut tms. tapahtuma 

- Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää syksyllä alueellinen, tvt:n opetuskäyttöön liittyvä 

tapahtuma, josta ollut puhetta agenttien kanssa ja ohjausryhmässäkin. Tapahtumassa olisi 

työpajoja, tvt-käytäntöjen ja ehkä myös sähköisten oppimateriaalien esittelyä 

- Selvitetään, paljonko rahaa näissä Osaava-hankkeissa käytettävissä mahdolliseen tapahtumaan, 

katsotaan taloustilanne huhtikuun ohjausryhmässä 

- Pohdittava: Olisiko tapahtuma vain Selänteelle vain laajempi ja miten saadaan opettajat 

osallistumaan? Sivistysjohtajat päättävät toteutetaanko tapahtuma,  Veijo valmistelee asian 

seuraavaan kokoukseen. 

- Vaihtoehtona tapahtumalle voisi olla teemaviikko, jossa oppilaat otetaan mukaan voimakkaammin 

ideointiin ja toteutukseen. Esim. Suunniteltaisiin tvt:tä hyödyntäviä monialaisia (oppiaine- ja 

luokkarajoja ylittäviä) oppimiskokonaisuuksia, jotka julkaistaisiin Pedanetissä. Jotakin ”porkkanaa” 

voisi liittää teemaviikkoon (luovimpien ideoiden palkitsemista tai vast.) 

Uusi hanke 2016-17 

- Saatu 30 000€, vajaa puolet, siitä mitä haettiin. Käyttöaika kesäkuun 2017 loppuun. 



- Topikilaiset hahmottelevat tarkennetun suunnitelman ja budjetin kommentoitavaksi 

ohjausryhmälle, Veijo toimittaa AVIlle 1.4. mennessä. Agenttien toiminnan resursointi on budjetissa 

ensisijainen.  

- Idea: Järjestetään uuden hankkeen puitteissa yhteinen tapaaminen tvt-agenttien ja 

oppilaitosjohdon kesken syksyllä. Tapaamisen tavoitteena saada aikaan yhteistä keskustelua ja 

sitouttaa johtoa entistä vahvemmin tvt -strategian jalkauttamiseen ja toiminnan tukemiseen. 

- Uusien agenttien rekrytointi: muodostetaan kuntakohtaiset agenttiparit, jossa uusia agentti eri 

luokka-asteelta kuin nykyinen. Topikilaiset kysyvät nykyisiltä agenteilta ehdotuksia työpareista, 

vahvistetaan uudet agentit huhtikuun ohjausryhmässä. 

- Uuden hankkeen ohjausryhmän aloituskokous pidetään huhtikuun lopulla Oulussa. Veijo tarkentaa 

päivämäärän. 

 

 

 

 

 


