


TAIVAS -työtilat ja tallenteet (Taiteen perusopetus ja 
vapaa sivistystyö)

• Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa vapaan sivistystyön laatu- ja 
kehittämisavustusta 2021.
• Hanke päättyy 31.12.2022 -> Loppuselvitys kesken.

• Hakija: Oulun kaupunki
• Toteuttaja: Oulu-opisto
• TAIVAS-hanke on Meri-Pohjolan Opistopiirin yhteishanke. 
• 1+11 yhteistyöopistoa

• Oulu-opisto, Iin kansalaisopisto, Jokihelmen kansalaisopisto, Kalajoen kansalaisopisto, 
Kaukametsän opisto, Kempele-opisto, Raahe opisto, Oulujoki-opisto, Sotkamon 
kansalaisopisto, Pudasjärven kansalaisopisto, Oulujärven kansalaisopisto, Taivalkosken 
kansalaisopisto



TAIVAS-hankkeen tavoite pähkinänkuoressa

• Kartoittaa, tutkia ja valita tietoturvallinen digitaalinen tallenne- ja 
vuorovaikutuskanava olemassa olevista verkkoympäristöistä vapaan 
sivistystyön opetuksen ja taiteenperusopetuksen eri taiteenalojen 
erityisominaisuudet huomioivan etä- ja hybridiopetuksen 
toteuttamiseen, lähiopetuksen tueksi ja opiskelijan itseopiskelun 
välineeksi -> Google Classroom
• Sen lisäksi valittavan järjestelmän tulee toimia opettajien välisenä 

kommunikointikanavana ja materiaalien vaihto- ja esittelyalustana 
vertaismentoraalisesti -> Teams & Google Meet
• TAIVAS-hankkeen tavoitteet 1-5 (ks. liite)



TAIVAS-hankkeen haku ja käynnistys

• TAIVAS-hankkeen hakuilmoitus sisään loppukeväällä 2021
• Päätös 21.06.2021
• TAIVAS-hanke käynnistyy vaiheittain syksyllä 2021 ja keväällä 2022 

kahden projektikoordinaattorin osittaisella työpanoksella -> esiselvitys
• Syksyllä 2022 hankkeessa työskentelee yksi projektikoordinaattori 

täydellä työpanoksella -> toteutus
• TAIVAS-hanke työllistää 10 MPO alueen opettajaa verkko-

oppimateriaalin ja verkostoitumisen parissa TAIVAS-alustalle syksyn 
2022 aikana



Syksy 2021 – esiselvitys työtä

• TAIVAS-hankkeessa lähdettiin tutkimaan ja kartoittamaan erilaisia 
digitaalisia vaihtoehtoja toteutettavalle ja pilotoitavalle alustalle
• Mm. seuraavia vaihtoehtoja tarkasteltiin:
• Google Classroom
• Google Meet & Chat
• Microsoft Teams
• Moodle
• Howspace
• Pedanet
• Eemil
• Padlet



TAIVAS-hankkeen alustaksi valittiin Google 
Classroom
• Esitetään Google Classroomia -> Ohjausryhmän päätöksellä valittiin 

Google Classroom
• Google Classroom on Googlen tarjoama sähköinen oppimisympäristö, 

joka pyrkii yksinkertaistamaan oppimismateriaalin luomista, jakamista 
ja arviointia. Google Classroomin päätarkoitus on sujuvoittaa 
opettajien ja oppilaiden välistä työskentelyä ja yhteydenpitoa
• Google Classroomin edut muihin vaihtoehtoihin nähden huomattavat
• Ns. kaikki yhdessä paketissa – palvelu
• Usealle opettajalle entuudestaan tuttu (gmail ja muut Googlen sovellukset)
• Hallinta ja tietoturva



Kevät 2022 – tavoitteet terävöityvät

• Tavoite: Suunnitellaan, toteutetaan ja pilotoidaan ainekohtaisia 
verkko-oppimateriaaleja ja kursseja Google Classroom alustalle
• Tavoite: Ainekohtaista verkostoitumista opistopiirissä 
• Tiedotetaan ja markkinoidaan TAIVAS-hankkeen toiminnasta ja 

tavoitteista Meri-Pohjolan Opistopiirin opetushenkilökuntaa
• Kaikille avoimet suunnittelutilaisuudet

• Rekrytoidaan kiinnostuneita opettajia mukaan
• Google Classroom esittely ja tunnustelu
• Testiryhmät ja työpajat
• Organisoidutaan ja suunnitellaan toimintaa syksylle 2022



Syksy 2022 - tuloksia

• Aktiivinen esittely- ja rekrytointikiertue opistoihin
• Syksyn 2022 aikana opettajat alkavat tekemään ja tuomaan verkko-

oppimateriaali ja –kurssisisältöjä TAIVAS-hankkeen Google Classroom
alustalle, 10 opettajaa
• Kielet, musiikki, taideaineet, käsityö

• Ainekohtaista verkostoitumista, 5 opettajaa
• Kielet, taideaineet, käsityö

• Opettajat esittelevät työnsä TAIVAS-hankkeen ohjausryhmälle
• Kaikki materiaalit ja kurssit tarjotaan avoimeen käyttöön -> MPOn

www-sivuilla ja www.taivashanke.net

http://www.taivashanke.net/


TAIVAS-alusta (Google Classroom)



Hankesuunnitelma vs. tavoitteet

• Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet saavutettiin.
• Päätavoite: kansalaisopistojen etä- ja hybridiopetukseen saadaan opistojen 

opettajien käyttöön digitaalinen tallenne- ja vuorovaikutuskanava 
saavutettiin. 
• Päätavoite: alueellisen verkostoitumisen kehittyminen ja yhdessä tekemisen 

vahvistaminen saavutettiin.
• Hankkeessa onnistuttiin monimuotoistamaan ja skaalaamaan kansalaisopisto-

ja taiteen perusopetusta.
• Hankkeen toiminta ja tavoitteet edistivät kestävää kehitystä ja hyvinvointia.
• Hankkeessa onnistuttiin edistämään kansalaisopisto opettajien osaamisen 

tunnistamisen ja tunnustamisen tietämystä.



Missä onnistuttiin?

• TAIVAS-hankkeessa onnistuttiin pilotoimaan vuorovaikutteinen 
digitaalinen verkko-oppi- ja kurssiympäristö.
• Pilottivaiheen aikana onnistuttiin tuottamaan laadukasta digitaalista 

verkko-oppi- ja kurssimateriaalia.
• Helposti saavutettava ja kaikille avoin (kutsu)
• Monipuolista ja rikasta (tekstiä, kuvia, videoita, linkkejä, jne.)
• Käsityö, taideaineet, musiikki, kielet
• Sisältö kehittyy ja päivittyy (apuopettajat)

• Opettajien ainekohtaista verkostoitumista opistopiirin sisällä -> Tiimit
• Kässäntiimi (Teams+Padlet), TPO kuvis (Teams) ja Kielet tiimi (Google Meet)



Missä on ollut haasteita?

• TAIVAS-hankkeessa kohdattiin Meri-Pohjolan opistopiirille uusia 
haasteita.
• Opistojen erilaiset toimintatavat ja teknologiaympäristö (tietohallinto)
• Tavoitteiden ymmärtäminen –> mikä on konkreettinen hyöty osallistumisesta?
• Osallistumisaktiivisuus 

• Opettajat
• Opistot

• Oman aineen digitointi uusi vieras asia
• Oman työn jakaminen yleiseen ja vapaaseen käyttöön arvellutti
• Digiähky



Mitä opittiin?

• Hanketoiminnasta ja kehittämisen kohteesta:
• Opistopiirille tärkeää tietotaitoa; usean opiston tietojärjestelmäpohjainen 

laadunkehittäminen (opistojen erilaiset lähtökohdat)
• Digitaalisen alustan yhteiskehittäminen; tavoitteiden ja toiveiden jakaminen
• Projektiperustaisuus ja ohjelmistokehityksen periaatteet haltuun
• Projektijohdon merkitys tietointensiivisissä ja tietojärjestelmäpohjaisissa 

kehittämishankkeissa.

• Meri-Pohjolan opistopiirillä edelleen selkeä visio ja tarve kehittää TAIVAS-
alustaa -> tulevaisuus on digitaalinen (metaverse)



Miten hankkeesta on tiedotettu hankkeen 
ulkopuolisille tahoille?
• TAIVAS -hankkeesta ja sen järjestämistä koulutuksia ja tapahtumista 

on tiedotettu aktiivisesti ja monipuolisesti.
• TAIVAS-hankkeelle luotiin omat www-sivut, joiden kautta 

pääasiallinen tiedottaminen eri sidosryhmille on tapahtunut: 
www.taivashanke.net
• www- sivuja ylläpidettiin säännöllisesti ja niihin tuotettiin sisältöä 

monipuolisesti mm. blogi, uutiskirjeitä, tiedotteita, 
tapahtumailmoituksia ja tiedotettiin koulutuksista ja 
työpajatoiminnasta.
• Hankkeesta ja sen toiminnasta tiedotettiin myös useissa erilaisissa 

tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

http://www.taivashanke.net/


Miten hankkeessa kehitetty toiminta jatkuu?

• TAIVAS-hankkeessa käyttöön otettu Google Classroom oppimis- ja 
kurssiympäristö palvelee eri käyttäjiä myös hankkeen loputtua.
• Tarkoitus myös laajentua ja kehittyä osaksi opistopiirin 

palvelutarjontaa, niin oppilaille kuin opettajillekin.
• Ainekohtaisia verkostoja tullaan myös jatkokehittämään ja 

edistämään –> ”elävät omaa elämää”
• Voidaan sisällyttää osaksi uusien opettajien perehdytystä.



Keskustelua

• Esittäydytään
• Kuka ja mistä?

• Palautekyselyt:
• Opettajille: https://forms.gle/YiYSFfr32hoGBBVd7
• Osallistujille: https://forms.gle/YJYKhcaessFvP6nD7

https://forms.gle/YiYSFfr32hoGBBVd7
https://forms.gle/YJYKhcaessFvP6nD7

