
VERKKOLAKE 2
uutiskirje

Olet lukemassa yhteishankkeemme uutiskirjettä. 

1. PEDA-NET HALTUUN OPETTAJAN TYÖKALUKSI

Tervetuloa Peda.net -seminaariin kuulemaan asiantuntija vinkit Peda.netin käyttöön. 
Ilmoittaudu heti. 



2.LEIRIPÄIVÄN JATKOT - NONNU VASTAA

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. 

Ohjevideolla ei tarvitse omalla naamalla olla esillä, jos se tuntuu vaikealta. Voi 
tehdä vaikka animaation: 

https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/ps/videoty%C3%B6paja

Lähetimme Johannalle kysymyksiä, joihin hän vastaa vain meille julkaistulla 
podcastillaan. Alla linkki, josta näet vastausvideon. Ethän jaa sitä julkisesti.

Sopiiko videojulkaiseminen opettajan 
työkaluksi?
Videojulkaisut ovat tätä päivää ja yleistyvät hurjaa vauhtia. 
Miksei opettajakin voisi tehdä ohjeistuksesta videoita. Niitä 
voi helposti linkittää opetusmateriaaliin. Onko kukaan 
kokeillut?

https://youtu.be/-MPdlYzNaqY

Hankkeen Peda.net sivustolla on maateriaalia 
videon teon aloittamisen avuksi. Ei muuta kun 
tuumasta toimeen. 

https://www.youtube.com/channel/UC6B8bQa5BdXYDteg2xufYsw
https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/ps/videoty%C3%B6paja
https://youtu.be/-MPdlYzNaqY


3. PALAUTEKYSELY

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.

Palaillaan, terveisin 
Anna-Kaarina

Kiitos vastauksistanne palautekyselyyn. Poimin sieltä jatkoa ajatellen muutamia toiveita:
● enemmän tekemistä yhdessä "vieraiden ihmisten kanssa" samalla olisi tutustunut 

paremmin
● Yhteiset opettajatapaamiset eri opistojen välillä olisivat kivoja
● Mikään ei vedä vertaa "naamatusten"-keskusteluille.
● En tiedä miten yhteydenpitoa voisi jatkaa, mutta tarpeeseen varmaan tulisi

Heitänpä pallon teille, opettajat. Järjestäkää vuosittain aineryhmäkohtaisia tapaamisia. Olen 
kuullut, että ainakin käsityöopettajilla sellaisia jo onkin. Kyselkääpä heiltä lisää. 

Toivottavasti nähdään 5.10 seminaarissa. Olen lähettänyt kutsun kaikkiaan 10 
opistoon, joten mahtava verkostoitumismahdollisuus jälleen tiedossa. Tosin kolmen 
tunnin aika on rajallinen, ehkä jatkojalostamme tästä Verkkolake2 
päätösseminaariin, tai jo aikaisempaan ajankohtaan sellaisen päivän, jossa on 
oikeasti aikaa kollegan tapaamiseen. Laittakaa ehdotuksia ja toiveita.

Tuossa 5.10 seminaarissa kollega Tornion kansalaisopistosta kertoo miten hän on 
rakentanut Peda.netiin omaa kurssisivustoaan ja miten hän käyttää sitä 
opetustyössä. Konkreettisia vinkkejä ja käytännön ohjeita siis tiedossa. 
Luvassa on myös omien opettajiemme kokemuksia Peda.netin käytöstä.

https://spark.adobe.com/sp/design/page/4efbe9b1-7253-4209-b720-1bf137865ef1
https://peda.net/lapua/lk/hankkeet
https://peda.net/lapua/lk/hankkeet
mailto:anna-kaarina.perko@lapua.fi

