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Tervetuloa Valtakunnalliseen TieVie-koulutukseen, 
 
TieVie-koulutuksessa tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttöön liittyviä ongelmia 
ratkotaan yhdessä osallistujien, mentoreiden ja kouluttajien muodostamassa 
asiantuntijayhteisössä.  
 
Koulutus rakentuu kahdesta lähiseminaarista, neljästä verkkojaksosta, paikallisryhmien 
työskentelystä ja alueellisista valinnaisista taitokursseista. Koulutuksen punaisena lankana 
toimii oman opetuksen kehittämishankkeen suunnittelu ja toteuttaminen. Koulutuksen laajuus 
on 5 opintoviikkoa. Seuraavat päivämäärät on syytä merkitä kalenteriin heti: 
 
• 17.9. - 12.10.2001 Verkko-opetuksen tuotantoprosessi -verkkojakso 
• 3. - 4.10.2001 Lähiseminaari Espoo 
• 15.10. - 2.11.2001 Sisällön tuotanto -verkkojakso 
• 26.11. -14.12.2001 Ohjaus-verkkojakso 
• 24. - 25.1.2002 Lähiseminaari Jyväskylä 
• 4.2. -28.2.2002 Arviointi-verkkojakso 
 
Koulutus alkaa paikallis- eli mentorryhmien tapaamisella syyskuussa 2001. Mentorit ottavat 
yhteyttä oman yliopistonsa osallistujiin lähipäivinä ja ilmoittavat aloitustapaamisen ajan ja 
paikan. Mentoreiden nimet ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
http://tievie.oulu.fi/yhteystiedot/mentorit.htm. Aloitustapaamisessa mm. tutustutaan toisiin 
osallistujiin ja koulutuksen rakenteeseen. Jo ennen tapaamista on hyvä tutustua TieVie-
koulutuksen rakenteeseen TieVie-portaalissa osoitteessa 
http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/rakenne.htm. Erityisesti kannattaa perehtyä 
taitokurssikalenteriin, sillä taitokursseille osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmoittautumisesta 
jokainen huolehtii itse oman tarpeensa ja kiinnostuksensa pohjalta. Huomaa, että taitokursseja 
järjestetään jo syyskuun alusta alkaen.  
 
Ensimmäinen valtakunnallinen osio, Verkko-opetuksen tuotantoprosessi -verkkojakso, alkaa 
17.9. - 12.10. Jakson ohjeet ja ympäristön osoitteen löydät TieVie-portaalista osoitteesta 
http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/rakenne.htm (jakso avataan 10.9.). Ongelmatilanteissa ota 
yhteyttä Anna-Kaarina Kairamoon (anna-kaarina.kairamo@hut.fi) tai Soile Jokiseen 
(soile.jokinen@oulu.fi). 
 
Ensimmäinen yhteinen lähiseminaari on Espoon Dipolissa 3. - 4.10.2001. Seminaariin 
osallistuminen on välttämätöntä. Seminaarin ohjelma on osoitteessa 
http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmaespoo.htm. Seminaarin ensimmäisen päivän iltana on 
yhteinen illanvietto. Mikäli et osallistu illanviettoon, ilmoita siitä etukäteen Anne Väliaholle 
(anne.valiaho@hut.fi) 20.9. mennessä. Otaniemeen (Dipoliin) pääsee linja-autoilla nro 102 ja 
103. Bussit lähtevät Helsingin linja-autoasemalta ja kulkevat n. 15 minuutin välein. 
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Lähiseminaarin majoitusta varten olemme varanneet kiintiön Espoosta hotelli Radisson SASista 
tunnuksella ”TieVie”. Huonevaraukset tulee tehdä perjantaihin 31.8. mennessä. 
Jokainen siis varaa majoituksensa itse. Hotelli sijaitsee 5 minuutin kävelymatkan päässä 
koulutuskeskus Dipolista. 
 
Radisson SAS hotel 
Otaranta 2, Espoo 
p. (09) 69586000 tai (09) 43580 
1 hh 510 mk / hlö / vrk (virkamieshinta) 
2 hh 330 mk / hlö / vrk (virkamieshinta) 
 
Osallistujalista on TieVie-portaalissa osoitteessa 
http://tammi.oulu.fi/tievie/owa/osallistujat.listaus?p_koulutus_id=1. Samassa osoitteessa voit 
myös tutustua muiden osallistujien kehittämishankkeisiin. Käy sivuilla päivittämässä omat 
yhteystietosi sekä tekemässä mahdolliset muutokset ja tarkennukset kehittämishankkeen 
kuvaukseen. Kuvaus kehittämishankkeesta on tärkeä, sillä osallistujat ryhmitellään 
verkkojaksoille pienempiin työskentelyryhmiin niiden perusteella. Toimi seuraavasti: 
• klikkaa omaa nimeäsi 
• klikkaa sivun alalaidassa olevaa ”Muuta tietoja” -painiketta 
• kirjoita kenttiin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi 
• korjaa virheelliset ja täydennä puuttuvat tiedot ja paina ”Muuta tiedot” -painiketta. 
 
Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi löydät tämän viestin lopusta. Säilytä 
tunnukset, sillä samoilla tunnuksilla pääset paitsi TieVie-portaalin myös myöhemmin avattaville 
verkkojaksoille. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä Soile Jokiseen (soile.willman@oulu.fi) tai 
Tytti Tenhulaan (tytti.tenhula@oulu.fi). 
 
Olemme perustaneet TieVie-koulutukselle sähköpostilistan, tievie2001b@lists.oulu.fi. Listalla 
ovat kaikki TieVie-koulutuksen osallistujat, mentorit ja suunnitteluryhmän jäsenet. Listaa 
käytetään lähinnä tiedottamistarkoituksiin.  
 
Jos jostakin syystä et pysty osallistumaan koulutukseen tai haluat antaa paikkasi varasijoilla 
oleville, niin ilmoitathan siitä välittömästi sekä Tytti Tenhulalle että oman yliopistosi TieVie-
yhteyshenkilölle. Tavataan verkkojaksolla 17.9. ja nähdään viimeistään Espoon lähiseminaarissa 
3.10.2001. 
 
Syysterveisin, 
 
TieVie-suunnitteluryhmän puolesta, 
Tytti Tenhula 
 
 
LIITTEET: 
Espoon lähiseminaarin ohjelma (http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmaespoo.htm) 
Osallistujalista (http://tammi.oulu.fi/tievie/owa/osallistujat.listaus?p_koulutus_id=1) 


