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Strategiajuonne
Ohjelma to klo 13.30 – 17.00

n Juonneryhmän tavoite 
n Esittäytyminen 
n Vertaisryhmien muodostaminen
n Kahvitauko n. klo 15.00 – 15.15
n Reaktiopapereiden käsittely
n Kehittämishankkeiden pedagogisen idean 

miettiminen



Juonneryhmätyöskentelyn tavoite

n Tukea ja antaa näkökulmia oman 
kehittämishankkeen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen

n Koota samantyyppisten hankkeiden parissa 
työskentelevät yhteen ja vaihtamaan kokemuksia.

n Juonneryhmät syventyvät valitsemaansa teemaan 
lähiseminaarien rinnakkaistyöpajoissa

n Teemaan liittyviä kysymyksiä käsitellään 
kirjallisuuden, artikkeleiden ja osallistujien omien 
kokemusten kautta



Esittäytyminen

n Kuka olet, mistä tulet?
n Millaisen kehittämishankkeen aiot 

toteuttaa koulutuksen aikana?
n Aikaa 2 min / osallistuja



Vertaisryhmätyöskentelyn tavoite

n Tukea osallistujien verkostoitumista muiden 
yliopistojen osallistujien kanssa 

n Tukea hankkeiden yhteistä suunnittelua ja 
toteuttamista 

n Tutkia ja havainnollistaa verkostoitunutta
työskentelyä 

n Antaa käytännön kokemuksia tieto- ja 
viestintäteknologisten työkalujen 
interaktiivisesta käytöstä



Kriteerit vertaisryhmän valintaan

n Vertaisryhmän koko 3 - 5 henkilöä
n Muodostetaan juonneryhmien sisältä
n Yhteinen kiinnostuksenkohde tai 

samantyyppinen hanke / yhteinen 
hanke

n Toisiaan täydentävä osaaminen
n Yhteiset harrastukset
n Uusiin ihmisiin tutustuminen



Vertaisryhmien muodostaminen 

n Post-it –lapulle oman hankkeen aihe, 
oma nimi ja organisaatio à Neljä 
fläppiäà Muodostakaa 3 – 5 hengen 
vertaisryhmät



Vertaisryhmissä 

n Sopikaa seuraavan tapaamisen 
aika ja paikka sekä valitkaa 
tapaamisen kokoonkutsuja

n Kirjatkaa ryhmänne nimet ja 
yhteystiedot ja toimittakaa 
tiedot juonneryhmänne 
vetäjälle

n Kirjatkaa tekemänne 
päätökset ja sopimukset myös 
itsellenne ylös

nKeksikää ryhmällenne nimi

nLaatikaa posteri 
vertaisryhmästänne  

nMiettikää mm.: 

»ryhmän yhteiset nimittäjät,  
tavoitteet? 

»mikä tekee ryhmästänne 
toimivan ja saa sen pysymään 
koossa vuoden ajan?
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Vertaisryhmän työsuunnitelma (sopimus)
Vertaisryhmän nimi: ____________________________________________________________________________________________________

Ryhmän jäsenet: _______________________________________________________________________________________________________

Yhteinen teema tai tehtävä:



Reaktiopaperi 
Oman yliopiston / tiedekunnan/ laitoksen 
(tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön) 

strategia

» mikä on oma roolisi, positio yliopistosi tvt:n 
opetuskäytön strategiaprosessissa?

» mikä strategiatyössä (omassa hankkeessasi) 
innostaa,arveluttaa, on erityisen haasteellista?

n Tiivistys tästä posteriin



Hankkeen pedagoginen idea

n Millaisiin pedagogisiin ja toiminnallisiin 
periaatteisiin oma kehittämishankkeesi 
perustuu? Mitkä ovat sen kantavat ideat ja 
pedagogiset (opetukselliset) ratkaisut?

n Mitkä asiat ovat omassa hankkeessasi 
keskeisiä? Mihin uskot, mistä et ole valmis 
tinkimään? Mikä on vähemmän tärkeää?

n Pohdi pedagogista ideaa ensin yksin (n. 5 
min) ja jaa sen jälkeen ajatuksesi muille 
vertaisryhmäsi jäsenille (30 min)

n Tiivistys tästä posteriin



Strategiajuonteen kirjallisuutta

• Bates, A. W. (Tony). 2000. Managing technological change. 
Strategies for College and University Leaders. Jossey-Bass. 

• Koli, H. - Kylämä, M. 2000. Tieto- ja viestintätekniikan 
opetuskäytön strategia - välineitä kehittämistyöhön. 
Opetushallitus. 

• Puutio, R. (2002). Merkitysmysteeri – organisaatiot ja 
kehittämisen kieli. Jyväskylä: Odec

• Ylijoki, O-H, 1998. Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien 
sosialisaatio. Vastapaino. 

• Mantere, S. 2003. Champion, citizen, cynic? Social positions in 
the strategy process. 
http://lib.hut.fi/Diss/2003/isbn9512263297/isbn9512263297.pdf



Strategiajuonne
Ohjelma pe klo 11.00 – 12.30

n Hanke-esittely aiemmasta 
koulutuksesta: Jyri Kankila, HY, 
Maatalous-metsätieteellinen tdk, 
Soveltavan biologian laitos

n Keskustelua 
n Työskentelyä vertaisryhmissä:

» Opit, ideat omalle hankkeelle Jyrin esityksestä


