
   

                                                           
 

 

OSAAVA-hanke Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä  

Ohjausryhmän kokous 20.8.14 klo 13.15 -15.00, Haapajärven lukio 

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

Tarja Tervola (siht.) 

 Syksyn verkkokurssi 15.9-12.10.2014. 

o 14 ilmoittautunutta, n. 100 opettajaa kaikkineen 

o rehtorit lähettävät vielä muistutusviestiä opettajille, myös TOPIK seuraa 

ilmoittautumistilannetta ja muistuttaa ohjausryhmän jäseniä viikolla 35 

o digitarinakilpailu otetaan mukaan myös tähän toteutukseen, päätös palkittavasta tarinasta 

tehdään marraskuun ohjausryhmän kokouksessa 

 

 Strategiapäivä 3.9. klo 13-16, Haapajärven lukiolla, vetäjänä Anne Moilanen 

o Pyydetään Annelta päivän tarkempi ohjelma. 

o Luokka-astekohtaiset taitotasot, miten toteutetaan? 

 Anne ehdottaa uuden OPS:n mukaista lähestymistapaa: 

Uuden OPSin mukaiset aiheet, joilla TVT:tä pitäisi kehittää:  

1. Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja 
toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-
taitojaan omien tuotosten laadinnassa  

2. Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
vastuullisesti ja turvallisesti  

3. Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedonhankinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä  

4. Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä 
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.  
 
Ehdotus on, että näitä aiheita käsiteltäisiin 1-2-luokilla, 3-6-luokilla ja 
yläluokilla.  
 

o Ohjausryhmä keskusteli ja kommentoi ehdotusta. Päivän toteutuksessa on huomioitava 

lisäksi seuraavia asioita 

 Lukion osuutta täytyy selkeyttää, esim.:  

 sähköiset yo-kirjoitukset, Mitä ohjelmia käytetään? 

 Mitä odotetaan yläkoulusta tulevilta opiskelijoilta 

 Vapaampaa keskustelua lukion opettajien kesken 

 Matti Gröhn Haapajärveltä voisi vetää lukion ryhmää 

o Merja laittaa kutsun osallistujille ja rehtorit päivittävät mahdolliset henkilömuutokset 

o Jatkotyöskentely:  vastuuhenkilöt eri ryhmistä, jotka huolehtivat tuotokset valmiiksi? Miten 

korvataan vastuuhenkilöille?  

 Nimetään henkilöt jo etukäteen, esitys: 

 Lukio, Kärsämäki: Satu Oikarinen 



   

                                                           
 

 3-6, Haapajärvi: Tarja Olkkonen 

 yläkoulu, Reisjärvi: Jarkko Hyvönen 

 0-2, tarvitaan henkilö Pyhäjärveltä (tarvittaessa Haapajärveltä) 

 

o Korvaus: jokaiselle sama korvaus viidestä työtunnista, sivistysjohtajat päättävät summan 

o Raporttipohja valmiiksi (word, excel), jotta saadaan joustavasti tulokset koottua (pyydetään 

Annelta) 

o Ohjausryhmä tarkistaa syksyn työskentelyn tuloksena syntyvän TVT-strategian, jonka 

jälkeen valtuustojen hyväksyntään 

 

 Muut täydennyskoulutukset 

o Suunnitelmissa 2x3h iltapäivän koulutusta  

o Ulkopuolisille varatut koulutusrahat alkavat olla käytetyt, tarkistetaan AVI:lta, voidaanko 

tarvittaessa siirtää rahaa toiselta kululajilta koulutuspalkkioihin 

o Teema: Miten opettaja voi hyödyntää mobiililaitteita koulussa? Käytännön konkreettisia 

esimerkkejä 

o Mahdollisia kouluttajia: 

 Harto Pönkä (sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija) 

 Opettaja, joka oikeasti hyödyntää mobiililaitteita omassa työssään 

o Suunnataan vain peruskoulun opettajille 

o max. 30 osallistujaa/päivä, yhteensä 60. Kiintiöt kunnittain opettajamäärien suhteessa: 

 10 Haapajärvi 

 8 Pyhäjärvi  

 6 Kärsämäki 

 6 Reisjärvi 

o Alustavat koulutuspäivät vk:lla 45, ti-ke 4.-5.11. ja vk:lla 46 11.-12.11. 

 

 Harvoin koulutuksiin osallistuneet? Matkarahat (ja muutkin hankerahat) tulee käyttää vuoden 

loppuun mennessä 

 Veijo tarkistaa taloustilanteen, jonka jälkeen kunnat jakavat harvoin koulutuksiin osallistuneille 

suunnatun rahoituksen keskenään. 

o Jaetaan suhteessa opettajien määrään (Haapajärvi 3, Pyhäjärvi 3, Kärsämäki 2, Reisjärvi 2) 

o 28.-29.11. etälukiopäivät Oulussa, mahdollisuus osallistua isommalla porukalla 

 

 Ohjausryhmä kokosi vision TVT-strategiaan (ks. hankkeen blogi 

http://osaavaselanne.wordpress.com/ ) 

 

 Seuraava ohjausryhmän kokous 24.11 klo 11.30 Haapajärven lukiolla 

 

http://osaavaselanne.wordpress.com/

