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 Kaksi koulua yhdistyi – Erilaisten toimintakulttuurien ja 
työtapojen yhteensovittaminen

 Uusia järjestelmiä käytössä – Ja hirveä määrä vanhoja
◦ Wilma
◦ Classroom
◦ Moodle
◦ Piirtoheitin

 Vuosityöaika ja sen aiheuttama hämminki
 ItsLearning –pilotti syksyllä 2017: Muutama kiinnostunut, 

mutta homma ei oikein lähtenyt liikkeelle, joitakin 
aktiivikäyttäjiä tuloksena. Aika oli yksinkertaisesti väärä.
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 ItsCafe on parempi ja ystävällisempi nimi kuin ”Materiaalinhallinta-
ja oppimisalustajärjestelmän käyttöönottokoulutus”
◦ Pehmeä lähestymistapa oli tietoinen valinta ja ohjenuora

◦ Jopa huumoria on koetettu viljellä asiasta ilmoitellessa

 Päivän mittaisten koulutusten järjestämisen mahdottomuus
◦ Osa ihmisistä kouluttamassa talon ulkopuolella

◦ Opettajilla noin 28-32 h opetusta /viikko

◦ Lisäksi kehittämis- ja muut tehtävät vievät aikaa

 Rajallinen kyky omaksua uutta, ellei heti pääse opittua 
hyödyntämään
◦ ItsLearningin monipuolisuus iskee tässä kapulaa rattaisiin
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 Kaikille osastoille ja yksiköille.
◦ Pilotointi ’vain valitulle joukolle’ hidastaa etenemistä, siksi ei haluttu 

rajata.

◦ Aluksi kutsuttiin erikseen n. 40 opettajaa kattavasti koko talosta, joista 
tavoitteena oli saada 10 aktiivia. Toteutuma oli paljon suurempi. (Osa 
ollut jo pilotissa mukana).

◦ Positiivinen asenne katsottiin valintakriteeriksi.

 Liikkeelle päästiin helmikuun puolessa välissä

 Nyt toiminta koko talossa
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 ”Vartin mittainen yhteisöllinen opiskeluhetki”
◦ Tavoitteena, että tilanne ei tunnu koulutukselta (koira-, poliisi-, 

opettajan-), vaan perustuu vapaaehtoisuuteen ja haluun.

 ”Vietä kahvitaukosi täällä, saat kahvia ja pullaa ja ilmaisia 
työkaluja tunneille”
◦ Ei vaadi lukujärjestyksen muokkaamista

◦ Malli ompeluseuroista: yhteen kokoontuminen yli osastorajojen
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 Etukäteen tehtyä ohjeistusta, jota jaetaan. 
◦ Ohjeistus on käytännössä opinpolku läpi eri työvaiheiden, yksi tapa tehdä 

asiat
◦ KISS: ei esitetä kaikkia vaihtoehtoja, vaan yksi, jolla homman saa toimimaan

 Aika nopeasti nälkä kasvaa; etsitään ja halutaan monipuolisempaa, esittävämpää, 
parempaa.

 Tilaisuudessa lyhyt alustus, käytännössä ohjeiden läpikäynti, jonka 
jälkeen sana on vapaa.
◦ Kokemusten vaihtoa, kysymyksiä, joihin saa vastata se, joka ensimmäisenä 

ehtii

 Vartissa homma selvä, jos ei ehdi olla paikalla pidempään, se on 
ok.
◦ Varattu aikaa tunti, jonka aikana saa vertaistukea, voi kysellä, aloittaa vaikka 

nollasta
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 Alkuperäisessä suunnitelmassa tutortiimi. 
◦ Ei toiminut alkuunkaan

 Ajautuminen: Jyri Harju on LHKKn ItsLearning-
Erityisasiantuntija
◦ Kiinnostus ja kyky yhdistettynä ihmisläheiseen ja rauhalliseen 

opastustapaan
◦ ’Tilattavissa’ pitämään kertausta, käytön aloitusta, ratkomaan ongelmia

 Tärkeää antaa ’kasvottomalle’ järjestelmälle inhimillinen, 
helposti lähestyttävä opastuskäyttöliittymä

 Suurin saavutus: Asennemuutos; lopultakin jaetaan sisältöjä ja 
ajatuksia. Yli osastorajojen!
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 Tilaisuuksia jatketaan, tieto leviää myös opettajalta toiselle
◦ Keskitytään esim. tehtävätyyppeihin, esitellään yhdessä tuotettuja 

materiaaleja

 Jalkaudutaan eri yksiköihin: Tehdään yhdessä materiaalia ja jaetaan 
sitä; parviäly hyötykäyttöön. Vanhoja ideoita uudessa 
ympäristössä.

 Integrointi: Yhdistetään muita, hyväksi havaittuja sovelluksia ja 
niillä tuotettua materiaalia sekä tehtäviä ItsLearning –materiaaliin
◦ Esim. Thinglink, Seppo.io, Classroom…

 Yhdistetään oppiaineita, niin yto- kuin ammatillisiakin isommiksi 
kokonaisuuksiksi

 Eli keskitytään pedagogiikkaan, kun työkalut on saatu toimimaan
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 Kysy
◦ Jäikö jokin seikka askarruttamaan?

 Ehdota
◦ Miten voisimme parantaa?

 Käytä
◦ Jos mallista voi jotain oppia, ole hyvä. 

 Jaa
◦ Omia kokemuksiasi, ajatuksiasi. 

◦ Muista, että etukäteen ajatellen se hulluin idea avaa usein eniten uusia 
näkökulmia!
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