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Hei TieVie-kouluttajakoulutuksen osallistujat, 
 
TieVie-kouluttajakoulutuksessa on ollut pitkähkö jakso, noin 10 viikkoa, jolloin ei ole ollut 
lähiseminaareja eikä verkkojaksoa. Toivottavasti olette kuitenkin tällä välillä vieneet omaa 
kehittämishankettanne eteenpäin, tavanneet vertaisryhmänne jäseniä ja osallistuneet 
taitokursseille. 
 
Seuraava lähiseminaari on Helsingissä 22. - 23.11.2001. Teemana seminaarissa on 
organisatorinen muutos. Seminaarin ohjelma löytyy osoitteesta 
http://tievie.oulu.fi/tieviekouluttajakoulutus/ohjelmahelsinki.htm. Koska Helsingissä 
majoitusvaihtoehtoja on runsaasti, niin hotellikiintiötä emme ole tällä kertaa varanneet. Lähellä 
yliopistoa on esimerkiksi Sokos Hotel Helsinki, Kluuvikatu 8, puh. 09 - 131 001 
(keskusvaraamo). 
 
Oletteko tavanneet vertaisryhmänne kanssa Tampereen seminaarin jälkeen? Kävin juuri 
lukemassa vertaisryhmien päiväkirjoja portaalissa ja huomasin, että monella ryhmällä ei ollut 
vielä kirjauksia. Muistattehan, että vertaisryhmän tulee raportoida toimintaansa päiväkirjaan. 
Sopikaa jokaisen tapaamisen päätteeksi, kuka toimii sihteerinä ja kirjaa palautteen päiväkirjaan. 
Kukin vertaisryhmän jäsen voi omalla tunnuksellaan muokata oman ryhmänsä päiväkirjaa. 
Kaikilla osallistujilla on niihin lukuoikeus, joten voitte halutessanne seurata myös toisten 
ryhmien toimintaa. Vertaisryhmien kokoonpanot ja linkki vertaisryhmän päiväkirjaan löytyvät 
osoitteesta http://tammi.oulu.fi/tievie/owa/osallistujat.vertaisryhmat (klikkaa vertaisryhmän 
nimeä). 
 
Jos kehittämishankkeenne toteuttamiseksi tarvitsette joitakin erityisiä taitoja, joita oman 
alueenne taitokursseilla ei ole tarjolla, niin ottakaa yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin ja 
tehkää ehdotuksia järjestettävistä kursseista. Taitokurssikalenteri löytyy osoitteesta 
http://tammi.oulu.fi/tievie/owa/taitokurssikalenteri.listaus 
 
Taitokurssiyhteyshenkilöt ovat seuraavat: 
Helsingin alue: marja.venna@helsinki.fi 
Jyväskylän alue: markku.narhi@jyu.fi 
Kuopion alue: anu.wulff@uku.fi 
Oulun alue: soile.jokinen@oulu.fi 
Tampereen alue: nina.forsblom@uta.fi 
Turun alue: matti.lappalainen@utu.fi 
 
Mikäli suunnitelmamme etenevät toivotulla tavalla, TieVie-kouluttajakoulutuksen aineistoja ja 
keskusteluita tullaan ainakin joiltakin osin käyttämään myös tutkimustarkoituksiin. Jos haluat 
kieltää omien tuotostesi ja keskustelukommenttiesi käytön ko. tarkoituksiin, niin ota yhteyttä 
minuun (tytti.tenhula@oulu.fi, p. 08 - 553 4021). Tutkimuksissa sovelletaan normaalia 
tutkimusetiikkaa eli kenenkään henkilöllisyyttä ei tulosten käsittelyssä tulla paljastamaan. 
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Tiedoksi vielä, että Oulun yliopistossa järjestetään 29. - 30.11. Koulutusteknologiatori-
tapahtuma. Tämän vuoden Koulutusteknologiatori on suunnattu erityisesti virtuaaliyliopiston 
ja virtuaaliammattikorkeakoulun kehitystyössä mukana oleville henkilöille. Ohjelma koostuu 
kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden puheenvuorojen lisäksi erilaisista 
teematyöpajoista. Järjestäjät tarjoavat myös mahdollisuuden järjestää erilaisten verkostojen 
kokouksia tapahtuman yhteydessä. Olemme neuvotelleet järjestäjien kanssa, että TieVie-
koulutusten osallistujat pääsevät tilaisuuteen ½ hintaan eli 600 mk:lla. Osallistumismaksu 
kattaa ohjelman lisäksi tapahtuman aikaiset kahvitarjoilut, materiaalit ja tutustumisen 
posterinäyttelyyn. Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteeseen http://oyt.oulu.fi/kttori2001/. 
Kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan "TieVie-kouluttajakoulutus". 
 
Terveisin, 
Tytti 
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