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DigiOpit – verraten hyvää -hanke
Kehittämisteemaryhmien vetäjien yhteiskokous
Aika
Paikka
Muistio

ma 21.12.2015 klo 12.00 – 13.00
AC-huone connect.lpt.fi/digiopit
http://bit.ly/dotapaamiset hankewikissä bit.ly/digiopit

Osallistujat
Marko Miettinen (Sakky) (ryhmä 1 vetovastuu)
Jonna Kokkonen (SamiEdu) (ryhmä 2 vetovastuu)
Katriina Karkimo (Point College)
Juha Sonck (Point College) (ryhmä 3 vetovastuu)
Laura Laakkonen (Salpaus)
Hanna Toijala (Salpaus) (ryhmä 4 ja 5 vetovastuu) pj/sihteeri

Asiat
1 Kokouksen osallistujat
Kokouksissa osallistujina oli hankkeen kehittämisteemaryhmien vastuuhenkilöt ja/tai
keskeiset hanketoimijat.

2 Kehittämisteemaryhmien työskentelyn suunnittelua
TAVOITTEELLISUUS
Kuten jo todettu, ensisijaisen tärkeää hanketyöhön sitoutumiselle on aluksi luoda yhteinen
ymmärrys ryhmän tavoitteista. Ymmärrystä luodaan sekä keskustelulla, että moninaisella
verkkotyöskentelyllä (wiki, Facebook).
Viime kädessä tavoitteet nousevat hankkeen kehittämistavoitteista http://bit.ly/dotavoitteet
ja konkreettisena tehtävänä on kehittämisteemojen (valikoidut osat) esittely ja
tuotteistaminen osana roadshow'ta http://bit.ly/dovertais.
TILANNEKARTOITUS
Toinen tärkeäksi nähty alussa tehtävä on tilannekartoitus, jota on jo aloitettukin
kehittämisteemakohtaisiin taulukoihin. Hankehakemuksen mukaisesti perehdytään myös
aiemmin tehtyyn, josta tehdään nostoja wikin koontitaulukkoon http://bit.ly/doaiemmat.
Keskustelua kokeillaan aiheesta myös Facebook-ryhmässä.
TAPAAMISET
Vaikka verkkotyöskentelyä edellytetään (em. wikisivut) nähtiin tärkeinä myös
verkkotapaamiset. Todettiin, että tapaamistiheys saa vaihdella ryhmäkohtaisesti ja tarpeen
mukaan (esim. kehittämisteeman luonne, ryhmän koko, roadshow'n ajankohta, vastuutaho).

https://phkk365-my.sharepoint.com/personal/hanna_toijala_salpaus_fi/Documents/2015/DigiOpit - verraten
hyvää/Koordinointi/DO-ver-joulukuu-21-2015-vetajat-palaveri/DO-ver-21-2015-vetajat-muistio.docx
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Kokonaisuuden tueksi nähtiin tärkeäksi jatkaa ryhmien vetäjien yhteisiä säännöllisiä
tapaamisia.

3 Toimenpiteet ja vastuut
1. Hanna laatii tilannekatsauksen ryhmistä ja pyytää projektipäälliköiltä puuttuvat
yhteystiedot to 7.1.2016 mennessä.
2. Vetäjä kutsuu tapaamiseen (Skype/AC) saatuaan yhteystiedot Doodle-ajanvarauksella.
3. Ryhmä laatii tavoitteet, oman ja aiemmin tehdyn kartoituksen bit.ly/doaiemmat.
Ryhmä

Yhteydenpitotapa (ehdotus)

1: OppimisAloituskokous
ympäristöt,
mobiiliohjaus

2: Blogit,
kuvat,
videot
3: Verkkoopinnot

4. Pelillisyys

Ei pidetä erillistä
verkkokokousta tässä
vaiheessa. Jokainen täydentää
tietoja wikisivuille itsenäisesti.
Pidetään lyhyitä kokouksia
alkuun usein (kerran vk/joka
toinen vk. Ehdotus: tietty
päivä klo 17 jälkeen viikottain.
Pidetään aloituspalaveri ja
(roadshow'hun asti 3/2016)
useita lyhyitä AC-tapaamisia.
Ehdotus: yhdistetään
Salpauksen oma pelillisyyshanketyöpaja verkoston
pelillisyysteemaroadshow'hun).

Ajanvaraus,
tapa/tekijä
Doodleajanvaraus
(Ritva/Hanna?)
- kun saatu
yhteystiedot
7.1.

Doodleajanvaraus
(Juha) 7.1.
jälkeen

Vetäjä, osallistujat
Sakky
Amisto, Dila, Esedu,
PointCollege, Salpaus,
SamiEdu, Ysao
(8)
SamiEdu
Amisto, Dila, Ekami,
Esedu
(5)
PointCollege
Esedu, Salpaus, Sakky,
Ysao
(5)

tehdään
Doodleajanvaraus
(Hanna/Laura)
7.1. jälkeen

Salpaus
Dila, SamiEdu
(3)

Aika löytynyt
Doodlella.
Hanna vahvistaa
ajankohdan.

Salpaus
Ekami, PointCollege,
Ysao
(4)

Jonna vahvistaa SamiEdulta
hanketoimijat (raksa Anne
Taiponen, sote Marjariitta
Saavalainen, Kimmo
Vaahtoluoto)
5.
Pedagoginen
tvtosaaminen

Aloitetaan roadshowtoteutuksen konsultointityöpajalla Anne Rongaksen
kanssa pe 15.1. klo 9-12.
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