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1 Meri-Pohjolan opistopiiri 

Meri-Pohjolan opistopiiriin kuuluu Pohjois-Pohjanmaan 16 kansalaisopistoa ja Kainuun maa-

kunnan 3 kansalaisopistoa. Opistopiirin tarkoituksena on kehittää alueen kansalaisopistojen yh-

teistoimintaa ja vuorovaikutusta. Opistopiiri valvoo opistojen yhteisiä etuja sekä tekee tunnetuksi 

kansalaisopistotyötä koko toiminta-alueellaan. Meri-Pohjolan opistopiirin 53. toimintavuosi 

käynnistyi syksyllä 2021. 

Meri-Pohjolan opistopiiriin kuuluvat Iin kansalaisopisto, Jokihelmen opisto, Jokilatvan opisto, 

Kalajoen ko, Kaukametsän opisto, Kempeleen ko, Kianta-Opisto, Kuusamo-opiston ko, Lakeu-

den ko, Oulujoki-Opisto, Oulujärven ko, Oulu-opisto, Pudasjärven ko, Raahe-opisto, Siikajoki-

opisto, Sotkamon ko, Taivalkosken ko, Vuolle-opisto ja Ylivieskan seudun ko. 

Piiritoimikunnan puheenjohtajana toimii Oulu-opiston rehtori Outi Lohi, sihteerinä Taivalkosken 

kansalaisopiston rehtori Kati Koivukangas ja rahastonhoitajana Jokihelmen opiston rehtori Anu 

Hultqvist. 

Meri-Pohjolan opistopiiri on järjestänyt vuosikymmenten ajan täydennyskoulutuksia ja yhteisiä 

tapaamisia henkilöstölleen eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Viimeisten vuosien ai-

kana on Opetushallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö tukenut erilaisilla avustuksilla koulutus-

toimintaa.  
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2 DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hanke 
 

DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeessa vahvistettiin ja 

monipuolistettiin opetushenkilöstön kykyä käyttää digi-

taalisia työkaluja omassa työssään sekä lisätään ym-

märrystä digitalisoituvasta työ- ja oppimisympäristöstä. 

Hankkeen myötä opetushenkilöstön perus- ja digitaidot 

vahvistuivat ja samalla he oppivat ymmärtämään digita-

lisaation hyödyt omassa työssään ja opetuksessa paran-

taen samalla heidän työllistymis- ja työmahdollisuuksiansa.  

 

Opetushenkilöstöä koulutettiin ajankohtaisilla ja laadukkailla digikursseilla ja -luennoilla. Hank-

keessa opetushenkilöstö tutustui ja oppi hahmottamaan ja arvioimaan erilaisia digitaalisen op-

pimisen mahdollisuuksia ja metodeja, ja miten niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti omassa 

työssään. Tavoitteena oli tutustuttaa opetushenkilöstö käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja, 

sovelluksia ja oppimisympäristöjä oleellisena osana työtään ja opetusta.  

 

DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hanke oli Meri-Pohjolan opistopiirin yhteishanke, joka toimi Poh-

jois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueiden vapaan sivistystyön opetushenkilökunnalle. 

Koulutuksia tarjottiin myös Lapin opistopiirin ja muiden Suomen kansalaisopistojen opettajille. 

Koulutuksiin ja tapahtumiin sai osallistua myös kaikkien muiden oppilaitosten opetushenkilökun-

ta, joilla oli tarve ja halu oppia uusia digitaitoja tai vahvistaa aiempaa osaamistaan.  

 

Erityisesti koronapandemian aikana keväästä 2020 alkaen, kun opetus siirtyi kansalaisopistois-

sa nopeasti etä- ja verkkomuotoiseksi, osallistui opetushenkilökuntaa hankkeen toimintaan koko 

Suomen alueelta. 

 

2.1 DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeesta hyvinvointia työyhteisöihin 
 

Vietämme suuren osan päivästämme töissä. Oma työyhteisö on valtava osa elämää, joten 

myös sen hyvinvoinnista täytyy pitää huolta. Työyhteisön hyvinvointi on aina sekä esimiesten 

että työntekijöiden vastuulla. Hyvinvoiva työyhteisö on kaikkien etu. 
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DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen koulutukset 

ovat lisänneet niihin osallistuneiden työyhteisöjen 

työhyvinvointia ja vahvistaneet kollektiivisesti tieto- 

ja viestintäteknologisia tietotaitoja ja osaamista. Ne 

ovat myös edistäneet osallistuneiden työyhteisöjen 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, tasa-arvoa ja vuoro-

vaikutusta. Ilmapiiri työyhteisöissä on myös paran-

tunut ja siitä on tullut avoimempi; asioista on hel-

pompi keskustella ja kokemusten ja tietotaidon ja-

kaminen on nähty myönteisemmäksi.  

 

Arvioiden mukaan hankkeeseen osallistuneet työyhteisöt ja niiden jäsenet kokevat suhtautuvan 

myönteisemmin ja luottavaisemmin omaan työnkuvaansa ja omiin tulevaisuuden työmahdolli-

suuksiin. Sen lisäksi työyhteisö on valmiimpi tarjoamaan entistä laadukkaampaa ja monipuoli-

sempaa koulutusta. Tietotekninen osaaminen on kauttaaltaan parantunut ja laajentunut; työyh-

teisö tuntee ja osaa hyödyntää erilaisia tietoteknisiä oppimisalustoja ja -ohjelmistoja paremmin.  

 

Kommunikaatio ja tiedonvälitys työyhteisön jäsenten välillä on tiiviimpää ja säännöllisempää, 

kun avuksi on otettu laaja kirjo erilaisia tietoteknisiä ohjelmistoja ja hybridityöskentelymalleja 

(etäpalaverit ja verkkovälitteinen yhteistyöskentely). 

 

2.2 Vertaismentoraalista digioppimista 
 

Hankkeessa tavoiteltiin vahvaa vertaismento-

raalista oppimiskokemusta. Tavoite saavutettiin, 

vaikka hankkeen alkuperäisestä suunnitelmasta 

poiketen lähiopetuksen sijasta kaikki hankkeen 

koulutukset toteutettiin etä- ja verkko-opintoina.  

 

Koulutuksissa konseptoitiin uudenlaista ver-

taismentoraalista oppimismallia, jossa ainekoh-

taisesti opetushenkilökunta koulutti toisiaan. 
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Koulutuksia ja kursseja suunniteltaessa opetushenkilökunnalla oli suuri rooli koulutusten sisäl-

töä suunniteltaessa. Läpileikkaavana teemana oli kuitenkin digitaidot ja etä- ja verkkokurssien 

suunnittelu ja toteutus ainekohtaisesti.  

 

Koronarajoitusten ollessa voimassa opetushenkilökunta koki vertaismentoraalisten koulutusten 

tuovan paljon kaivattua vertaistukea ja uusia näkemyksiä omaan opetustyöhönsä poikkeukselli-

sena aikana. Lopulta opetushenkilökunta koki etäosallistumisen (+tallenteet) koulutuksiin huo-

mattavasti joustavampana osallistumistapa kuin lähiopetuksen. Opettajat myös kokivat erittäin 

voimaannuttavaksi mahdollisuuden kohdata oppilaitaan, sekä jakaa kokemuksia ja tuntemuksia 

turvallisesti oman työyhteisön kanssa.  
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3 DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen toiminta pähkinänkuoressa 
 

DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hanke käynnistettiin vuonna 2020 keväällä juuri kun maailmalla 

levisi tieto koronapandemian kiihtyvästä leviämisestä. Uudenlaisessa tilanteessa Meri-Pohjolan 

Opistopiirin ohjausryhmä tunnisti opetushenkilökunnan työn jatkuvuuden kannalta hankalan ti-

lanteen ja päätti toimi ripeästi.  

 

DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen ensimmäisiä vaiheita olivat opetushenkilökunnalle 

suunnatut laajat osaamis- ja koulutustoivekyselyt, joissa tiedusteltiin opetushenkilökunnan tieto- 

ja viestintätekniikan taitoja ja toiveita. Hankesuunnitelman ja kyselyiden pohjalta hankkeessa 

lähdettiin suunnittelemaan koulutuksia ja tapahtumia, joissa vahvistettaisiin opetushenkilökun-

nan digitaitoja ja edistettäisiin etä- ja verkko-opetuksentarjontaa. 

 

3.1 Vuosi 2020 

DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hanke käynnis-

tyi virallisesti 14.5.2020. Alkuperäisen suun-

nitelman mukaan hanke oli tarkoitus käynnis-

tää syksyllä 2020. Tähän ratkaisuun päädyt-

tiin koronan aiheuttamien rajoitusten ja muu-

tosten johdosta. Hankkeessa lähdettiin heti 
tukemaan opetushenkilökuntaa, kun he 
siirtyivät yhdessä yössä ja/tai vaiheittain 
etä- ja verkko-opetukseen.  

Opetushenkilökunnalle tarjottiin nopealla 

aikataululla monipuolista ja 

matalankynnyksen digitaitoja vahvistaa 

koulutusta. Koska koronan aiheuttama muutos opetukseen tuli yllätyksenä, moni opettaja koki 

tilanteen mahdottomaksi.  

Puhuttiin ja puhutaan opetusalan oikeasta digiloikasta.  
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Opetushenkiökunnassa oli suurta vaihtelua tahtotilassa, innostuksessa sekä motivaatiossa etä- 

ja verkko-opetuksen suhteen. Asenteet ja suhtautuminen etä- ja verkko-opetukseen alkoivat 

muuttua myönteisempään suuntaan syksyyn 2020 mentäessä. Maalis-huhtikuussa 2020 

koulutuksiin osallistujia oli paljon, alkukesässä 2020 oli huomattava vähenemä 

osallistujamäärissä syksyllä 2020 osallistujia oli taas paljon. 

Kesän ja syksyn 2020 aikana opetushenkilkunnalla tarjottiin etä- ja puhelintukea etä- ja verkko-

opintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.  

Hankkeelle luotiin omat sosiaalisenmedian tilit, oma Youtube-kanava, uutiskirje ja verkkosivut, 

joiden avulla koulutuksia ja tapahtumia markkinoitiin laajasti, koko valtakunnan 

opetushenkilöstölle. Syksyllä 2020 opetushenkilökunnalle tarjottiin laaaja koulutuskokonaisuus: 

Opetuksen digitalisointi-verkkokoulutus Meri-Pohjolan opistopiirille! Koulutuskokonaisuus 

käsitteli laajasti aihetta: Digitaaliset palvelut, sovellukset ja oppimisympäristöt opetukseen. 

Osion tavoitteena on tutustua omaan oppiaineeseen sopivien digitaalisten palveluiden ja 

medioiden hyödyntämiseen  sekä madaltaa kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöön omassa 

opetustyössä. 

Koulutuskokonaisuudessa huomioitiin myös ainekohtaiset erityispiireet (liikunta, tanssi ja 

teatteri, musiikki, visuaaliset taiteet ja kielet) ja tehtiin yhdessä harjoituksia työpajoissa. 

Koulutuskokonaisuudessa tutustuttiin myös striimauksen perusteisiin ja miten sitä voidaan 

hyödyntää opetuksessa (mobiililaitteilla ja tietokoneella). Koulutuskokonaisuuden piti Ilona IT 

Oy, kouluttajana Teemu Moilanen. Koulutusten aineisto ja tallenteet on katsottavissa täältä: 

https://padlet.com/ilonaoppija/meripohjola. Koulutusosiossa luotiin osallistujille ainekohtaiset 

keskustelyryhmät, joissa osallistujat pystyivät keskustelemaan koulutuksesta ja jakamaan 

kokemuksia ja neuvoja harjoituksia tehdessä ja koulutuksia suunniteltaessa. Ainekohtaiset 

keskustelryhmät toimivat koko hankkeen ajan (Facebook). 

Koulutuskokonaisuuden päätteeksi osallistujilta kerättiin koulutupalautetta.  

Liite 1. DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen syksyn 2020 koulutuspalaute 

Liite 2. Blogikirjoitus: DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen kuulumisia 12/20 

 

 

https://padlet.com/ilonaoppija/meripohjola
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3.2 Kevät 2021 

Kevät 2021 käynnistyi vaihtelevissa koronarajoituksissa etä- ja verkkokoulutuksilla. Vertaismen-

toraalisia koulutuksia tarjottiin ainekohtaisesti runsaasti. 

Aine Osallistujat 

Etä- ja verkko-opetuksen perusteet liikunnan, 

tanssin ja teatterin opetuksessa 

52 

Etä- ja verkko-opetuksen perusteet visuaalisissa-

taiteissa 

59 

Etä- ja verkko-opetuksen perusteet kielten opetuk-

sessa 

53 

Etä- ja verkko-opetuksen perusteet musiikinope-

tuksessa 

66 

  

Kevään ja syksyn 2021 koulutuksia ja koulutusosiota suunniteltaessa opetushenkilökunnalta 

kerättiin palautetta aikaisemmista koulutuksista. Opetushenkilökunta sai myös esittää toiveita 

koulutusten tulevasta sisällöstä.  

Digitaitoja vahvistavia koulutuksia järjestettiin alkuvuodesta useita, koulutussisällön pääpaino oli 

toiveiden mukaisesti etäyhteyksien ja hyödyllisten verkkopalveluiden / -sovellusten hyödyntämi-

nen opetuksessa. 

Aine Osallistujat Koulutusta 

Opetushenkilökunnan digitaitoja 

vahvistavat koulutukset 

527 81 h 

*2021-2022 

Alkuvuoden koulutuksissa huomioitiin etenkin kohderyhmä, jolla ei ollut vielä kokemusta erilai-

sista verkossa toimivista yhteydenpito-/videoneuvottelusovelluksista, kuten esim. Teams tai 

Google Meet alustoista. Näissä koulutuksissa edettiin hitaasti ja perusteellisesti. Kevättä koh-
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den koulutustarjonta monipuolistui, kun koulutusten aiheeksi otettiin erilaiset verkossa toimivat 

selainpohjaiset työkalut opetuksen tueksi. 

Liite 3. Blogikirjoitus: DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen kuulumisia 01/21 

Liite 4. Blogikirjoitus: Digiloikasta digiharppaukseen 

Liite 5. DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen kevään 2021 koulutuspalaute  

 

3.3 Syksy 2021 
 

Syksyllä 2021 jatkettiin opetushenkilökunnan 

digitaitoja vahvistavilla koulutuksilla. Syksyn 

2021 koulutusosio koostui monipuolisesta vali-

koimaista erilaisia verkkokokousten ja etäpalave-

rien hyödyntämiseen tähtäävistä koulutuksista, 

joiden tarkoituksena oli parantaa opettajien val-

miuksia tarjota pedagogista opetusta etänä.  

 

Syksyn 2021 koulutuksissa tutustuttiin ja opetel-

tiin käyttämään erilaisia verkko-oppimisympäristöjä. Vertaismentoraalisia ja ainekohtaisia koulu-

tuksia jatketiin syksyllä 2021. Syksyn koulutusosiosta ja vertaimentoraalisista koulutuksista ja 

työpajoista opettajat kokivat saavansa paljon käytännönvinkkejä omaan opetukseen. Syksyn 

2021 aikana opetushenkilökunnassa oli havaittavissa pientä uupumusta digikoulutusten osallis-

tumisen suhteen. Opetushenkilökunnan digitaidot olivat vahvistuneet, etenkin verkkokokousten 

ja etäopetuksen järjestämisessä. Hankkeen aikana oli selvästi huomattavissa, miten opettajien 

taidot ja varmuus käyttää etäyhteysohjelmistoja kuten esim. Teams oli huomattavasti parantu-

nut. Opettajien suhtautuminen yleisesti tietokoneohjelmistoihin / ohjelmistotyökaluihin vahvistui 

hankkeen aikana. 

Liite 6. DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen syksyn 2021 koulutuspalaute 
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3.4 Kevät 2022 
 

Kevään 2022 koulutuksissa huomioitiin jälleen opetushenkilökunnan toiveet ja suunniteltiin kou-

lutukset näitä mukaillen. Koulutuksissa keskityttiinkin enemmän erilaisten teemojen ympärille, 

kuten esim. verkkoviestintä, luova työskentely ja ajanhallinta ja oman työn johtaminen etätyöai-

kana. Edellä mainittujen teemojen ympärille rakennetut koulutuskokonaisuudet keräsivätkin ke-

vään aikana paljon kiinnostusta ja osallistumisia. 

Koulutus Osallistujat Kesto 

Google Meet: Verkkokokoukset ja 

etäopetus (tietokoneen Chrome-

selain ja mobiililaite) 

10 4 h 

Zoom: Verkkokokoukset ja 

etäopetus: (Työpöytäsovellus ja 

mobiililaite) 

5 4 h 

Microsoft Teams: 

Verkkokokoukset ja etäopetus 

(Työpöytäsovellus ja mobiililaite) 

6 4 h 

Google Classroom opetuksessa 11 4 h 

Teams Tiimien ja kanavien 

hyödyntäminen opetuksessa 

15 4 h 

Canvan peruskoulutus 36 4 h 

Canvan jatkokoulutus 34 4 h 

Verkkoviestijän ABC 66 4 h / 4 h / 4 h 

Ajanhallinta ja oman työn 

johtaminen etätyöaikana A, B & C 

17 4 h / 4 h 

 

Liite 7. DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen kevät 2022 koulutuspalaute 
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4 Koulutukset ja tapahtumat DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeessa 
 

DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin laadukas ja monipuolinen 

valikoima erilaisia opetushenkilökunnalle suunnattuja digitaalisia taitoja vahvistavia koulutuksia. 

Koulutuksista kerättiin palautetta erilaisten kyselyiden muodossa. Tuloksia analysoitiin ja niiden 

pohjalta pyrittiin vastaamaan toiveisiin ja kysyntään hankkeen edetessä. 

 

Koulutuksia suunniteltaessa pyrittiin huomioimaan opetushenkilökunnan ainekohtaiset eritystoi-

veet ja -vaatimukset, kuitenkin niin, että kynnys osallistua olisi matala. Koulutuksiin osallistumi-

nen koronarajoitusten aikana tapahtui etänä ja tallenteiden avulla.  

 

Koulutuksia toteuttivat hankkeen työntekijät sekä ostopalvelun kautta koulutuspalveluita tarjoa-

vat yhteisöt ja yritykset. Koulutusten aiheita olivat erilaiset mm. erilaiset oppimisympäristö ja 

alustat, etäyhteys ja videopalaveri ohjelmistot, ainekohtaiset oppimissovellukset, toimisto-

ohjelmistot, luovan työskentelyn ohjelmistot, ohjelmistot virtuaaliseen fasilitointiin. 

 

Koulutettavia rekrytoitiin aktiivisesti erilaisia sähköisiä ja SoMe-kanavia hyödyntäen. Hankkees-

ta tiedotettiin uutiskirjeillä, blogeilla ja SoMe-päivityksillä. 

 

Korona pandemiasta johtuen alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kaikki hankkeen koulutuk-

set toteutettiin etä- ja verkko-opintoina, mikä oli osallistujille lopulta huomattavasti helpompi, 

tehokkaampi ja joustavampi osallistumismuoto. 

 

Hankkeessa järjestettiin 

monipuolisesti erilaisia 

tapahtumia rajoitusten 

salliessa. Tällaisia olivat 

mm. Opistopiirin Digitreffit 

ja Kaamosseminaari, jotka 

koettiin myös erittäin 

myönteisiksi tapahtumiksi 

pitkien rajoitusten jälkeen.  
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Meri-Pohjolan ja Lapin opistopiirien Kaamosseminaareja on järjestetty kaksipäiväisinä lähita-

paamisina vuosikymmenien ajan joko Pohjois-Pohjanmaan, Lapin tai Kainuun maakuntien alu-

eella. Opistopiirien yli 50 vuotisen historian aikana järjestettiin ensimmäinen täysin etänä pidetty 

yksipäiväinen Kaamosseminaari, jossa oli 129 osallistujaa.    
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5 Tiedottaminen ja viestintä hankkeessa 

 

Hankkeelle luotiin omat verkkosivut (https://digikarpanen.wordpress.com/), jotka toimivat hank-

keen koulutusten ja tapahtumien tiedottamisen ensisijaisena kanavana. Kaikista hankkeen kou-

lutuksista ja tapahtumista julkaistiin ennakko- ja ilmoittautumistiedot hankkeen www-sivuilla. 

 

Verkkosivuilla julkaistiin myös hankkeen blogia ja erilaisia digitaaliseen työskentelyyn liittyviä 

ajankohtaisia kirjoituksia. Sen lisäksi sivuille kerättiin hankkeen koulutusten tallenteita ja erilaisia 

ennakko- ja palautekyselyitä. Hankkeen sivuilla kerrottiin myös tarkemmin hankkeen tarkoituk-

sesta ja tavoitteista. 

 

Säännöllisellä tiedottamisella opetushenkilökuntaa pyrittiin ohjaamaan hankkeen verkkosivuille. 

Myös muita hankkeen sidosryhmiä ohjattiin verkkosivuille. Digikärpäsen puremat -hankkeen 

www-sivuilla (www.digikarpane.net) on n. 3700 näyttökertaa ja n. 2000 yksittäistä kävijää 

(06/2020-04/2022).  

 

Hankkeessa julkaistiin säännöllisesti omaa uutiskirjettä. Hankkeen uutiskirjeen sisältö päätettiin 

keskittää Meri-Pohjolan Opistopiirin uutiskirjeeseen ja www.meripohjolanopistopiiri.fi sivuille pa-

remman tavoitettavuuden ja koordinoinnin takia. 

 

6 Opetushenkilökunnan tukeminen hankkeessa 
 
Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin etä- ja pu-

helintuen järjestämistä opetushenkilökunnalle. Tu-

kea annettiin opetushenkilökunnalle etä- ja verkko-

opintojen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. 

Neuvonta toimi parhaimmillaan neljänä päivänä 

viikossa n. 2 tuntia kerrallaan. Tukea ja apua an-

nettiin korona rajoitusten ollessa tiukimmillaan ke-

väällä 2021.   

 

 

http://www.meripohjolanopistopiiri.fi/
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Avunpyyntöihin vastattiin sähköpostilla ja puhelimitse. Todellisuudessa avunpyyntöjä tuli ope-

tushenkilökunnalta kellon ympäri. Ongelmat usein liittyivät opetushenkilökunnan ja heidän kurs-

seillensa osallistuvien yhteysongelmiin, sekä erilaisten sovellusten ja laitteiden käyttöongelmiin. 

Joissakin tapauksissa ongelmat olivat luonteeltaan hyvin teknisiä ja vaativat kohtaamisen. Näis-

sä tapauksissa huolehdittiin erittäin tarkasti turvallisuustekijöistä (koronarajoitusten ollessa voi-

massa). Opetushenkilökunta koki etä- ja puhelintuen erittäin hyödylliseksi opetuksen siirtyessä 

nopeasti verkkoon.  

Liite 8. DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen opetushenkilökunnan etä- ja puhelintukipalaute 

 
7 Elinikäinen oppiminen ja työn digitalisoituminen 
 
Olemme tilanteessa, jossa työ ja työn tekemisen muodot muuttuvat kovaa vauhtia. DIGIKÄR-

PÄSEN PUREMAT-hankkeen aikana huomattiin useassa yhteydessä, kuinka nopeasti opetus-

työ on digitalisoitunut. On selvää, että koronapandemia edesauttoi tässä nopeassa siirtymässä. 

Olemme kuitenkin vasta pitkän polun alkupäässä. Kaikki työ ja työn muodot tulevat digitalisoi-

tumaan enenevissä määrin. 

 

Opetusalan vahva digitalisoituminen tuntuu luontevalta ja tervetulleelta kehitykseltä ottaen 

huomioon yhteiskuntien yleisen digitalisoitumisen. Onkin tärkeää, että tällaisista suurista muu-

toksista keskustellaan avoimesti ja erilaisia näkökantoja huomioidaan. Erityisen tärkeää on, että 

kaikki pidetään kehityksessä mukana. Uskalletaan kokeilla, eikä pelätä epäonnistua. Kokeilu-

kulttuurin edistäminen ja siihen myönteisesti suhtautuminen tuottaa uusia innovaatioita. 

 

Ammattitaidon kehittäminen on avainasemassa tässä muuttuvassa maailmassa. Opetustyö ei 

ole poikkeus tässä asiassa. On tärkeää, että opetussala ja etenkin opetushenkilökunta tunnis-

taa tilanteen ja panostavat osaamisen kehittämiseen. Jos oman ammattitaidon vahvistamiseen 

ei panosteta, voi yksilön mahdollisuudet uralla etenemiseen heiketä ja työuran katkeamisen riski 

kasvaa. Tämä on sanomattakin selvää huono kehityssuunta yhteiskunnan kannalta. DIGIKÄR-

PÄSEN PUREMAT-hanke on hyvä esimerkki valtiovallan ennakoivasta reagoinnista nopeasti 

muuttuvassa toimintakentässä. 
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On myös selvää, että etä- ja verkko-opetus on tullut osaksi koulumaailmaa jäädäkseen. Muutos 

on tapahtunut nopeasti. Ennen koronaa käytiin vielä keskusteluja siitä millainen opetustyön tu-

levaisuus voisi olla. Mahdollisuudet ovat rajattomat, kun puhumme tulevaisuuden teknologioista 

kuten esim. metaversumista. Metaversumista suunnitellaan, toistaiseksi vaihtoehtoista, rajapin-

taa kaikelle ihmisten sosiaaliselle kanssakäymiselle, niin viihteelliselle kuin arkiselle, sekä työlle 

kuin oppimiselle. Digitaaliset oppimisympäristöt tulevat olemaan erittäin merkittävässä asemas-

sa, kun puhutaan oppimisen ja opettamisen tulevaisuudesta. Tässä Suomella on erityisen hyvä 

lähtöasetelma ja mahdollisuus olla suunnannäyttäjä. 

 

DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeessa erityisen hienoa oli se, että hankkeessa onnistuttiin 

luovimaan jatkuvasti muuttuvassa kentässä ja uskallettiin kokeilla erilaisia ratkaisuja. Hankkees-

ta jäi paljon arvokasta tulevien hankkeiden hyödynnettäväksi. Ennen kaikkea DIGIKÄRPÄSEN 

PUREMAT-hankkeesta jäi opetushenkilökunnalle luottamus omaan osaamiseen ja uuden op-

pimiseen digitalisoituvassa maailmassa. 
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8 Kansalaisopistot edistävät digitaalista yhdenvertaisuutta 
 
Vapaan sivistystyön oppilaitoksen, kuten kansalaisopiston tavoitteena on järjestää elinikäisen 

oppimisen periaatteiden pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta 

tukevaa koulutusta. Kansalaisopistojen tarjoama koulutus on mielletty vapaatavoitteiseksi ja 

sivistyksellisen tasa-arvon vaalijaksi. Jatkuvan oppimisen oppilaitoksina kansalaisopistot sopivat 

hyvin rooliin, jossa on tarkoitus tehdä näkyväksi elinikäinen oppiminen läpi elämän. 

 

Kansalaisopistoilla ja vapaan sivistystyön toimijoilla on siis tärkeä rooli, kun puhutaan digitaali-

sen yhdenvertaisuuden toteutumista. Sen lisäksi, että kansalaisopiston koulutukset ja kurssit 

tavoittavat laajasti eri ikäryhmiä, niin niiden toiminta kattaa myös koko maan kaikki kunnat. Val-

tionavusteisten hankkeiden tukemana kansalaisopistot ovat mitä parhain digitaalista yhdenver-

taisuutta edistävä toimija. 

 

Tietoliikenneyhteyksistä on tullut ihmisille ja yhteiskunnalle välttämättömiä: ilman toimivia yh-

teyksiä on vaikea toimia. Jatkuvasti laajenevat ja monipuolistuvat digitaaliset tuotteet ja palvelut 

voivat kuitenkin tuntua monimutkaisilta. Lisäksi kaikilla suomalaisilla ei ole tarvittavia laitteita tai 

osaamista digitaalisessa yhteiskunnassa pärjäämiseen. 

 

Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdolli-

suus olla mukana muutoksessa. Siksi on tärkeää edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteu-

tumista. Liian nopeasti digitalisoituva yhteiskunta aiheuttaa paljon erilaisia ongelmia, joista 

yleensä kärsivät eniten heikompiosaiset, ja lopulta koko yhteiskunta. 

 

Digitaalinen yhdenvertaisuus on myös tekoja, joilla autetaan heikoimmassa asemassa olevia 

ihmisiä pysymään digitaalisessa kehityksessä mukana. 

 

Jotta kansalaisopistot kykenevät tarjoamaan jatkossakin laadukasta ja monipuolista digikoulu-

tusta ja -kursseja sitä tarvitseville, tulisi valtiovallan huolehtia riittävistä ja oikein kohdistetuista 

resursseista. Opetushallituksen rahoittama Meri-Pohjolan Opistopiirin Digikärpäsen puremat -

hanke on hyvä esimerkki oikein kohdennetusta digitaitoja vahvistavasta panostuksesta. 
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Digikärpäsen Puremat -hankkeessa (2020–2022) vahvistettiin ja monipuolistettiin opetushenki-

löstön kykyä käyttää digitaalisia työkaluja omassa työssään sekä lisätään ymmärrystä digitali-

soituvasta työ- ja oppimisympäristöstä. Hankkeen myötä opetushenkilöstön perus- ja digitaidot 

vahvistuivat ja samalla he oppivat ymmärtämään digitalisaation hyödyt omassa työssään ja 

opetuksessaan parantaen samalla heidän työllistymis- ja työmahdollisuuksiaan. Hankkeessa 

opetushenkilöstö tutustui ja oppii hahmottamaan ja arvioimaan erilaisia digitaalisen oppimisen 

mahdollisuuksia ja metodeja, ja miten niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti omassa työssään. 

Tavoitteena oli tutustuttaa opetushenkilöstö käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja, sovelluk-

sia ja oppimisympäristöjä oleellisena osana työtään ja opetustaan. 

 

Tänä päivänä kaikkialle ja jokaiselle elämän osa-alueelle verkottuvassa digimaailmassa (nyky-

ään puhutaan jo metaversumi käsitteestä) on tärkeää, että myös opetushenkilökunnan digitaidot 

ovat ajan tasalla. 

 

Terveisin, 

Omar Ikni, Projektikoordinaattori 
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Liitteet: 
Liite 1:  
DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen syksyn 2020 koulutuspalaute 
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Mielipiteitä koulutuksesta.23 vastausta 
 
Hyvä kouluttaja! 
Hyvä aloitus aiheeseen. 
Kouluttaja eli Teemu Moilanen on osaava opettaja. Ottaa selvää asiasta jos heti eitiedä ja jakaa tiedon eteen-
päin unohtamatta asiaa. Selkeä esitystapa, osallistava koulutus. Tykkään. 
Huippu! 
Käyttöön tulee uudet opit. Juuri tällaista olen kaivannut. 
Rauhallinen ja seikkaperäinen eteneminen edisti oppimista 
Hyvin vedety. Tarpeeksi infoa ja tilaa osallistujien kysymyksille- 
Hyvä kouluttaja! Otti huomioon kaikki osallistujat. 
Tästä oli todella apua. Kiitos!! :-) 
Kiitos kouluttajalle! 
Hyviä käyttövinkkejä padletin käyttöön. 
Huippu koulutus! Rauhalline, selkeä esitystapa ja loogisesti etenevä. Koko ajan pysyi kärryillä! 
Hands on! toimi hyvin. 
Hyvä, että asiat käydään perusteellisesti ja rauhassa läpi. Osa sisällöistä jäi kuitenkin käymättä. Kaksi tuntia 
on kuitenkin mielestäni sopiva aika koulutukselle, pidempi aika voisi olla puuduttava. 
Hyvä koulutus, joskin näistä koulutuksista tuntuu tulevan runsaudenpula. 
Konkreettisia neuvoja ja ideoita. Hyvä ettei tarvi itse yrittää kaikkea kokeilla ja etsiä. 
Hyvin toteutettu ja sisältö kattava 
Spark page hyvä! 
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Tärkeä ja mielenkiintoinen aihe. Visuaaliset aineet koulutus oli todella hyvä. 
Teemu on loistava kouluttaja! 
Teemu on selväsanainen ope, joten hyvin toimi. 
Todella mielenkiintoinen koulutus ja hyvin toteutettu. Opettajalle kiitos! 
Hyvä kokoniasuus 

Palautetta.22 vastausta 

Kiitos! 
välillä meni liian nopeasti; edelleen mietin, mitä kaikkea opiskelijoiden tulee hallita hyödyntääkseni näitä 
Tiedottakaa opiston tuntiopettajia näistä koulutuksista! 
Ajankohtainen ja tärkeä aihe, koulutusta tarvitaan! 
Kiitos. Lisää tällaisia lyhyitä tietopaketteja eri tavoista toteuttaa etäopetusta sekä erilaisia helppoja ja simppe-
leitä työkaluja omaan ja oppijoiden käyttöön. 
Kiitos tästä. 
Kiitos Teemu! 
Lisää näitä! 
Kiitos. Tykkään. Kerron muillekkin. 
Kiitos että tälläisia opintokokonaisuuksia järjestetään meille opettajille. Nämä ovat erittäin tärkeitä! Lisää 
kiitos. 
Kiitos! Odotan innolla seuraavaa kertaa. 
Haastavaa on tuottaa itse matskua ja seurata samalla opetusta. Tässä oli kiirehtimistä ja perässä pysyttelyä. 
Tosi hyvä kouluttaja ja koulutus 
Hyvä kouluttaja. Selkeä jaa asiansa osaaava. 
Sisältöjen läpikäymiseen tarvitsisi ehkä useampia koulutuskertoja. 
Voisi olla tiedossa kurssille jo ilmoittautuessa, mitä ohjelmia käytetään... 
Teemu on loistava kouluttaja! 
Markkinoikaa opistopiirin tuntiopettajille koulutusta paremmin! 
Kiitos 
Teamsin läpikäyminen, koska joskus on sitäkin pakko käyttää. Kaikki opastukset muihin ohjelmiin joita voi 
käyttää etäopetuksessa tulee tarpeeseen. 
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Liite 2: 

Digikärpäsen puremat – hankkeen kuulumisia 12/20 

Hei! 

Digikärpäsen puremat -hankkeen syksyn 2020 koulutuskokonaisuus Opetuksen Digitalisointi on saatu 

päätökseen. Viimeisen koulutusosion 1.12. aiheena oli striimaus (Striimaus käytännössä mobiililaitteella 

– Hands on!). Kokonaisuudessaan koulutusosioita oli kuusi ja nämä jakautuivat kahteen pääteemaan; 

Digitaaliset palvelut, sovellukset ja oppimisympäristöt, sekä striimauksen perusteet. Näiden lisäksi 

järjestimme neljä ainekohtaista osiota, joissa keskityttiin tarkkemmin eri aineiden tuomiin digihaasteisiin 

ja kysymyksiin opetuksessa. Jokainen koulutusosio nauhoitettiin ja tallenteet ovat katsottavissa 

helmikuuhun asti täältä. 

Syksyn koulutusosioihin osallistuminen oli kohtalaista. Toivottavaa olisi ollut, että sana olisi levinnyt 

laajemmalle ja osallistumisaste korkeampi. Koulutukset kun olivat erittäin ajankohtaisia, hyvin 

toteutettuja ja maksuttomia! (lue sanallinen palaute alla). Suurimman suosion saivat digitaaliset palvelut, 

sovellukset ja oppimisympäristöt osiot, sekä ainekohtaiset osiot. Kaikista osioista kerättiin palautetta, jota 

pääsee tarkastelemaan täältä. Jos osallistuit johonkin osioon etkä ole vielä antanut palautetta, niin voit 

tehdä sen täältä. 

Kevään 2021 koulutuskokonaisuuden suunnittelu on tällä hetkellä käynnissä. Alustavasti kevään 2021 

koulutuskokonaisuus tulee keskittymään opetushenkilökunnan digitaalisten perustaitojen 

vahvistamiseen, eli lähtötaso ja kynnys osallistua tulee olemaan matala. Jos haluat vaikuttaa asiaan, 

pyydän lähettämään allekirjoittaneelle sähköpostia mahdollisimman pian. Hankkeen www-sivuilla 

tulemme tiedottamaan tarkemmin tulevista koulutuksista ja tapahtumista, www.digikarpanen.net. 

Terveisin, 

Omar Ikni, Projektikoordinaattori 

 

http://www.digikarpanen.net/
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Liite 3:  

Digikärpäsen puremat – hankkeen kuulumisia 01/21 

Hei, 

ja hyvää alkanutta vuotta 2021. Toivotaan, että siitä tulee edellistä parempi kaikin tavoin. 

Opetustoiminnan ja hankkeiden kannalta alkuvuosi tulee jatkumaan samoissa merkeissä kuin edellinen 

loppui, eli vahvalla etä- ja verkko painotuksella. Vaikuttaa siltä, että tilanne etä- ja verkko-opetuksen 

suhteen alkaa kuitenkin normalisoitumaan, kun enää ei tunnu olevan ns. paniikkia ilmassa. Oppilaat, niin 

kuin opettajatkin, ovat hyväksyneet muutoksen ja oppineet sopeutumaan uuteen tilanteeseen, mikä on 

tietenkin vaatinut paljon uuden opiskelua, epävarmuuden sietämistä ja virheiden tekemistä ja niistä 

oppimista. On kuitenkin rohkaisevaa huomata, että näinkin suuresta ja dramaattisesta muutoksesta on 

selviydytty. Itse tahdon uskoa, että tällaiset tapahtuvat vain vahvistavat meitä yksilöinä, ja yhteisönä. 

Valtiovallan tuki ja toimenpiteet ovat olleet tässä asiassa oikein ajoitettuja. Digikärpäsen puremat– hanke 

ja sen tavoitteet on suora osoitusta tästä. Digikärpäsen puremat- hanke on tarjonnut 

opetushenkilökunnalle digitaitoja vahvistavaa koulutusta 2020 keväästä lähtien. Kurssitarjonta on 

suunniteltu erilaisia osaamistasoja silmällä pitäen. 

Kevät 2021 kurssitarjontaa (suorat ilmoittautumislinkit alla): 

14.1, Digikärpäsen puremat – TEAMS perusteet vasta-alkajalle 

5.2, Digikärpäsen puremat – TEAMS edistyneille 

15.1, Digikärpäsen puremat – Google perusteet, -sovellukset ja -meet 

2.3, Digikärpäsen puremat – Mikä on Thinglink? 

9.3, Digikärpäsen puremat – Mikä on Flinga? 

16.3, Digikärpäsen puremat – Mikä on Padlet? 

Kursseille osallistuminen on maksutonta. Viestikää kursseista opetushenkilökunnalle. Kursseista 

toivotaan palautetta ja sitä voi antaa täältä.  

Digikärpäsen puremat- hankkeen koulutuksille on luotu oma keskusteluryhmä Facebookkiin. Liity ja 

osallistu keskusteluun tästä. Muistutuksena vielä, että syksyn koulutusosioiden tallenteet ovat 

katsottavissa helmikuuhun asti täältä. 

Terveisin, 

Omar Ikni, Projektikoordinaattori 
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Liite 4: 
Digiloikasta digiharppaukseen 

 

Vuosi on vierähtänyt siitä, kun maailma hyppäsi uudelle raiteelle. 

 

Vuosi sitten maaliskuun alussa 2020 seurasin huolestuneena uutisia koronan leviämisestä ympäri 

maailmaa. Maa toisensa jälkeen kamppaili päälle hyökyviä tartunta-aaltoja vastaan. Uutisvirta oli 

jatkuvaa ja aihe on pysynyt pinnalla siitä lähtien. 

 

Vuoden kestäneen poikkeuksellisen tilanteen hahmottaminen ja monien muutosten vaikutus omaan 

elämään ei ole ehtinyt päivittyä uutisten tahtiin. Päivittäisessä tekemisessä koronan tuomia muutoksia 

voi olla myös vaikea huomata. Vasta kun tarkastelemme asiaa laajemmassa perspektiivissä alamme 

huomaamaan muutoksia omassa elämässämme ja ympärillämme. 

 

Nyt myös ymmärrämme, että osa koronapandemian aiheuttamista muutoksista, niin pienessä kuin 

isossa mittakaavassa, ovat pysyviä. Esimerkiksi, kun puhutaan digitalisaatiosta (lempiaiheeni) ja 

kuuluisasta digiloikasta, eri arvioiden mukaan digiloikka on ottanut viimeisen vuoden aikana loikan, johon 

normaalisti kuluisi noin 3-4 vuotta. Tällaiset muutokset ovat valtavia. Muutosten seuraukset eivät 

avaudu, jos asioita ei tarkastella oikeissa mittasuhteissa objektiivisesti. Asioiden tarkasteleminen 

oikeassa kontekstissa antaa selkeämmän kuvan tilanteesta. Muutokset omassa arjessa vuoden 

takaiseen antaa hyvän lähtökohdan tarkastelulle. 

 

”Suomalaiset yllättänyt koronakevät siirsi treenit olohuoneisiin ja kuntopoluille. Keväällä suomalaiset 

hamstrasivat vessapaperin lisäksi kotikuntoiluvälineitä, niin suuria laitteita kuin käsipainojakin.” 

 

”Kevään rajoitustoimet aiheuttivat leivonnan ja kotikuntoilun lisäksi myös remontti- ja piharakentamisen 

buumin…  Keväällä suomalaiset kuluttajat rakensivat terasseja niin, että huhti-toukokuussa hankitulla 

terassilaudalla saisi rakennettua polun Suomesta aina Yhdysvaltoihin asti.” 

 

”Moni suomalainen teki ensimmäistä kertaa myös jouluostokset verkosta. Jouluostoksissa näkyi, että 

juhlia vietettiin pienemmillä kokoonpanoilla, ja joulutuotteita ostettiin pienemmissä pakkauksissa kuin 

aiemmin.” 

 

(Erään kaupallisen toimijan tiedotteesta poimittuja.) 
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Itse seuraan tiiviisti teknologiakentässä tapahtuvia muutoksia ja nousevia trendejä. Kuluneen vuoden 

aikana pinnalle ovat nousseet vielä muutama vuosi sitten täysin pimennossa olleet kehityssuunnat, 

kuten esimerkiksi virtuaalivaluutta ja lohkoketjuteknologia. Nämä suosiotaan kasvattavat teknologiat 

todennäköisesti mullistavat elämäämme lähivuosien aikana. Suuressa kuvassa näidenkin muutosten 

taustalla toimivat isot megatrendit. 

 

Megatrendit kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, 

jotka eivät muutu hetkessä. Megatrendit ovat kokonaisvaltaisia ilmiöitä, jotka muuttavat talouksien 

rakenteita. Teollistuminen ja urbanisaatio ovat tunnettuja, vanhoja, kehittyneissä maissa jo toteutuneita 

megatrendejä. Esineiden internet (Internet of Things, IoT), tekoäly ja robotiikka, väestön ikääntyminen ja 

kestävä kehitys ovat puolestaan vasta toteutumisvaiheessa olevia megatrendejä. Odottamaton ilmiö, 

kuten koronapandemia, usein vauhdittaa muutosvoimia, digiloikka muuttuu digiharppaukseksi. 

 

Jos aihe kiinnostaa, niin suosittelen tutustumaan esim. Sitran vuosittaiseen Megatrendit 2020 -

julkaisuun. Julkaisu tarjoaa päivitetyn katsauksen suurempiin megatrendeihin, nostaa esiin viisi 

nousevaa trendiä ja ohjaa siinä, miten ennakoida teknologian ja uusien trendien kehitystä. 

 

Kohti uusia tuulia! 

 

Terveisin, 

Omar Ikni 

Projektikoordinaattori 
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Liite 5:  
DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen kevään 2021 koulutuspalaute  
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Mielipiteitä koulutuksesta.83 vastausta 

Hyvä. 
Hyvä koulutus kieltenopettajalle 
Hyvä. Perusteet. Ytimekäs. 
Ainakin, koulutukset, jossa voidaan käyttää enemmän digitaalisia keinoja, jos on mahdollista. erilaisia 
Asianosaava kouluttaja, hyviä juttuja ja halusin oppia myös lisää. Käytännön esimerkkejä omalta alalta. 
Tarpeellista tietoa, että osaa neuvoa opiskelijoita mm. liittymisen kanssa etäopetusryhmään. Saa myös hyvää 
tietoa toisilta osallistujilta, kun voi esittää kysymyksiä. 
Tekniikka-asiat tulevat väistämättä vastaan etäopetuksessa. Näitä joutuu pohtimaan oman opetuksen toteu-
tuksessa, mutta on myös hyvä oppia opastamaan opiskelijoita ainakin tavallisimmissa ongelmissa. 
Hyvä idea mentoroida eli jakaa kokemuksia opettajilta opettajille. Kiitos! 
Kaikki matalan kynnyksen kurssit on hyviä. 
Hyvä, kun on erikseen vasta alkajille, koska muuten ei pysy kaikessa mukana ja ensin on hyvä hallita perusju-
tut. 
Erittäin ajankohtainen 
Hyvät aiheet ja vinkkejä käytettäväksi työssä. Samalla kuuli toisten kokemuksia etäopettamisesta. 
Asiantunteva kouluttaja. Paljon asiaa tiiviisti ja selkeästi esitettynä 
Oma osallistuminen harjoituksiin matalalla kynnyksellä lisäsi rohkeutta. 
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Hyvä sisältö, teen itse kaiken omille kursseilleni niin sinänsä ei uutta, kirjoitan omista kokemuksista ja kuvaan 
kaiken itse 
Taitava opettaja. Lähtö aivan alusta yksilöllisesti. Tarpeeksi pieni ryhmä. Tehtiin niin kauan, että jokainen sai 
tehtyä. 
Osallistuin Paulan mentorointiin - sain hyviä vinkkejä 
Hyvä opettaja 
Koulutus on hyvä ja tärkeä 
Tykkäsin ja hyvän opin. 
opin paljon uutta 
hyvä koulutus, sain paljon uutta tietoa, josta on hyötyä 
Kaikki olennainen oli mukana 
Tärkeä koulutus tänä aikana 
Hyvä. Tarpeellinen. 
Tarpeellista! 
Oli hyvä. 
Opin paljon uutta. Eri asia sitten siirtyykö oppimani käytäntöön. Kertausta vaaditaan. 
Tuhti tietopaketti 
Ok 
Kannustus kokeilemaan hyvä 
Erittäin hyvä ja selkeä koulutus 
Ei aivan ehtinyt jokaista vaihetta laittaa muistiin, joten koulutusta ei voinut siltä osin nyt hyödyntää. 
Paulan mentorointi oli liian monimutkainen, ei mitään mahkuja tehdä yhtä laajoja etäopetuksia, vähätkin ko-
keiluhalut lopahti. Anun kurssi oli hyvä, harmi että tapahtui päiväaikaan, työtilanteen ollessa mikä on, ei mah-
dollisuutta osallistua päivällä kun on palkkatöitä tehtävä. KonstaShopin kurssi oli liian nopea, ei kerennyt seu-
rata mitä vetäjä teki kun piti yrittää itse tehdä siinä samalla että pysyi mukana. 
Hyvää on, että voi erikseen kysyä soittamalla. Monta kysymystä ja jatkokysymystä on hankala sähköpostit-
taa. 
Aihe monimutkainen 
Mielenkiinto pysyi vaikka oli pitkä päivä. 
Koulutus oli hyvä, mutta ehkä olisi voinut painottaa Kopioston näkökulmaa. Itse kaipaisin myös Teoston kou-
lutusta. 
Hyvin käytännönläheisesti toteutettu kurssi. Oli myös mahdollisuus kysyä tässä vaativassa tilanteessa vas-
taantulleista ongelmista. Rohkaiseva opettaja. 
Mentorointi rohkaisi minua toteuttamaan tanssinopetusta etänä. 
Jos on muita digikoulutusta voin osallistua, jos on mahdollista. 
Mentoroinnin koin parhaaksi, mikäli ryhmä on sopivan pieni, jolloin saa yksilöllistä ohjausta. Samoin tehtävä 
oli omaa oppimista tukeva. 
Hyvä, asiantunteva, paljon tietoa antava koulutus. 
Luotiin kanava ja opin tekemään kädentaitovideoita 
Selkeä, tiivis ja perusasiat tulivat hyvin kerrattua. 
Riittävästi toistoja, hyvä! 
Mukavasti toteutettu ja rento, osaavat vetäjät. Paras teams hetkeen! Tosi hyvä idea mentorointikoulutukset!! 
Hyvä. Paljon asiaa. 
Odotin hieman enemmän syvemmälle tasolle pääsyä. 
Riittävästi toistoa opetettavasta asiasta. 
Riittävästi toistoja - hyvä :). 
Hyvä että mentorointeja järjestetään. Saa vertaistukea. 
Tarpeellinen 
Lyhyeen koulutukseen oli mielestäni saatu kaikki oleellinen ja ne oli selkeästi kerrottu. Oli myös hyvä, että 
lopussa oli kysymyksille jätetty runsaasti aikaa. 
Huomasin kuinka osallistujat katosivat tukea juuti niihin ihan perusjuttuihin. Uudelleen ja uudelleen Kuinka 
luoda kokous ja lähettää kutsut, kuinka ja miten avata kokous ja liittää osallistujat siihen. Kuinka mikäkin 
nappula toimii. Mitä jos teen jtn väärin tai mokaan kunnolla. Kuka neuvoiksi uudelleen ja ihan kädestä pitäen... 
Mielenkiintoista, eka tutustuminen verkko-opetukseen,vaikea arvioida ei kuitenkaan huono. 
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Opettajat mentoroinnissa voisi fasilitoida keskustelua hieman napakammin, toisaalta rento tunnelma lienee 
hyvä. 
Digi-koulutukset ovat tärkeitä. 
Ilo seurata sellaista opettajaa, joka on jo kauan käyttänyt erilaisia tietoteknisiä juttuja opetuksessaan. Asioita 
oli mietitty ja kehitetty toimivuutta. Paljon olisi mahdollisuuksia! 
Avasi asiaa hyvin täysin osaamattomalle. 
Hyvä aloittelijoille. 
sain pajon uutta tietoa, kurssi oli hyvä ja tarpeellinen 
Vertaistuki on tarpeellista. Keskustelu ja jakaminen hyvin hyödyllistä. 
Keskustelulle oli kiitettävästi tilaa. Opimme toisiltamme. 
Koulutus on erittäin hyvä ja hyödyllinen. Kiitos 
Yksin puurtaessa ei tule aina kaikkea huomioineeksi ja kun tällaisissa koulutuksissa jaamme tietojamme, ei 
kaikkea uutta tarvitse keksiä itse. Koulutus oli siis paikallaan ja hyvä. 
Hieman nopea tahti näin hitaalle, kun vähän kaikki on haettava uusista paikoista:) 
Ei vastannut odotuksiani ainakaan ensimmäisen kerran perusteella 
Todella hyödyllistä! Ensimmäinen kerta 10 v. kun tämmöiseen pääsin. 
Hyvät kouluttajat 
Koulutus on hyvä ja sopiva. Kiitos Teille. 
Oli ihanaa keskustella keramiikanopettamisesta kollegojen kanssa. 
Tuli paljon sellaisiin kysymyksiin vastauksia, jotka ovat erittäin hyödyllisiä. 
Mielenkiintoista kuulla jo etäkursseja pitäneen opettajan opetustavasta ja vinkkejä opetukseen. 
Ehdottomasti hyvä, kun kollega mentoroi. 
Hyvä, rento, kannustava. 
Huippu. Paljon tärkeää asiaa. 
Huippua! Nyt voin liittää Classroom-materiaaliin koontikuvan, jossa ovat videopätkät ja ohjekuvat linkitettyinä 
etenevässä työjärjestyksessä! Rauhallista ja perusteellista opetusta. Hyvä, että päästiin samantien kokeile-
maan ja testaamaan käytännössä. 
Sain uusia vinkkejä ja hieman kertausta 
Näppärä juttu, kysymykset suoraan arjesta! 
Ajankohtaista asiaa, selvensi asiaa 
Ihan ok kokonaisuus etänä, aika tiivis paketti yhdelle päivälle 

Mihin koulutuksiin haluaisit osallistua tulevaisuudessa?75 vastausta 

Google Classroom 
En osaa sanoa 
Pilvipalvelut 
Kieltenopettajien koulutuksiin ja on hyvä että koulutuksen pitäjä on itse myös kieltenopettaja. 
YouTube videoiden muokkaus. Obs sovelluksen käyttö. 
Google Meet:in enemmän digitaalisten vinkkejä, jos on mahdollista 
Youtube-videon editointi 
- en osaa nyt sanoa, kiinnostaa kyllä monikin aihe, esim kädentaitojen opetus etänä, erilaisia kokemuksia ja 
ideoita 
Pedanetin tarkempaan haltuunottoon 
Google perusteet, sovellukset ja Meet, Padletin ja Youtuben perusteet. 
Hyviä aiheita on ollut, mutta kaikkiin ei ole pystynyt osallistumaan opetuksien vuoksi. Monet asiat kiinnosta-
vat ja kertaustakin tarvitsee, joten osallistun mielellään tulevaankin tarjontaan. 
En osaa sanoa, pitäisi nähdä mitä tarjolla 
Minivideoiden tekeminen käsitöihin. Hybridiopetus kädentaitotunneilla. 
laitteet: mikki, valot, musiikki, ilmaiset musat, Zoom 
Yleensä Digi kurssit, jos on mahdollista kun ehdin.. 
Minusta tuntuu, että tarvitsen kaikenlaisia koulutuksia...puutteita löytyy. 
Videoiden editointi 
Riippuu siitä, mitä on tarjolla 
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Lisälaitteiden toiminta, mitä kannattaa hankkia: valot, mikit, mikserit, Niiden paikka 
Videoiden editointi. (YouTube) 
Yleensä kaikki verkko-opettamiseen liittyvä kiinnostaa. 
Laitteet: valot ja niiden paikat, mikki, musa, mistä ilmaiset musat, 
Gimp ja Canva 
Videoiden tekeminen, editointi, piirustusohjelmien käuttö etäopetuksessa 
Padlet, videoiden efitointi. 
Videopätkien tekeminen kädentaitojen etäopetuksen tueksi. Hybridi-opetus kädentaidoissa. 
Kuvankäsittelyyn 
Kaikki kiinnostaa, erityisesti kielten opetukseen liittyvä 
Ei nyt muuta tarvetta 
Vastaaviin, mutta sellaiset että niihin pystyisi osallistumaan silloin kun itselle sopii, eikä aina työaikana. 
Eri sovellusten käyttöä 
Videon editointi, padlet. 
Tekijänoikeudet (Teosto yms), digitaidot 
Odotan kovasti että Google Classroom saataisiin ja sitä pääsisi nopeasti opettelemaan. Mm. pari- ja pien-
ryhmäkeskustelut puuttuvat kielen opetuksesta ilmaisella Meetillä. Koska tämä tilanne pitkittyy, harmittaa 
ettei niitä saa jo toteutettua. 
Digikoulutukset. 
Tutoroinnin pedanetistä ja miksei muistakin omaa työtä helpottavista koulutuksista, josta annettaisiin myös 
helppoja ja oppimista tukevia tehtäviä. 
YouTube-videoiden editointi, hybridi-opetus (oppilaita luokassa ja osa etänä) ja SWAY-koulutus 
Videoklippien editointi. 
Zoom 
Digiosaamisen laajentamiseen ja kurssien markkinoimiseen 
Videoitten editointi. 
Google Drive, Padlet, videoiden editointi, Jamboard, Google Forms 
YouTube videot ja editointi 
Zoom, liikuntaan. Valot, äänet, mikit ja mitä niitä nyt on. Kuvan laatu. 
Kaikenlainen etäopetukseen liittyvä kiinnosta. Myös laitteet eli tekniikkapuoli sekä ohjelmistot. Käytännön 
toteutukset eri oppiaineittain kohdalla kuinka ne on onnistuneet jnejnejne. 
Voisin myös jakaa omia kokemuksiani ja oppimaani juttuja uudelleen jos tarvetta on. 
Google Meet sekä lisä mentoroniti ja Teams, jos on mahdollista. 
Tämä on sen verran uutta minulle, että ei osaa edes toivoa mitään. Tarvitaan paljon aivan ruohonjuuriopetus-
ta, kun jo termistö on outoa puhumattakaan käytännön toteutuksesta. 
video editing, how to get free fonts, free music, about copyright for my own video, etc. 
YouTube syvemmin. YTube Videoitten editointi. 
Videonmuokkaus. 
Liikuntatunnilla valot ja niiden paikat, mikki, royalty free musiikit 
Nyt kaipaisin opastusta O365:n sujuvaan käyttöön. 
Jos on mahdollista Google Meet: iin . 
mm. yuotubeen liittyvä jatkokoulutus 
YouTube-videoiden editointi 
Kielten keskustelukurssi. 
Ohjelmia kielten opetukseen; Hoogle classroom 
OBS ohjelman perusteet. 
Opetuksen apuvälineitä/ohjelmia esitteleviin. Varmasti on tyñkaluja, joita voisin käyttää. Tällä mentoroinnilla 
sain kaksi uutta ohjelmaa -ja toisen kurssikaverin kommentista. 
Mentorointi koulus, Google Meet ja sen vinkjä koulutus sekä Teams koulutus, jos ehdin. 
Adobella tai ilmaisohjelmalla 2D-animaation tekeminen. 
- 
Digitaitoihin liittyvät koulutukset. 
Zoom, liikuntaan 
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Osallistuin myös Canva-koulutukseen, mutta ajankohta oli sikäli huono, että jouduin kuuntelemaan sen autos-
sa ja se ei tietenkään ole sama asia. Ilmaisista kuvapalvelu-linkkivinkeistä olen iloinen. 
Zoom -koulutukseen, Youtuben käyttö (videon tallennus ja jako yksityisesti) 
Digitekniikka koulutuksiin. Miksei myös liikunnan mentorointeihin, jossa tulokulma olisi erilainen kuin edelli-
sessä. Toki erilaisilta ohjaajilta/opettajilta oppii aina uutta, vaikka aihe olisi suurin piirtein samakin 
Videon muokkaus. OBS ohjelman käyttö. 
Miten aktivoin oppilaat puhumaan keskenään etätunnilla (eivät halua pienluokkiin)? 
OBS-videointi, Youtube-editointi, Gimp-perusteet 
OBS-perusteet, Youtubevideoiden editointi, Gimp-perusteet kaavojen koon muokkaukseen (jotta tulostuvat 
oikean kokoisina kotiprinttereillä) 
Vastaaviin koulutuksiin lähiopetuksena 

Palautetta. Risut ja ruusut54 vastausta 

Kiitos 
Ruusuja. Juhannusruusujakin. 
Kyllä, molemmat. Kiitos Teille. 
Kiitos, olin tyytyväinen. Hyvä että oli tilaisuus kysyä. Tallenteista iso kiitos! 
Ihan ansiokkaasti kollegat kurssitti :) 
Olisin halunnut katsoa uudelleen, mutta en saanut koulutusta enää auki. Taidot ei riittäneet. 
Olisin ehdottomasti tarvinnut tätä aiemmin, minulle tämä tuli liian myöhään. Kurssini ehdittiin perua kolmesta 
syystä: korona, liian epävarma tilanne (sekä minulla että mahdollisilla kurssilaisilla) ja epävarmuuteni etäope-
tuksen suhteen. 
Mielestäni (joissakin) opistoissa toimittiin hitaasti. Paljon osaamista ja tietotaitoa menee nyt hukkaan. Itsekri-
tiikkini ei anna periksi, että opettaisin huonosti! 
Nyt ovat koulutukset olleet sopivan pituisia, ei liian pitkiä. Jää aikaa myös tiedon prosessointiin, kiitos. 
Kiitos mentoreille! 
Hyvä että olemme saaneet kursseilta materiaalia, joista asioita voi kerrata ja tarkistaa. Kiitos! 
Koulutuksesta tuli viestejä monelta eri taholta, kokonaisuus hieman sekava, kuka oli päävastuussa jos tuli 
kysyttävää? 
Selkeä luento 
Tuula on niin inhimillinen ja mahtava. Kiitos Tupsukka! 
Ruusuja vain 
Molemmat: Risut ja ruusut 
Kaikki ok 
Hyviä koulutuksia kaikki, mitä on nyt ollut. Ja onneksi löytyy (ainakin osasta) tallenne, jos ei sattunut pääse-
mään kurssille. 
Hyvä ja nopea tahti. Hyvä kun voi osallistua uudelleen j uudelleen. Hyvä kun saa kysyä ihan tyhmiä eli niitä 
tärkeitä kysymyksiä! Ja saa hyvät vastaukset niin pääsee eteenpäin. Kiitos Eija!! 
- 
Aluksi kouluttajan nopeus (puhe, klikkaukset jne.) olivat aivan liian nopeita. Toisessa koulutuksessa jo rauhal-
lisempaa ja oli riittävästi toistoja. 
Olen osallistunut viime kevään ja kesän sekä syksyn aikana järjestettyihin digikoulutuksiin. Kuitenkin vasta 
juuri joulunalla korona-sulun tullessa uskaltauduin tekemään Google Meet-kokoukset ja sain opetettua vii-
meiset kerrat etänä. Nyt minua ei enää pelota. Olen hankkinut oman web-kameran, kunnon päältäkuvaavanja-
lustan ja langattomat kuulokkeet. Olen todella kiitollinen Eijalta saamastani tuesta, neuvoista ja kannustuk-
sesta. 
Tämä koulutus oli hyvä ja tarpeellinen 
Jäi myös auki, mista löytyy video jossa opastuksen saisi kerrata. 
Ihan ok. Kai. Paulan tehokkuus ja etäopetuksen monipuolisuus löi keuhkot tyhjäksi ja vei halun edes yrittää 
etäkurssien järjestämistä. Asetti riman niin korkealle, ettei paukut riitä edes kokeilla etäkurssien järjestämistä. 
Anulle ruusut innostamisesta ja selkeistä ja ymmärrettävistä vinkeistä, harmi etten aikataulun vuoksi voinut 
käydä kurssia loppuun. Konstashop oli ok, pitää miettiä voinko käyttää omilla kursseillani jotenkin jos niitä 
kursseja enää koskaan saa pitää. 
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Ruusuja. Hyvää on sisällön selkeä opetus, tiiviisti asiat. Ilman opetusta en ehkä olisi etäopetusta voinut järjes-
tää, koska itse omalla ajalla tiedon hankkiminen, siihen vain ei ole niin paljon resursseja kuin mitä koronatilan-
teessa vaatisi. 
Ruusuja paljon hyvin toteutetuista kursseista. Hyvä että materiaalia on paljon hyödynnettävissä myös omaa 
opiskelua varten. Google Meetin ohjeistukset tulivat osittain myöhässä. Ehdin jo syksyllä itse opiskella ja teh-
dä ohjeistuksia opiskelijoille. Tällainen on ymmärrettävää tässä koronatilanteessa, kaikkia ohjeita ei voi saada 
oikea-aikaisesti. 
Risut ja ruusut 
Ihan ruusuja vain. 
Kärsivällinen opettaja! Kiitos! Perustin Classroomit kolmelle eri ryhmälle ja linkitin videot niihin. 
Hiukan kiireinen "teoriaosuus". Itse olen tehnyt kokeiluja aiemminkin, joten ei ollut vaikeuksia ymmärtää. 
Kiitos! 
Hyvä koulutus. Tarvitsen työssäni. 
Ruusu. 
Miksi metoroinneissa olin hlömäärä rajoitus, kun on kyse web palaverista? 
Toive jotta osallistujat osallistuisivat aktiivisemmin, toki monelle tekniikka jne on ihan uutta ja arkuutta sen 
käytössä on vielä paljon. 
Tottimattomuittani vaokutus toisinasn hieman sekava. Kiitos. 
Molemmat. 
Ilmoittautuminen ei toiminut. Yleensä tiedotus ontuvaa. Alunperin viestin tieto / otsake voisi olla kuvaavampi 
eikä pelkkä mentorointi. En alkuun edes huomannut / tajunnut tutustua esitteeseen. Toisessa oli jo otsak-
keessa maininta: kielten opetus. 
Selkeää 
Markkinointia lisää. Nopea aikataulu saattaa estää hitaampia ehtimään mukaan. Uusintakiertosta kehiin! 
Molemmat. 
Ehkä vastaava koulutus jatkossa yhden session taktiikalla 
Tiedotteessanne oli vääriä kuukausia? 
Aiheeseen pääsemiseen menee aina liikaa aikaa, pitää odotella osallistujia ja esittelyjä. Kivoja, mutta toisaal-
ta aikaa on vähän. Käydään läpi uutta -asenne olisi vaihteeksi ihan kiva. 
Molemmmat on sama tarkoitus myös minulle. Kiitos! 
Pikkuisen "hösyämistä", johtuen osallistujien suuresta määrästä ja nauhoituksesta. Opettaja piti kuitenkin 
ohjat hyvin käsissä. 
Sai vinkkejä omaan opetukseen ja rohkeutta aloittaa etäopetus. 
Minulle sopi hyvin että talvilomaviikolla oli koulutusta. Opetusviikoilla vaikeampi päästä osallistumaan. Hyvä 
kun tulee tallenteita myös osioista, joihin ei pääse. Kiitos! 
Canva olisi varmasti hyvä oppia, mutta siihenkin haluaisin matalamman kynnyksen mentorointia. Nyt ryh-
mämme oli aivan liian suuri. 
Kiitos Tuulalle rennosta ja kannustavasta asenteesta. 
Kiitos hyvästä opetuksesta! 
+ hyviä käytännön vinkkejä, + sai esittää kysymyksiä ja niihin tuli selkeät vastaukset 
Kouluttajilla napakka ote, palaute tehtävistä voisi olla rakentavampaa. Välillä tuntui, että kouluttajilla oli aika 
vähän tekemistä (ohjattavaa), olisi voinut olla enemmän mukana ohjaamassa. 

Kehittämisideat21 vastausta 

- 
Minusta ei ole mitään erikoista. Kaikki koulutukset ovat laadukkaita. Kiitos uudelleen Teille. 
Hyvä jos näitä tekniikkakoulutuksia olisi aina silloin tällöin. 
Jos hanke tms. mahdollistaa, olisi hyvä saada jatkuvaksi käytännöksi aika ajoin toistuva teemallinen (aihe 
esitettyjen toiveiden mukaan) mentorointi. 
... 
Kädentaitojen etäopetukseen liittyvä koulutus, tieto ja mentorointi tärkeää henkilökohtaisesti ja näitä lisää. 
Toivon etäkursseja vaikka korona hellittäisikin. Olisi hyvä olla kursseja myös opetuskauden ulkopuolella, jol-
loin pystyy paremmin osallistumaan. 
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En osaa sanoa 
Digi kurssit ovat tosi hyödöllisiä... 
Se teosto+gramex - koulutus on myös paikallaan. On välillä haastava tietää mitä kaupunkien tekemät sopi-
mukset sisältävät (niistä ei oikein tunnu kukaan tietävän tarkasti organisaation sisälläkään), ja mitä tarvii so-
pia erikseen. Kiitos! 
Jokin muu ajankohta koulutukselle kuin perjantai-iltapäivä olisi suotuisampi. :) 
Aikatauluja monipuolisemmiksi, elannon eteen on tehtävä töitäkin, ei pysty irtautumaan palkattomille kursseil-
le päiväsaikaan. Kurssimateriaali voisi olla katsottavissa silloin kun itselle sopii, tai siihen voisi palata use-
amman kerran, tarkistamaan asioita tallenteista. 
Sähköpostit koulutuksista tuli viime tipassa tai jo koulutuksen mentyä eli tiedotusketjulle ei varattu aikaa. 
Aluksi viesteissä ei ollut selkeää johdantoa, kenelle järjestetään ym. Esim. olisi voinut olla tyyliin "Kyseessä on 
avoimesti kansalaisopistojen /opiston x opettajille suunnattu maksuton koulutus johon voi halutessaan il-
moittautua." Aluksi tuli vain edelleenlähetettyä viestirimpsua, josta vasta liitteestä oikeastaan tajusi, mistä on 
kyse. 
Ei haittaa, vaikka joitain aiheita tulisi uudelleenkin ohjelmaan. Kaikki kurssiajat eivät käy. Olisi myös hyvä, jos 
koulutuksia olisi taas myös touko-kesäkuussa. Silloin on paremmin aikaa harjoitella ja sisäistää asioita. Toki 
tallenteita on omaan opiskeluun. 
Gidikoulutus anttaa lisää vinkkejä ja voimaa etäopetukseen. 
Hienoa, että näitä koulutusmahdollisuuksia annetaan. Pitää myös muistaa, että näihin osallistuminen on aina 
omasta jaksamisesta ja muusta pois, niin hyödyllisiä kuin ovatkin. Näitä samantyyppisiä koulutuksia voisi 
pyöriä joka vuosi, jolloin osallistumisen voisi jakaa voimavarojensa ja töiden kuormittavuuden mukaan. 
Kiitos, jos voimme saada lisää digi-koulutuksia, jon on mahdollista. 
Minusta kaikki on hyvä, ei mitään erityinen asia/ideo täällä hetkellä. 
Ei mitään erikoista. 
Mietin opetettavan aineen ja digikouluttajan yhteistyötä missä yhdistyisi tekninen ja ammatillinen osaaminen, 
mutta vaatii mielenkiintoisen näkökulman ja työtä pohjalle toteutuakseen. Vai onko järkevämpää/selkeämpää 
pitää aiheet erillään. 
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Liite 6: 
DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen syksyn 2021 koulutuspalaute 
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Mielipiteitä koulutuksesta.18 vastausta 

Hyvää tietoa, joka auttanee myös muiden sovellusten käytössä. 
Koulutus oli hyvä ja opettaja osasi ottaa huomioon ihan vasta-alkajan. Uskalsi tehdä "tyhmiä" kysymyksiä. 
Selvensi Zoomin käyttöä 
Selkeä opastus google formsin käyttöön. 
Koulutus toimi hyvin Teamsin välityksellä. Ohjelnan käyttäminen oli itselle tuttua jossain määrin, mutta opin 
valtavasti uusia käyttöä helpottavia asioita. Oli hybä, että pääsi kukin harjoittelemaan itsenäisesti oman tar-
peen/tason mukaista nuotintamista. Koko ajan pystyi opettajalta kysymään neuvoja ongelmiin ja myös mui-
den kysymykset ja niihin annetut vastaukset opettivat paljon ohjelman käytöstä. 
Koulutus oli hyvin suunniteltu ja otti huomioon osallistujien lähtötason. Koulutuksessa itselläni ei ollut oikein 
mitään tietoa eikä kokemusta äänentoistosta eli kaikki oli uutta. Toisella osallistujalla oli kymmenien vuosien 
kokemus asiasta, mutta halu päivittää osaamistaan.. Molemmat saimme varmasti koulutuksesta irti mitä 
halusimme. 
Asiansa osaava, rauhallinen ja innostava kouluttaja. Sai oppia omaan tahtiinsa. Yksilöllinen ohjaus mahdollis-
tui. 
Tiia on erittäin selkeäsanainen, hyvä ope! 
On laaja alue kurssin ajan puitteissa, saisi olla pitempikin kurssi. 
Selkeästi ilmaistua ja hyvällä sykkeellä opetettua. 
Hyvä sisältö ja rauhallinen tahti 
vastasi tarpetani 
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tarpeellisia ovat, uutta oppii joka kerta. 
Erinomaista, kun saatiin myös Ylivieskaan paikanpäälle ja etäyhteydetkin pelasivat hyvin. Toki osallistujien 
lähtöosaamisessa oli suuria eroja, joka hieman hankaloitti kurssin etenemistä. 
Hvyä kouluttaja. Mukava toteutus. 
Todella hienosti onnistui hybridiopetus, kiitos. 
Hyvä kokonaisuus aihealueesta. Toi paljon uutta. 
Hyvä oli, enemmän itse kokeilua vielä mukaan. 

Mihin koulutuksiin haluaisit osallistua tulevaisuudessa?14 vastausta 

Muihin etäsovelluksiin. 
Johonkin saman kaltaiseen. 
vastaavanlaisiin esim teamsista 
En vielä tiedä, mutta ylipäätään koulutukset kiinnostaa jaa haastaa itseä oppimaan asioita mukavuusalueen 
ulkopuoleltakin. 
- 
Lisää samaa vertailemalla laitteita ja toimintatapoja. Musiikkivideon kurssi olisi myös tarpeen. 
Miksaus ja editointi. 
VR 
Äänitys ja-softat kiinnostaisi 
Tietoturva-asiat etäopetuksessa. etäopetuksessa ja tarfittaessa myös lähiopetuksessa Omat laitteet, työnan-
tajan ohjelmistot, onko työnantajalla oikeus laitteiden sisältämiin tietoihin, tiedostoihin, valokuviin jne..? Onko 
työntekijällä oikeus käyttää ohjelmistoja vapaa-ajallaan harrastuksiin ja pienimuotoiseen yritystoimintaan? jne 
asiaan liittyvät. paljon etäopetetaan vaan missään ei puhuta tietoturvasta, oletetaan vaan, että kaikki tietävät, 
tai ett kaikki menee hyvin ja keskitytään etäopettamiseen.. 
Äänen editointi ja jälkikäsittelyt sekä sovitusten tekeminen Sibeliuksella 
Vastaavanlaisiin. Kiva jos esiteltäisiin vaikkapa Audacitynkin käyttöä 
alkeis ohjelmointia 
Ongelmien neuvominen opiskelijoille, tyypilliset ongelmat. 

Palautetta. Risut ja ruusut18 vastausta 

Kiitos! 
Kiitos Teemulle, oli pätevä ja tiivis paketti. 
Iso puska ruusuja. Hyvä kurssi. Kiitokset opettajalle. 
Ei muuta ku kiitoksia havainnollisesta esityksestä 
Laurille isot kiitokset, että pidit tämän koulutuksen! Tuli tarpeseen! 
Suuret kiitokset Lauri-opelle hyvästä kouöutuksesta! Joustavuutta löytyi upeasti siinä, että eka kerta vedet-
tiinkin viime hetkellä teoriaopintoina etänä, kun itse olin kipeänä ja toinen opiskelija toisella paikkakunnalla. 
Toinen kerta oli lähiopetusts ja päästiin kokeilunkin kautta oppimaan asioita. Kynnys käyttää äänentoistoa 
tarvittaessa madaltui ja nyt uskallan ainakin koskea paremmin vehkeisiin ja ymmärrän äänentoistolaitteista 
enemmän ja osaisin ehkä jopa kasata pienehkön toimivan systeemin tarvittaessa. 
Asioiden kertaaminen ei ole koskaan pahaksi, myös uutta sisältöä voisi sitä kautta oppia. Läpikäytyjä asioita 
täytyy toistaiseksi harjoitella omassa opetuksessa. Kiitos koulutuksesta! 
- 
Hyvä kouluttaja! Pienryhmässä saa kukin yksilöllisti ja välittömästi ratkaisun ongelmaansa. 
Näitä saisi olla säännollisesti ja monilla eri laitteilla jotta voisi kokeilla erot käytännössä. Jokainen tuo omaa 
osaamisensa ja omat pulmansa. 
Lisää näitä! 
Hyvin toteutetut kurssit 
ruusuja 
Lauri veti hyvin ja on ammattitaitoinen sekä substanssissa että opettamisessa 
  
Mainio koulutus, ja ilmainenkin vielä, kiitos oikein paljon. 
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hyvin järjestetty 
Ruusuja 
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Liite 7. 
DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen kevään 2022 koulutuspalaute 

CANVA 1 ja 2 koulutukset 

 

 
Mielipiteitä koulutuksesta.25 vastausta 

 
Hyödyllinen, selkeä ja innostava 
Välillä eteneminen oli nopeaa vaikka tuttua aihetta, 
Koulutus oli ehkä hieman liian tasapaksu. Lisäksi Canvaa käytiin läpi todella alkeistasolla. Canvaa jo vä-
hän käyttäneenä koulutus ei tuonut uusia asioita (paria pientä juttua lukuunottamatta). 
Hyvä koulutus, kiitos! 
Todella hyvä 
Kiva kun kouluttaja oli "tätä päivää" ! 
Kouluttaja aivan huippu, koulutus sopivan pituinen. 
Hyvä sisältö 
Hyvä ja napakka paketti aloitukseen 
Innostava ja rento opetustapa. Havainnollinen. 
Selkeä koulutus 
Sain melkein valmiiksi ensimmäisen kurssimainokseni. 
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Selkeä ja hyvin jäsennetty koulutus- 
Selkeä ja hyvä, miellyttävä kuunnella. 
Selkeää opastusta, reipas, mutta ei liian nopea tahti, monipuolisesti selitit ja neuvoit! 
Erittäin hyvin toteutettu ja selkeä koulutus. 
hyvä, selkeä, visuaalinen 
hyvä ja selkeä koulutus 
Kiitos :) 
mielenkiintoinen ja hyvin suunniteltu ja esitetty 
Kouluttajalla selkeä ja miellyttävä tyyli. Vinkit ilmaisista kuvapankeista olivat erittäin tervetulleita. Canvaa 
jo käyttäneellekin tuli uutta tietoa. 
Erittäin hyvin ja selkeästi esitetty asiat :) 
Hyvä kouluttaja 
Hyvä ja selkeä koulutus. 
Napakka ja selkeä 

 

Verkkoviestinnän koulutukset 1, 2 ja 3  
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Mielipiteitä koulutuksesta.13 vastausta 

Innostava ja rohkaisi verkkoviestintään, nälkä synnytetty ja odotan tulevia koulutuksia 
Erittäin ajankohtainen kurssi. Kiitos, tuli tarpeeseen. 
Oli hyvä, selkeä ja sopivan kattava 
Innostava ja aito ote. Hyvin valmisteltu. 
Koulutus oli hyvä ja mielenkiintoinen. 
Kiitos hyvästä ja selkeästä opetuksesta! 
oli helppo seurata 
Koulutus oli selkeä ja sopivan mittainen. Odotan innolla ensi viikon tapaamista. 
yllättävän nopeasti meni kaksi tuntia 
Tärkeä aihe. Kiitos! 
perustietoa hyvin paketoituna 
Hyvin toteutettu kokonaisuus. Sopivan mittainen ja lyhyt tauko erittäin hyvä! Kanssaoppijoille ja itsellenikin 
voisi olla hyväksi pitää kameraa auki ainakin alkuhetkillä, eihän me livekoulutuksissakaan istuta säkki pääs-
sä.. hassu tapa tullut tuosta ”kamerat kiinni” 
Hyvä kun pääsee kuuntelemaan ja puhumaan aiheesta joka kiinnostaa. Ohjauksen ote oli kerrassaan valloit-
tava ja mukaansa tempaava. Ois kiva päästä useammin! 
 

Ajanhallinta ja oman työn johtaminen etätyöaikana A ja C koulutukset 
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Mielipiteitä koulutuksesta.8 vastausta 

 
Tuli todella tarpeeseen tätä koulutus! 
Ihan huippu kouluttaja! aihe erittäin tärkeä ja entistäkin ajankohtaisempi. 
Erinomainen kouluttaja. Erinomainen koulutus. Jatkokurssi konkreettiselle toteuttamiselle tarvitaan. 
Mukavan rento koulutus, jossa asioita sai pohtia oman työn kautta 
Hyvä ja selkeä paketti. Ajankohtainen sisältö. 
Erittäin hyvä ja keskusteleva/osallistava 
Miellyttävä keskusteleva tyyli 
Koulutus oli loistava ja luulen, että tällä tiedolla pääsen eteenpäin, joten siksi vastasin, että ei ole kiinnos-
tunut oppimaan lisää, koska sain jo kaiken tarvitsemani tiedon. Suosittelen koulutusta kaikille. 
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Liite 8. 

DIGIKÄRPÄSEN PUREMAT-hankkeen opetushenkilökunnan etä- ja puhelintuki palaute 
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Ongelma?29 vastausta 

Kyseli ja jutteli tästä tilanteesta pitkän tovin. Halusi tietää mitä tehdä ku on nyt laittanut tyyliin kirjepostilla ja 
kaikin mahdollisin keinoin pitsinnypläyksestä tietoa, että miten sen voisi hoitaa jatkossa 
Miten Teams toimii. 
Etäyhteydet 
Töiden ja työskentelyn seuranta. 
Ongelmana oli, että ei ollut vielä edes aloittanut etäopetusta. Mistä lähteä liikkeelle? Mitä palveluita on käy-
tössä? Sitten kun opetti monessa opistossa oli se myös ongelmana. 
Mistä löytää kokouksen nauhoittaa ja miten saa laitettua sen luokkaan? 
Halusi Teamssia ottaa käyttöön. Ei saanut otettua ja kysyi miten tehdään live tapahtuma. 
laitteisto ja käyttöjärjestelmä vaativat päivitystä 
Teamssin kanssa ongelmia. Viime viikolla oli tiputtanut pois Teamssista. Nyt ei ollut päästänyt ollenkaan 
sisään. Tämä nyt sitten ei välttämättä toimi 
Käyttäjien lisääminen Teamsiin ei onnistunut 
Google meet asetukset 
Elikkä ei osannut kokouskutsua lähettää. Juttelimme siitä ja siitä miten pitsin nypläystä voisi verkossa opet-
taa. 
Mihin palveluun videoita on hyvä ladata, jotta opiskelijat pääsevät helposti niitä seuraamaan? youtube? 
Äänet ei lähetyksessä kuuluneet 
Ei ollut vielä mitään ongelmaa. Juteltiin hetki vähän minkälaisia mahdollisuuksia on pitää etäopetusta 
Mikki ei toimi AC:ssa 
Haluasi muutaman asian varmistaa, että saa AC oppitunnin pystyyn 
AC:ssa mikko ongelma. 
Miten lähteä toteuttamaan etäopetusta liikunnassa. 
Luokassa 209 ei auennut word tiedostot ollenkaan. Kokeiltiin minun koneella ja ne toimi ihan normaalisti. 
Soitin it tukeen, että mikä voisi olla. Hän sanoi, että voisi olla vikaa käynnistyksessä. 
Materiaalin jako ja esitys Teamsissä 
Selaimen asetusten säätö opetukseen 
Kyseli, että olenko kuullut onko muilla Teamssin kanssa ongelmia. Sitten kysyi, onko yhtenäistä linjaa mitä 
sanoa asiakkaalle. 
Kokouksen luonti Teamsiin 
Miten voisi kuvata ja striimata liikuvaa kuvaa. 
Miten voisi kuvata helposti liikkuvaa kuvaa. 
Miten pääsen alkunn etäopetuksessa? 
Mistä sopiva ohjelma kuvaamiseen etäyhteydellä? 
Mikä olisi hyvä oppimisympäristö opetukseen? 
 


