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Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka yhteishanke
Kehittämistiimien 11. Skype-kokous
Aika:

12.12.2017 klo 9:00 – 10:20

Paikka:

Skype-kokous

Osallistujat:

Arja Aalto, YSAO
Henna Latvala, JAMI
Pekka Janhonen, POKE
Sakari Lehtinen, Novida
Satu Suoranta, HAMK
Kirsi Lähde, HAMI

Asialista:
1. Materiaalien vientien tilanne Virtuaalikylässä
www.virtuaali.info
www.virtuaali.info/digiloikka
Materiaaleja on viety siltä osin kuin on ollut mahdollista, WordPress –koulutus on pidetty. Alustan
käyttö on todettu helppokäyttöiseksi. Paluu/kotinäppäin olisi vielä hyvä lisä sivujen alareunaan.
Sovittiin, että materiaaleja viedään lisää sivustolle myös ensi vuoden puolella jokaisen tiimin osalta.
Otsikointeja tällä hetkellä:
Green Care: Creen Care –perusteet, Kestävä ruoantuotanto, Luontoavusteinen toiminta, Puutarhaavusteinen toiminta, Eläinavusteinen toiminta
Eläintenhoito: Etusivu, Uutiset, Hevostenhoito, Talliympäristö, Kengittäminen, Tuotantoeläinten
hyvinvointi
Maatalousteknologia: Etusivu, Traktori, Täsmäviljely, Traktorisimulaattori, Uutiset
Kasvintuotanto: Etusivu, Kasvin rakenne, Uutiset.

Ehdotuksena otsikointi eläinlajeittain: Hevoset, Pieneläimet, Tuotantoeläimet.
Ei liian monia otsikoita, jotta sivusto pysyy selkeänä.
Ehdotukset Kasvintuotanto: Kasvin rakenne, Muokkaus, Kasvuston kehitys ja Lannoitus.
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Reformi:
Lisätään Reformi –otsikon alle YTO –aineiden integrointi sekä Opiskelijavaihto ja suunnitelmat

Ohjeet ja työkalut löytyvät oman otsikon alta, mm. WordPress –koulutuksesta tehty video.
Osa videoista on monessa kohtaa, poistetaan ylimääräiset ja kootaan tuloksiin.
Muistiot ja hanketiedot siirretään hankeosioon.

2. OPH:n Hyvät käytännöt –portaali
https://hyvatkaytannot.oph.fi/kohderyhma/6/
Käytiin läpi sivuston rakennetta, mm. teemojen lajittelua. Sovittiin, että Kirsi tekee lisäykset
muutamilla sopivilla hakusanoilla esim. digitaalinen oppimisympäristö ja osallistavat
oppimismenetelmät. Todettiin, että hankkeen tulokset lisätään kokonaisuutena portaaliin, linkit
kehittämistiimien teemoista Virtuaalikylästä.
Huomioitiin, että vuoden 2013 virtuaalinavetta –hankkeen tulokset ovat jo portaalissa, RE –
hankkeelta on jo myös 360 –ympäristö. Virtuaalinavetta –osio tarvinnee päivitystä, Riina Huttunen
on yhteyshenkilö.

3. Hankkeen loppuraportointi: yhteistyökumppaneiden raportoinnit koordinaattorilla 15.12.
mennessä
Lopullinen raportointipohja:
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/48/loppuselvitys?hakemus=64f9e3fe9a4c71988cc41b
5ac823b8cf347677f545f021c36933cdd61a021c37&lang=fi

Hankkeen loppuraportin rakenne käytiin läpi, Kirsi laatii yhteisen loppuselvityksen.
Toteutus eronnut toimintasuunnitelmasta: YTO –aineiden integrointi lisänä, HAMI.
Live –tapaamiset jääneet hieman suunniteltua vähemmälle, Skype-kokouksen ja yhteyksien
helppous on kehittynyt.
Käytännön toteutuksen ja teknisten työstämisien osalta kulunut ehkä enemmän aikaa kuin
suunniteltu, mikä on ollut yhteisen kehittämistyön ajasta pois, mutta hyvä loppukiri on tehty.
Jatkohankkeen ja yhteisen kehittämistyön jatkuminen koetaan tärkeänä. Paljon on jo hyödyllistä
opittu tämän hankkeen aikana.
Eri oppilaitosten käytännön toteutusten näkeminen konkreettisella tasolla on ollut hyvä avaamaan
uusia näkemyksiä. Hankkeessa on opittu paljon harjoittelun kautta tuotoksia rakentaessa, yhteistyön
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jatkaminen on tarpeellista. Yhteisellä tekemisellä jokainen saa hyödyn ja tukea arkeen, arjen
toiminnan kehittämiseen, varsinkin reformin muutosten keskellä.
Kokouksessa todettiin, että toimintaa on vakaa aikomus jatkaa tämän muotoisena ja jatkohankkeita
toivotaan saatavaksi tulevaisuudessakin. Päivitystarpeita ja toimintojen kehittämistyötä tulee tehdä
jatkuvasti, jotta pysytään ajan tasalla ja syntyneet tuotokset ovat kaikkien saatavilla Virtuaalikylässä.
Jokainen toimija laatii osaltaan loppuraportin 15.12.2017 mennessä. Kirsi kokoaa osiot yhteen
hankkeen viralliseen loppuraporttiin.

4. Muut esille tulevat asiat
Muita toimijoitakin voisi olla kiinnostunut laittamaan tuotoksiaan Virtuaalikylän –sivustolle, mm.
Sakari Lehtinen keskustellut aiheesta Livian kanssa.
Keskusteltiin mahdollisuudesta koota tulevaisuudessa yhtenäinen luonnonvara-alan opetuksen
virtuaalinen oppimisympäristö yleisenä portaalina.

