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1 LÄHTÖKOHTA JA TAUSTAA 

Työskentelemme Oulunlahden koulun Sarasuon sivukoululla kolmannen ja 

neljännen luokan opettajina. Koulullamme on jo useampi opettaja tehnyt 

koulutusteknologian opinnot. Heidän innoittaminaan päätimme hakeutua 

opiskelemaan koulutusteknologiaa päivittääksemme omaa osaamistamme. 

Olemme molemmat suorittaneet vuosituhannen vaihteessa koulutusteknologian 

15 ov: n opinnot. Live@edun käyttöönotto Oulun kouluissa vauhditti 

kiinnostustamme asiaa kohtaan. Halusimme perehtyä Live@edun monipuolisiin 

käyttömahdollisuuksiin. 

1.1 Oppilasryhmän koko ja luokka-aste 

Aloittaessamme opinnot tammikuussa 2012 oppilaamme olivat kakkos- ja 

kolmasluokkalaisia: 2B –luokalla oli 20 oppilasta ja 3A- luokalla 25 oppilasta. 

Lukuvuonna 2012-13 3B –luokalla on 17 oppilasta, 8 tyttöä ja 9 poikaa 

neljännellä luokalla on 26 oppilasta, 11 tyttöä ja 15 poikaa. Neljännen luokan 

koko on jo aika haasteellinen työskentelyn kannalta, sillä ryhmätunnillakin on 

aina 13 oppilasta. Oman haasteensa toi muutokset oppilasryhmissä. 

Syyslukukauden alussa tuli uusia oppilaita, ja entisiä muutti pois. 

1.2 Oppilaiden taidot ja aiempi kokemus työskentelystä 

Oppilaiden tietotekniset taidot ovat hyvin vaihtelevat. Osa on tehnyt kotona 

paljon kaikenlaista koneella, mikä näkyy aika sujuvana työskentelynä 

koulussakin. Koulussa olemme työskennelleet aika vähän koneilla. 

Koulullamme oli puolen vuoden ajanjakso, jolloin meillä ei ollut yhtään 

oppilaskonetta käytössä. Kun lopulta koneet saatiin, niitä oli vain kahdeksan 

kappaletta. Ennen projektin alkua olimme luoneet oppilaille tunnukset eduouka-

toimialueelle Tunnari-ohjelmalla. Olimme kirjoittaneet pieniä omia juttuja 

tutustuen näin tekstinkäsittelyyn. Kustantajien verkkotehtäviä oppilaat ovat 

tehneet kotona ja koulussa 1. luokasta saakka. Osa oppilaista työskenteli 

Ekapelin tehtävien parissa. 
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2 TYÖKALUT, OHJELMISTOT JA OPPIMISYMPÄRISTÖ 

2.1 Oppimisympäristö 

Sarasuon koulu on osa Oulunlahden koulua. Koulu sijaitsee n. kahden 

kilometrin päässä pääkoulusta. Oppilaita on n. 125 luokka-asteilla 1-4. 

Sarasuon koululla luokkiin on asennettu kahden viimeisen vuoden aikana 

dataprojektorit ja dokumenttikamerat, älytauluja meillä ei ole vielä yhtään. 

Jokaisella opettajalla on käytössään kannettava. Tietokonepisteemme, 8 

konetta (Multiserver),  sijaitsee käytävällä. Viime lukuvuotena paikka oli 

haasteellinen käytävässä toimivan iltapäiväkerhon takia. Tänä vuonna paikka 

on ollut rauhallisempi työskentelyn kannalta, koska iltapäiväkerho on saanut 

omat tilansa. Alun perin tarkoituksenamme oli siirtää pääkoulun kannettavat 

koneet, 15 kpl, Sarasuolle, jotta oppilaiden työskentelymahdollisuudet 

paranisivat. Pääkoulun opettajat eivät kuitenkaan halunneet luopua 

kannettavistaan, joten olemme lainanneet koneita tietyksi ajanjaksoksi 

Sarasuolle. Tänä syksynä on hankittu Sarasuon puolelle 6 kpl iPadia, mutta 

emme ole vielä hyödyntäneet niitä omien luokkiemme kanssa.  
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2.2 Verkon hyödyntäminen koulussa 

Koulumme opettajille on perustettu oma Live-ryhmä yhteisiä asioita varten. 

Ryhmän tiedostoihin tallennetaan mm. kaikki tiimien ja opettajankokousten 

pöytäkirjat. Opettajat jakavat siellä keskenään eri oppiaineiden oppimateriaalia. 

Liven kalenteriin merkitään yhteiset tapahtumat ja sitä kautta varataan 

esimerkiksi rehtorin kanssa käytävät kehityskeskustelut. Ryhmä-työkalu on 

helpottanut yhteydenpitoa sekä yhteisten asioiden hoitamista, koska koulumme 

toimii kolmessa eri rakennuksessa. Osa opettajistamme on kouluttautunut 

Live@Edun käyttäjinä hyvinkin pitkälle: aika monella on jo suoritettuna 

Koulutusteknologian 30 op:n opinnot. Pieni osa on enää alkutaipaleella. Toisten 

kouluttautuminen on innostanut myös toisia perehtymään Live@Edun käyttöön. 

Koko opettajakunnalle on suunnitteilla lisäkoulutusta asiaan. 
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3 PROJEKTIN SISÄLTÖ JA AIKATAULU 

3.1 Kevätlukukausi 2012 

Meidän lähtökohtanamme oli Live@edu -tunnusten käyttöönotto oppilaillemme 

ja oppilaiden liittyminen oman luokan ryhmään. Tarkoituksenamme oli kevään 

2012 aikana opetella sähköpostin käyttöä, Word -tiedoston luomista ja 

tallentamista.  Tarkoituksenamme oli myös kokeilla omien töiden jakamista sekä 

toisten töiden kommentoimista, mutta se on toistaiseksi jäänyt. 

 Ryhmä-työkalun yhtenä parhaimpana ominaisuutena näemme asioiden ja 

työskentelyprosessin jakamisen. Liven kautta on helppo ja kätevä jakaa mm. 

oppimateriaalia, linkkejä ja työskentelyohjeita oppilaille. Kaikkien työt tallentuvat 

samaan paikkaan ja pysyvät tallessa -tallentaminen on ollut hieman 

ongelmallista aiemmin. Opettaja pystyy kontrolloimaan työskentelyn etenemistä 

ja lopputuloksen arviointi on kätevää. Ryhmän mahdollistama 

vuorovaikutteisuus, töiden jakaminen ja kommentointi, palautteen saaminen ja 

antaminen, on merkityksellistä. Oppilas rohkaistuu jakamaan omia töitään ja 

ajatuksiaan ja joutuu ottamaan vastuun asiallisesta palautteen antamisesta.  

3.1.1 Live@edun käyttöönotto 

Helmikuussa otimme Live-tunnukset käyttöön kouluttajiemme Jukan ja 

Markuksen avustuksella. Oppilaat oli jaettu pieniin ryhmiin. Yhden päivän 

aikana saimme kaikille tunnukset aktivoitua ja liityttiin oman luokan luokan 

ryhmään. 
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Samalla kun liityttiin luokan omaan ryhmään, harjoiteltiin myös sähköpostin 

käyttöä. Huomasimme, että heti alkuun oli tärkeää puhua asiallisesta 

sähköpostiviestinnästä -kavereille kirjoitetaan vain mukavia ja asiallisia 

viestejä.  

 

Tärkeää oli myös kertoa oppilaille, miksi ja mihin Liveä käytetään: seuraavan 

päivän keskustelussa huomasimme, että asia oli jäänyt jotenkin epäselväksi 

osalle. 
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Osa oppilaista innostui heti kotonaan muokkaamaan profiiliaan ja pyytämään 

toisia ystävikseen. Osa laittoi valokuvia profiiliinsa, loi omia kansioitaan 

Skydrivelle ja innostui jopa käyttämään Messengeriä keskenään. 

Huomasimme, että alkuun olisi ollut hienoa, jos olisi voinut päivittäin tehdä 

jotain Liveen liittyen. Käytännön olosuhteet vaan rajoittivat työskentelyä 

koneilla- edelleen työskentelimme kahdeksan koneen varassa. 

Kolmas luokka teki retken Tietomaahan ja retkikuvat tallennettiin luokan 

Skydrivelle kaikkien nähtäviksi. 

 

3.1.2 Webappsit 

Sekä kolmas-, että neljäsluokkalaiset harjoittelivat Webappsien tekemistä 

kirjoittamalla tarinat. Tekstinkäsittely sujui aika näppärästi. Neljäsluokkalaiset 

osallistuivat lisäksi Uuen Oulun Lyrriikkakilipailuun kirjoittamalla omat runonsa. 

Teimme runot Webappseja hyödyntäen. 
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Tätä minä pelkään 

  

Tätä minä pelkään että,  

yöllä joku tarttuu selkään.  

Joskus minua pelottaa,  

että joku vaanii selustaa.  

Mutta joskus tulee huoli,  

silloin minun pitää ottaa tuoli.  

tästä en keksi enempää,  

koska minä alan pelekään.  

 

Klaus 3a 

Olisi ollut kuitenkin järkevämpää tehdä runot Wordilla, sillä Webappseina tehtyjä 

runoja ei voinutkaan suoraan lähettää sähköpostilla kilpailuun, vaan jouduimme 

avaamaan runot Wordissa ja sitä kautta homma onnistui. Toisen ryhmän 

kanssa oltiinkin sitten viisaampia ja kirjoitettiin hengentuotokset heti Wordilla. 

3.1.3 Kasvikansio 

Koulussamme osa opettajista on päättänyt tehdä opetussuunnitelman vaatiman 

kasvikansion digitaalisessa muodossa. Oppilaat ovat valmistaneet oman 

henkilökohtaisen kasvikorttinsa, joka on laminoitu. Koko koulu käyttää 
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yhtenäistä kasvikorttipohjaa. Luokan Skydrivelle on luotu yhteinen kasvikansio, 

joka sisältää jokaisen oppilaan oman henkilökohtaisen kasviston.  

Kuvaaminen aloitetaan yhdessä opettajan kanssa 1.- 2. luokilla. Kasvia 

kuvattaessa oman kasvikortin tulee näkyä selvästi kuvassa. Kuvan yhteyteen 

laitetaan kuvauspaikka ja päivämäärä. Kolmannesta luokasta eteenpäin on 

tarkoitus, että oppilaat kuvaavat itse kesän aikana vaadittavat kasvit. 

 

Kolmasluokkalaiset siis aloittivat omien kasvikansioiden työstämisen. 

Ensimmäiset kuvat otettiin yhdessä opettajan kanssa koulun kameralla, josta ne 

siirrettiin oppilaiden omiin kansioihin. Seuraavina kesinä he jatkavat kansioiden 
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täydentämistä omatoimisesti.

 

3.2 Syyslukukausi 2012 

3.2.1 Digitarinat 

3.2.1.1 Digitarinoiden ensiaskeleet 

 

Ajatus digitarinoiden tekemisestä lähti liikkeelle koulun uudesta Comenius-

projektista sekä itsenäisyysjuhlasta. Comenius-projektin Europe on Air 

yhteydessä on tarkoitus tehdä oppilaiden kanssa digitarinoita omasta maasta ja 

kansanperinteestä. Myös koulutuksen yhteydessä innostuimme itse Photo Story 

3 –ohjelmasta ja ajattelimme, että jos opettaja innostuu, niin kyllä oppilaatkin 

innostuvat. Lisäksi koulullamme järjestetään Suomen itsenäisyyden 95-

vuotisjuhla. Juhlassa voitaisiin esitellä oppilaiden tekemiä tarinoita. 
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Tarinoiden aiheeksi valikoitui suomalaisen tytön/pojan elämää This is My Life in 

Finland. Aloitimme projektin lähettämällä oppilaiden koteihin seuraavanlaisen 

kirjeen: 

Hei kotiväki, 

aloitamme 3B:n ja 4A:n oppilaiden kanssa digitarinoiden tekemisen. 

Aiheemme liittyy koulumme Comenius-projektiin Europe On Air. 

Tarkoituksena on, että oppilaat tekevät pareittain pienimuotoisen 

digitarinan aiheesta Suomalaisen tytön/pojan elämää – This is My Life 

in Finland. Teemme tarinat koulussa PhotoStory3 –ohjelmalla. 

Tarinoita varten jokainen oppilas tarvitsee vähintään 10 valokuvaa. 

Tehtävänä on kuvata suomalaisuutta omassa elämässä. Voi käyttää 

myös jo kotona olemassa olevia kuvia. Kuvat on helpointa ottaa omalla 

kännykkäkameralla/digikameralla  ja kuvat voidaan siirtää ja tallentaa 

joko kotona tai koulussa oppilaan omaan kansioon Livessä. Valokuvia 

voi ottaa esimerkiksi seuraavista asioista: 

• koti (ruoka, tavat, asuminen, tavarat) 

• piha; leikit ja pelit 

• asuinympäristö 

• harrastukset 

• vuodenajat 

• arkielämän tilanteet (kaupassa käynti, kyläily jne.) 

Valokuvien ottamiseen on aikaa aina syyslomaan saakka. Heti lomalta 

palattuamme (ma 29.10) aloitamme kuvien siirtämisen ja tarinoiden 

työstämisen. Oppilaat käsikirjoittavat ja rakentavat tarinansa kuvien 

pohjalta. Tekstit ja mahdollinen puhe ovat englanniksi. 
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Digitarinat laitetaan Live@edu -toimintaympäristöön luokkamme sivulle 

ja osa  tarinoista tulee Comenius -projektin kotisivuille Moodleen ja sekä 

osa niistä ehkä esitetään koulumme itsenäisyysjuhlassa. Tarvitsemme 

siis teiltä luvan kuvien julkiseen esittämiseen. 

Me opettajat opiskelemme parhaillaan koulutusteknologiaa ja 

raportoimme luokkiemme digitarinaprojektin etenemistä osana 

opintojamme. 

terveisin Nina ja Tiina 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

_______________________________ :n (oppilaan nimi ja lk) 

ottamia valokuvia saa esittää julkisesti (Live@edu: oman luokan ryhmä; 

Comenius-projektin sivut Moodlessa, koulun tilaisuudet). 

_______________________________ (vanhemman allekirjoitus) 

3.2.1.2 Valokuvien purkaminen 

 

Projektin esittely sai innostuneen vastaanoton oppilaiden taholta. Syysloman 

jälkeisellä viikolla ryhdyimme purkamaan valokuvia kameroista, kännyköistä ja 

muistitikuilta. Valokuvat olivat ajatuksella otettuja ja olimme positiivisesti 

yllättyneitä niiden laadusta ja monipuolisuudesta. Osa oppilaista oli siirtänyt 

kuvat jo kotona omaan Liven kansioon. Yhden oppilaan kuvat olivat hänen 

sähköpostissaan liitetiedostona. Purkaminen oli aika työlästä ja hidasta ja 

opettavaista meille opettajillekin. Oppilaiden tietotekninen osaaminen oli 

hyvinkin kirjavaa. Oppilaat olivat aika kärsivällisiä kuviensa kanssa ja ryhtyivät 

auttamaan toinen toisiaan opittuaan itse asian. Syntyi luontevaa yhteistyötä 

oppilaiden kesken.  
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Teknisiä ongelmia tuli vastaan ja niissä oli suureksi avuksi tvt-opettaja, joka 

haettiin auttamaan useamman kerran jopa kesken liikuntatunnin. Oppilaat 

tallensivat valokuvansa omaan kuvakansioonsa työpöydälle. Seuraavalla 

työskentelykerralla huomasimme, etteivät kansiot löytyneetkään oppilaan 

henkilökohtaisen tunnuksen alta, vaan kansiot olivat konekohtaiset. Tästä 

johtuen päädyimme tallentamaan kuvat myös oppilaan Skydrivelle.  

Koska Photo Story –ohjelmalla työskenneltäessä on järkevintä tallentaa 

keskeneräinen projekti työpöydälle, ohjeistimme oppilaat työskentelemään aina 

samalla kannettavalla ja merkitsemään koneen numeron ylös. 

Ennen varsinaisen tarinan aloittamista oppilaiden piti valita, tekevätkö he oman 

henkilökohtaisen tarinansa vai yhteisen tarinan parin kanssa. Suurin osa koki 

omat valokuvansa niin henkilökohtaisiksi, että he halusivat tehdä ikioman 

digitarinan. 
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3.2.1.3 Digitarinoiden tekeminen 

Eräänä marraskuun maanantaina kannoimme läppärit käytävältä luokkaan. 

Opettaja näytti pari valmista tekemäänsä digitarinaa sekä esitteli Photo Story 3- 

ohjelman eri vaiheet. Oppilaiden ryhtyessä käynnistämään ko. ohjelmaa, sitä ei 

löytynytkään kaikista läppäreistä, vaikka se niissä piti olla. Ja ei kun hakemaan 

tvt-opettajaa avuksi! Itse työskentely lähti liikkeelle helposti johtuen ohjelman 

yksinkertaisuudesta. Oppilaat innostuivat ohjelmasta ja työskentelivät 

motivoituneina. Edelleenkin oli hienoa huomata, että kaverin auttaminen oli 

luontevaa ja mielekästä. 

 

Koska tarinat liittyvät myös koulumme Comenius-projektiin, oppilaita ohjeistettiin 

tekemään tekstit englanniksi. Tässä tarvittiin opettajan apua. Oppilaat käyttivät 

hyödykseen sanakirjaa ja Googlen kääntäjää. Englanninopettaja oli 

työskentelyssä mukana useammalla työskentelykerralla kolmasluokkalaisten 

kanssa. 
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Puheselostuksia emme halunneet ottaa mukaan ollenkaan. Niiden 

nauhoittaminen olisi ollut todella haasteellista ja aikaa vievää, koska luokkatilan 

metelissä niitä ei olisi voinut tehdä. 

Musiikin tarinoihin otimme Photo Storyn tarjonnasta. Suurin osa teki musiikin 

itse ohjelman tarjoamalla mahdollisuudella. Tässä yhteydessä olikin hyvä 

tilaisuus selittää oppilaille musiikin tekijänoikeuksista. 

Nelosluokkalaiset aloittivat tarinoiden tekemisen ensin. Tallentamisessa teimme 

aluksi joitakin virheitä. Joidenkin oppilaiden tarinat eivät auenneet uudestaan 

Photo Story –ohjelmassa, koska olimme tallentaneet työt verkossa oleviin 

oppilaskansioihin.  Ne työt, jotka oli tallennettu suoraan työpöydälle, avautuivat. 

Kolmasluokkalaiset osasivat jo tallentaa keskeneräiset tarinansa oikein, joten 

näitä ongelmia ei tullut. 

 

Tarinoita työstettiin oppilaasta riippuen tunnista useampaan tuntiin. 

Kolmasluokkalaisten työskentely oli sikäli helpompaa, että jokaiselle oppilaalle 

riitti oma kone. Nelosluokkalaisten kanssa jouduttiin toimimaan niin, että osa 

teki digitarinoita ja osa jotain muita koulutehtäviä. Kolmasluokkalaisilla meni 

enemmän aikaa englanninkielisten tekstien tuottamiseen ja tässä olikin 



17 

englanninopettaja hyväksi avuksi. Nelosluokkalaisten työskentelyä helpotti se, 

että pidemmälle edenneet oppilaat osasivat ja halusivat auttaa toisia. 

 

Täysin valmiit tarinat tallennettiin wmw-muodossa omalle työpöydälle, josta ne 

tallennettiin edelleen luokan Skydrivelle sekä vielä muistitikulle. Skydrivelle 

tallentaminen mahdollisti sen, että oppilaiden kotiväkikin pääsi näkemään 

luokan tarinoita ja tallentamaan ne myös kotikoneelle. 

Valmiita tarinoita suomalaisen lapsen elämästä esitettiin koulumme 

itsenäisyysjuhlassa. Lisäksi järjestimme Sarasuon koululla pikkujoulupäivänä 

videofestivaalit, joilla esitettiin kaikkien tarinat. Tarkoitus on vielä laittaa 

oppilaiden tarinoita Comenius-projektin sivuille Moodleen talven aikana. 
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4 ARVIOINTI 

Kokonaisuutena oppilaiden työskentely Livessä ja digitarinoiden parissa on 

onnistunut hyvin. Meille opettajille koko koulutukseen osallistuminen ja opittujen 

asioiden hyödyntäminen oppilaiden kanssa on ollut erittäin opettavaista. 

Oppilaiden kanssa työskentely olisi jäänyt vähäisemmäksi ilman koulutuksen 

antamaa tukea. Lisäksi oman koulun kollegoiden tuki on ollut korvaamaton. 

Se, että työskentelyssä ja koulutuksessa on ollut työpari, on ollut antoisaa ja 

hyödyllistä. Suunnittelu on ollut hedelmällistä kahdestaan. Käytännössä on ollut 

hyvä, että toinen on pystynyt ottamaan opiksi toisen virheistä ja olemme 

pystyneet välillä tulemaan toisen avuksi luokkatyöskentelyyn. 

Oppilaiden työskentely on ollut koko ajan innostunutta ja kärsivällistä ottaen 

huomioon koulumme oppimisympäristön. Keskinäinen auttamiskulttuuri on 

vahvistunut työskentelyn myötä. Photo Story-ohjelman helppokäyttöisyys 

mahdollistaa sen, että oppilaat voisivat nyt hyvin auttaa jonkun toisen luokan 

oppilaita vastaavassa työskentelyssä. Osa on kehittynyt myös taitaviksi Live-

ympäristön käyttäjiksi, he käyttävät sitä myös vapaa-ajallaan. 

Oppilasarvioinnissa aiomme hyödyntää Liveä. Tarkoituksena on laittaa oppilaille 

digitarinoiden tekemisestä luokan Skydrivelle pieni itsearviointi, johon he käyvät 

vastaamassa ja lähettävät sen sähköpostilla liitetiedostona opettajalle. 
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Kaiken kaikkiaan koulutusteknologian opiskelukokonaisuus on ollut erittäin 

hyödyllinen ja antoisa. Olemme oppineet paljon uusia asioita ja saaneet 

rohkeutta toteuttaa niitä oppilaiden kanssa. Kynnys työskentelyyn koneilla on 

madaltanut entisestään – kun vain olisi niitä koneita! 
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5 JATKUMO 

Jatkossa aiomme hyödyntää Live@edua erilaisissa oppimistehtävissä. 

Kasvikansion täydentäminen jatkuu tulevina vuosina. Digitaalinen kasvio tullee 

korvaamaan perinteisen kasvien keräämisen. 

Tarkoituksena on ruveta opastamaan rinnakkaisluokkien opettajia Live@edun 

käyttöönotossa ja ryhmien luomisessa. Rinnakkaisluokat aikovat hyödyntää 

kokemuksiamme digitarinaprojektista ja aloittaa omat projektinsa. 

Live@edun ominaisuuksista aiomme hyödyntää jatkossa yhteisöllisyyttä ja 

vuorovaikutteisuutta. Aiomme jakaa joitakin töitä toisten kommentoitavaksi, 

esimerkiksi kuvataiteen töitä. Ajattelimme mahdollisesti hyödyntää kalenteria 

siten, että järjestäjäoppilaat merkitsisivät päivän kotitehtävät kalenteriin. 

Opettaja voisi myös merkitä kalenteriin luokan tapahtumia , retkiä yms. Meillä 

on tällä hetkellä käytössä Wilma yhteydenpitovälineenä kodin ja koulun välillä, 

joten Liven kalenteri on lähinnä oppilaita varten. Kalenteria voitaisiin kuitenkin 

hyödyntää vanhempien kanssa käytävien arviointikeskustelujen 

ajanvarauksessa, kuten osa opettajistamme jo tekeekin. 

Kevätlukukaudella 2013 aiomme hyödyntää Photo Story –osaamistamme 

kansansatujen parissa liittyen Comenius-projektiimme. Kolmas luokka aikoo 

tehdä PowerPoint-esityksiä Suomen kaupungeista ja neljäs luokka 

Pohjoismaista. 

Koulullemme on hankittu tänä syksynä kuusi iPadia, joiden opetuskäyttöön 

yritämme perehtyä kollegoidemme hyvien projektien innoittamina. Kunhan 

saamme kuningasidean iPadien järkevän käytön suhteen, voisimme 

mahdollisesti lainata koulullemme opetustoimen iPad-salkkua. 

Omalla koulullamme olemme saaneet innostettua myös uuden opettajaparin 

hakeutumaan koulutukseen. Kohta meidän koulullamme alkaa olla enemmän 

opintokokonaisuuden suorittaneita kuin sitä suorittamattomia. 


