
VERKKOLAKE 2
uutiskirje

Olet lukemassa yhteishankkeemme ensimmäistä 
uutiskirjettä. 
Opeta ja opi verkon välityksellä, eli verkkolake2 -hankkeen leiripäivän aikana heräsi ajatus kokeilla 
uutiskirjettä hankkeen tiedottamisen välineenä. Tuumasta toimeen siis. Tässä ensimmäinen kirje. 

1. INSTAGRAM

#verkkolakevaasa postaukset 
instagramissa
Instagramiin tehtiin hashtagillä 29 julkaisua. 
Mainiota. Käykää katsomassa, tykkäämässä ja 
lisätkää itsenne seuraajiksi kollegoiden upeille 
sivustoille. 
20 teistä osallistui kuvakisaan julkaisemalla 
instagramissa tai lähettämällä minulle kuviaan. 
Laittelen niistä muutamia tuonne verkkolaken 
nettisivulle, kunhan ehdin.
Instaa käytetään kaikissa opistoissa. Käykääpä 
katsomassa ainakin nämä:
 kauhajoki_taiteen_perusopetus
 kurikanopisto
 lapuan_kansalaisopisto
 jarvilakeudenkansalaisopisto
 seinajoenkansalaisopisto

Instakisan arvonnan voittaja on 
Maria Lehtimäki. 
Marian kuvasarja on nimeltään "Genom två fönster". 
Todellinen läpivalaisu miljööstä. Otsikoinnin 
kielivalinta osoittaa syvällistä eläytymistä 
aiheeseen. :D Onnea Maria. Ja kaikille kiitos 
upeista kuvasarjoista. Tosin muutamien teistä on 
vielä harjoiteltava sanoman tiivistämistä. :D 

Seuraavassa uutiskirjeessä olisi kiva kertoa 
joku esimerkki instagramin käytöstä 
opetustyössä tai sen apuna. Kuka ehtisi kaiken 
syyskiireen keskellä kertoa kokemuksia? 
Laittakaapa spostilla instakuvianne ja lyhyt 
kertomus miten insta opetustyössä toimii.



2.LEIRIPÄIVÄN JATKOT

Nonnu Neuloja
https://www.youtube.com/channel/UC6B8bQa5BdXYDteg2xufYsw

Nonnu Neuloja on tehnyt YouTubeen podcasteja vuodesta 2016. Tällä hetkellä 
videoita on 45. Katsomiskertoja niillä on keskimäärin noin tuhat ja Nonnun 
kanavalla on 780 tilaajaa. 

Tässä Nonnun ensimmäinen neulebodcast: 
https://www.youtube.com/watch?v=io2cp2kHd9Y

Katso tästä vähän erilainen pitkä lähetys: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yyno31Hj4CA&list=PLCR6Pbc3hcHRA77Sn1
odPjS4CCv63KSWD

Ja tässä uusin https://youtu.be/IVebBXH7nRo

Tutustu Nonnu Neulojan videoihin. Heräsikö 
kysymyksiä? Mitä haluat kysyä Nonnulta? 

Nonnu on luvannut tehdä podcastin, jossa 
hän vastaa kysymyksiimme. Voit kysyä 
neulomisesta, kameran edessä olemisesta tai 
videoiden tekemisestä tai mitä nyt haluatkaan 
tietää.

Lähetä kysymykset osoitteella 
anna-kaarina.perko@lapua.fi 
Aikaa on elokuun loppuun asti.

No miten on, ryhdytkö sinäkin vloggaajaksi? 

Minulla on ilo esitellä teille Nonnu Neuloja. 
Videojulkaisut ovat tätä päivää ja yleistyvät hurjaa vauhtia. Tutustu Nonnun julkaisuhin. Johanna Wallius on 
intohimoinen käsityön harrastaja. Aiemmin hän piti blogia, mutta siirtyi videojulkaisemiseen. Esittelen tämän 
mielenkiintoisena ajan ilmiönä, joka oletettavasti herättää monenlaisia ajatuksia. Katso tehtävä alla.

https://www.youtube.com/channel/UC6B8bQa5BdXYDteg2xufYsw
https://www.youtube.com/watch?v=io2cp2kHd9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Yyno31Hj4CA&list=PLCR6Pbc3hcHRA77Sn1odPjS4CCv63KSWD
https://www.youtube.com/watch?v=Yyno31Hj4CA&list=PLCR6Pbc3hcHRA77Sn1odPjS4CCv63KSWD
https://youtu.be/IVebBXH7nRo
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3. PALAUTEKYSELY

Klikkaa nuolta, pääset 
kyselyyn

Ole hyvä, vastaa leiripäivää 
koskevaan palautekyselyyn.

PALAUTEKYSELYYN 
MYÖS TÄSTÄ

HANKKEEN KOTISIVU HANKKEEN 
PEDA.NET

Tässäpä kaikki tällä kertaa. 

Olen lisännyt sinut postituslistalle, koska olit mukana hankkeen leiripäivässä. Lähetän verkkolake2 
tapahtumia koskevan tiedotteen noin kerran kuukaudessa. Jos et halua tiedotetta spostiisi, ilmoita siitä 
044-4384549 tai anna-kaarina.perko@lapua.fi Uutiskirjeen tilaukset
 myös spostilla.

Postituslista on käytössä vain Opeta ja opi verkon välityksellä hankkeen ja mahdollisen jatkohankkeen 
ajan.

Lopuksi vielä Mirjami Raatikaisen kuvasarja Bragen ulkomuseolta. 
Kuvakavalkadin kertoma tarina ei jääne epäselväksi. 

Palaillaan, terveisin Anna-Kaarina
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