
 

  

Osaava -hankeTietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä II 2015-2016 

Ohjausyryhmän muistio 30.9.2015 klo 10-11, Martinmäen koulu, Haapajärvi 

Paikalla: Veijo Tikanmäki, Merja Eilola, Kari Oikarinen, Jukka Lehtosaari, Juhani Tilli, Tarja Tervola, Mikko 

Ojala ja Virpi Pietikäinen (siht.) 

1. Annika Mäkelä kertoi Martinmäen koulun tvt-asioista: opetuskäyttö, laitteisto ym.  

 OPHlta saatu rahoitusta mm. laitehankintoihin, myös kaupunki tukenut 

 ICT-tuutori-toimintaa opettajien kesken 

 Kummiluokkatoimintaa ja ICT-kummius 

 Haettu OKM-Tweet-rahaa tilojen ja toimintaympäristön  kehittämiseen 

 Selänteen tietostrategia koulussa käytössä 

 Sisäisiä koulutuksia opettajille, sekä koulutuksia alueella yhteistyössä 

 martinmaensanomat.blogspot.fi  oppilaiden kirjoittamia juttuja, kuvia ym. 

 

2. Käytiin läpi hankkeen käynnistymisestä  tvt-agenttien toiminnan aloittamisen osalta 

 1. tapaaminen alueellisten TVT-agenttiopettajien kanssa ollut, kaikki ovat innokkaasti 

mukana. 

 Agentit toimivat mieluummin enimmäkseen  omissa kunnissaan, kuin tietyllä luokka-asteella 

yli kuntarajojen . Yhteistyötä tehdään myös kuntien muiden tvt-osaajien (opettajien) kanssa. 

 Alueella jo paljon osaamista, agenteilla oli tarve kartoittaa oman kuntansa tvt:aan liittyvät 

tarpeet ja osaaminen sekä esille. Tämän vuoksi opettajille tehtiin lyhyt kysely Topikin ja 

agenttien toimesta. Esiteltiin tehty tvt-kysely, joka mennyt agenttien kautta kuntiin. 

Jatketaan vastausaikaa vielä 7.10. asti, sivistysjohtajat  lähettävät vielä kuntiinsa kehotuksen 

vastata.  

 Agentit tekevät koosteen kyselyn vastauksista kunnittain oman toimintansa suunnittelun 

kannalta. Peilataan näitä agenttien omiin osaamis-alueisiin ja tietostrategiaan. 

 Seuraava askel topikilaisten ja tvt-agenttien palaveri 16.10., jossa katsotaan kyselyn tuloksia 

ja suunnitellaan, miten toiminta saadaan hyvin käyntiin: agenttien käytännön toiminta 

kouluilla. 

 Raportointia varten agenttien pidettävä kirjaa antamistaan koulutuksista / ohjauksista ja 

niihin osallistuneista henkilöistä. 

 Benchmarkkaus muilla kouluilla agenteille mahdollista hankkeen puitteissa. 

 

3. Verkkopalvelualusta, johon hyvät käytänteet kootaan, on vielä päättämättä.  Ohjausryhmässä 

Pedanetiä pidettiin hyvänä vaihtoehtona, koska se on jo alueella tuttu ja käytössä. Reisjärvellä vain 

lukiossa, mutta on ollut puhetta ottaa käyttöön sielläkin perusopetuksessa. 

 

4. Hankkeen päätös tvt-messuina –idea 

a. Voisi olla alueellinen Veso-päivä, jossa tvt pääteemana. Ajankohta olisi syksyllä 2016. 

b. Veijo ottaa esille sivistystiimin kokouksessa 18.11. Kärsämäellä. 

c. Ohjelman pitäisi olla monipuolinen, jos laaja tapahtuma. 

d. Rahoitus vielä auki, jos tällainen järjestetään. 

 



 

  

5. Ohjausryhmän matkakustannukset  kuntien osalta kirjataan hankkeen omarahoitusosuuteen. 

 

6. Seuraava ohjausryhmä  9.12. klo 10.00, paikka Haapajärven yläkoulu,  Koulukatu 23. 

 


