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Helmen jalostusta – DO-tuotteistaminen
Sparraajat: Anne Rongas rongas.anne@gmail.com (Twitter @arongas, p. 040 5181 229) ja Kaisa
Honkonen (kaisa.honkonen@hci.fi).

Näin toimit nyt 11.11.!
AC http://connect.lpt.fi/digiopit
11.11. DO-sparraus – vertaiskehittäminen PÄÄDOKUMENTTI (lyhytlinkki bit.ly/1111dosparraus)
Tämä dokumentti: http://bit.ly/111sparraus

Välitehtävä 10.11. mennessä
1. Tutustu ensimmäisen kerran aineistoon alla
2. Valitse vähintään yksi rajattu hankehelmi hiottavaksi
3. Tee siitä lyhyt hissipuhe (laita paperille ydinasiat, hyödynnä alla olevia a
 pukysymyksiä
helmenhiontaan
4. Tee hankehelmesi levitettävyydestä SWOT-analyysi y hteiseen dokumenttiin (sivujen
vasemmassa alalaidassa valmiiksi oppilaitoksen nimi, monista diapohja, jos esittelet useamman
helmen, kaikki helmet samaan dokumenttiin). SWOT-pohjan lyhytlinkki h
 ttp://bit.ly/111doswot
5. Tulosta hissipuhetta tukeva paperi (jos teit digitaalisen) SAA OLLA TOSI LYHYT!
6. Jos et osallistu pe 11.11. sparraukseen, tee jonkinlainen tallenne hissipuheestasi ja lähetä se
Annelle rongas.anne(at)gmail.com

Keskeiset linkit
●
●
●
●
●

Tämä dokumentti http://bit.ly/111sparraus
DO-digihelmet wikissä https://wiki.lamk.fi/x/GhmpAg (täydennä osaltasi jos kesken)
Ensimmäinen sparraus 1.11.2016 A
 nnen ja Kaisan diapaketti
Tallenteet: 1 digihelmiä, 2 helmenjalostus, 3 ohjeistus.
Levitettävyys: Välitehtävän SWOT lyhytlinkki h
 ttp://bit.ly/111doswot
OPH:n Hyvät käytännöt h
 ttps://hyvatkaytannot.oph.fi/

Ps. Voit linkittää tänne helmi-tehtävän jos haluat
Salpaus/Hanna Elävät webinaarit - Do Live
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Sparraus ti 1.11.2016 k lo 13-15

Linkkejä erilaisiin sähköisesti jaettuihin helmiin
Esimerkkejä ideaksi
a. Verkkolehti Avoimuuden helmet
b. Verkkokirja (Osallistamisen käsikirja)
c. Video
i.
Keudan strategia piirrosvideon
ii.
Kotekin tietoiskuvideot,
iii.
Tyynen Dressman-videot - A
 siantuntijat kertovat
iv.
Hankkeen opit videoina “Osallistava tapahtumatuotanto”
d. Kopiokissa -Sarjakuva
e. Kortit (Oivalluksia oppimiseen, jotain muita hankkeissa tuotettuja kortteja)
f. Konkreettisia ideoita valokuvina A
 nnen ja Kaisan diapaketissa
Keskustelun aikana nousi esille vielä vinkkejä:
➔ Videon tekeminen omatoimisesti https://www.moovly.com/ (Tussitaikureilta saa
ammattilaispalvelua)
➔ Thinglink sopii helmen esittelyyn, ks. esim. ELOA-hankkeen tuotoksia
https://www.thinglink.com/scene/715898829060177920
➔ YOOJOO-noppa ks. blogissa esittely h
 ttp://maot.fi/2015/09/yoojoo-noppa/ ja tulostettava
noppa http://maot.fi/_wp/wp-content/uploads/2015/09/yoojoo_noppa.pdf
➔ Pedagoginen korttipakka: kamerakynäpakka h
 ttp://kamerakynapakka.blogspot.fi/,
ideapakka http://ideapakka.fi/, Sitran megatrendit -keskustelukortit
http://www.sitra.fi/julkaisu/2016/megatrendikortit, Opus-hankkeen tunnista osaamisesi
-pelikortit http://opus2015.wikispaces.com/Tunnista+osaamisesi ja Menetelmäviuhka
http://kiela.meke.wikispaces.net/Menetelm%C3%A4viuhka
◆ ideoitiin, että voisi olla myös palapeli ja ehkä sellainen, jonka voi koota monella
tavalla
➔ Pelillisiä vinkkejä: Story Cubes h
 ttps://www.storycubes.com/, Off Topic -peli:
https://offtopicpeli.wordpress.com/
➔ Nyt pelittää: http://www.slideshare.net/eOppimiskeskus/nyt-pelitt-opas
◆ oli puhe, että Celain teki oppaasta apsin, sitä ei enää ole saatavilla, mutta muita
vastaavia h
 ttps://itunes.apple.com/fi/developer/celain-oy/id648302768
➔ Kirja Wikikirjastoon, esim.
https://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
➔ Mikrokirja, esim. h
 ttps://wiki.metropolia.fi/display/mikrokirjat/Mikrokirjat
➔ Työkirja, esim. Salon Seudun Ammattiopiston Keikkailun työkirja opiskelijoille
http://keikkailuoppimisymparisto.blogspot.fi/p/keikkailukirja.html
➔ Opinkirjon Prezi https://prezi.com/q2g19zk3m0q-/yks-kaks-toimimaan/
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➔ Elävä flyeri - http://flyar.fi/ ja elävä lehti - esimerkiksi suomalainen start-up yritys Arilyn:
http://www.arilyn.fi/

Apukysymyksiä helmenhiontaan
Keskustelupohja, kirjoitetaan muistiinpanoja tänne:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Hilkan tuotteistamispohja (ks. w
 ikistä Word-dokumentti)
Kenelle DigiHelmiä voisi esittää?
Missä se helmi on?
Kenelle se sopii?
Missä asiasta kiinnostuneet ovat?
Kuinka kiinnostuneet tavoittaa?
Millä keinoilla tavoitat kiinnostuneet?
○ Helmen nimeäminen
○ Kuinka varmistat helminauhan seuraavan helmen löytymisen?
○ PearlTree - hieno konsepti
Miten helmiä jaetaan live maailmassa, miten verkkomaailmassa? Miten jakaa sähköistä
aineistoa livetilanteessa?
Rahoituksen reunaehdot - osa oppilaitoksen markkinointia?
Helmien ylläpito - miten, missä, ketkä (ei koskaan yksin)

Muistio 1.11.2016
Läsnä
Osallistujat: Laura Laakkonen, Anna Forsström, Jarno Räsänen, Eerika Grönlund, Hanna Toijala
(Salpaus), Katriina Karkimo (Point College)
Sparraajat: Anne Rongas, Kaisa Honkonen

1. Tallennus (DO sparraus 1)
Tallenne 1 Annen ja Kaisan esittely, ohjelman rakenne, digihelmien esittelyä (55 min)
- sparraajat ja sparrauksen rakenne
-- GoogleDocs -muistion lyhytlinkki: http://bit.ly/111s digihelmien esittelyä ja ideointia
parraus
Annen ja Kaisan esityksestä muistiinpanoja:
kaivataan konkreettisia, skaalautuvia, kiteytettyjä - siirrettävissä alalta ja koulutustasolta toiselle;
riittävän yksinkertainen
pieni on kaunista
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tuotteistuksia esim. issuu.com, slideshare.net, piirrosvideo (tussitaikurit ym.), lyhyet ja pidemmät
videot, sarjis, thinglink
tuotteistuksen oma käyttö myöh.: virikkeenä, herätteenä ja lähteenä
millä oikeuksin jaetaan, onko kopioitavissa, muunneltavissa (CC-lisenssit)
muista mukaan tekijätiedot, vuosiluku ym. myös videoon
noppa - hauska idea, kortit, viuhka - pakko rajata, kamerakynapakka.blogspot.fi - vinkkejä miten
käyttää videokameraa opetuksessa (aika edullista), vihkonen (opit, keskustelukortit, työkirja)
tarinakuutiot? peli? ajattele luovasti :)
paperituotteeseen QR-koodilla esim. videon upotus
wikikirjasto (oppaita)
roadshow'n tuotantoprosessi vihkosena? ja appsina :D
mikrokirja ja siinä mikroartikkeleita
työkirja (esim. Keikkailukirja, klassikko)
pahvinen salkku, sisällä puuhapaketti
käytettävä "esine", laajentaminen (tuoteperhe esim. Roosanauha)

2 Tallennus (DO sparraus 2)
Tallenne 2 keskustelua ja hankehelmen jalostusvinkkejä (26 min)
- muotokin voi auttaa (tuotteistuksessa)
- millaisen helmen haluaisit itse saada toiselta (hyvä lähtökohta)
- palapeli, kaksipuoleiset, tai eri tavoin yhteen liitettävät palat
- mitä käyttäjä hyötyy, saa?
- mobiiliappi (innosti, olisi uutta)
- (elävä, päivittyvä?!) juliste (pelinomainen, juonellinen), elävä flyeri
Helmen jalostusta
- avuksi Huippumallit käyttöön / muokannut Hilkka (Tutkiva oppiminen -hankkeessa)
- Google-haku löytää, lyhyt nimi, kuvake, jatkuvuus nimissä (tuoteperhe)
- rajausta käytössä olevan ajan ja rahan puitteissa
Point College: hyperteksti-kooste verkkokurssien teosta
Salpaus: roadshow, pelillisyys, soten digimaailma, YOIJOO?

3 Tallennus
Tallenne 3 ohjeet etätehtävää ja seuraavaa kertaa varten (11 min)
Ohjeet
valitse
hio (apukysymyksillä)
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hissipuhe (jos et pääse paikalle videona/puheena)
SWOT, levittäminen (10.11.2016) kirjataan tähän samaan pohjaan kaikki swotit
http://bit.ly/111doswot

1.11.2016 Chat-historia
The chat history has been cleared
Jarno Räsänen: Moi
Kaisa Honkonen: Moi
Hanna Toijala: moikka
Hanna Toijala: kuuletteko minua?
Jarno Räsänen: Moi Laura
Jarno Räsänen: Moi Anne
Anne Rongas: Dokumentissa linkki mm. esitykseen
https://docs.google.com/document/d/1mfL-49GkLBztDDct_1OI54WlGqDlvTeG0_TOimt49H0/edit#
Kaisa Honkonen: Moikka Anna - tervetuloa mukaan
Kaisa Honkonen: Nyt on kaikki paikalla.
Anna Forsström: moikka, pahoitteluni, olen hieman myöhässä. mutta nyt mukana.
Kaisa Honkonen: Ei huolta, ihan juuri ollaan starttaamassa.
Kaisa Honkonen: Tottakai saa jakaa
Eerika Grönlund (Salpaus): Olenkin koneella jossa ei ole kameraa, oma läppäri lainassa kouluttajalla
Deittikujalla! :)
Kaisa Honkonen: Minä olenkin tuossa alapuolella oikein isona
Hanna Toijala: okei (Eerika)
Kaisa Honkonen: Eiköhän me lähdetä
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Anne Rongas: https://hyvatkaytannot.oph.fi/
Hanna Toijala: lyhytlinkki GoogleDocsiin h
 ttp://bit.ly/dosparraus1
Anne Rongas: Avoimuuden helmet https://issuu.com/otavanopisto/docs/avoimuuden_helmet
Anne Rongas: Osallistamisen käsikirja
http://www.slideshare.net/eOppimiskeskus/osallistamisen-ksikirja
Anne Rongas: Keudan strategia https://www.keuda.fi/keudauusinsilmin/
Hanna Toijala: tussitaikurit ?
Anne Rongas: Kotekin tietoiskuvideot h
 ttp://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/ktk/Videot
Anne Rongas: Tyyne asiantuntijavideot
http://www.eoppimiskeskus.fi/projektit/p%C3%A4%C3%A4ttyneet-hankkeet/tyyne
Anne Rongas: Hankeen opit videona
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/AVOkoulutukset/AVO2%3A+Osallistava+tapahtumatuotanto
Anne Rongas: Sarjakuva http://www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa/
Anne Rongas: ELOA-hankeen Thinglink h
 ttps://www.thinglink.com/scene/715898829060177920
Hanna Toijala: usein tulee tosiaan vastaan aineistoa jossa ei tekijää, vuosilukua tms.
Laura: Ei ole niinkään kokemuksia, mutta teiltä tuli tosi hyviä kokemuksia :)
Hanna Toijala: tätä Eerika suosittelikin :) jo meillekin
Kaisa Honkonen: hieno idea kyllä
Kaisa Honkonen: http://maot.fi/_wp/wp-content/uploads/2015/09/yoojoo_noppa.pdf
Eerika Grönlund (Salpaus): Juu tuosta on tosi nopea tarkistaa kesken päivän asioita koskien yoojoota
Anne Rongas: http://maot.fi/2015/09/yoojoo-noppa/
Kaisa Honkonen: Kamerakynäpakka: http://kamerakynapakka.blogspot.fi/
Kaisa Honkonen: Ideapakka: http://ideapakka.fi/
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Kaisa Honkonen: Sitra megatrendit: http://www.sitra.fi/julkaisu/2016/megatrendikortit
Kaisa Honkonen: Oivalluksia oppimiseen:
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/26411137/Oivalluksia%20Oppimiseen_final.pdf?ve
rsion=1&modificationDate=1423121730000&api=v2
Kaisa Honkonen: Story Cubes: h
 ttps://www.storycubes.com/
Kaisa Honkonen: Off Topic -peli: https://offtopicpeli.wordpress.com/
Kaisa Honkonen: Menetelmäviuhka: http://kiela.meke.wikispaces.net/Menetelm%C3%A4viuhka
Kaisa Honkonen: wiki-kirjasto:
https://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
Hanna Toijala: Tervetuloa mukaan Katriina :)
Kaisa Honkonen: Nyt pelittää: http://www.slideshare.net/eOppimiskeskus/nyt-pelitt-opas
Kaisa Honkonen: Juu Celain teki
Hanna Toijala: tai opiskelijat (tekisi appsin)
Kaisa Honkonen: Mikrokirjat: https://wiki.metropolia.fi/display/mikrokirjat/Mikrokirjat
Hanna Toijala: kuinka pieni toi on?
Hanna Toijala: se minikirja
Kaisa Honkonen: vähän postikorttia pienempi
Kaisa Honkonen: Keikkailukirja: http://keikkailuoppimisymparisto.blogspot.fi/p/keikkailukirja.html
Hanna Toijala: Prezi
Laura: Aika kivoja ja osaa täälläkin toteutettu esim topo hankkeen vihkonen
Eerika Grönlund (Salpaus): Olisiko tärkeää, että tuoteessa on jokin muukin käyttötarkoitus, eli ettei jää
vaan pöytälaatikkoon, villeja ehdotuksia: kangaskassi, kynäpurkki jne...
Laura: Yes innovaatio vaan käyntiin :)
Laura: Hih nyt tuli mieleen meidän topo hanskanen
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Laura: tuotteitaminen tehty hyvin Roosa nauhassa
Jarno Räsänen: Toi hyrian strategiavideo on aika siisti
Laura: tuotteistaminen eli viety eteenpäin ideaa
Anne Rongas: Opinkirjon Prezi https://prezi.com/q2g19zk3m0q-/yks-kaks-toimimaan/
Anna Forsström: hyvä idea Eerika!
Eerika Grönlund (Salpaus): kuuluu!
Laura: Mulla pätkii myös mutta kuuluu
Katriina Karkimo: Kyllä kuuluu!
Anna Forsström: hyvin kuuluu
Laura: Nyt kuuluu hyvin, mutta kun omia laitteita yritän saada toimimaan niin sitten pätkii itsellä äänet
Eerika Grönlund (Salpaus): Tauko hyvä idea! 5min riittää
Jarno Räsänen: Breikki hyvä
Anna Forsström: sopii
Anne Rongas: 15:12 jatkuu
Laura: Laurakin on, mutta tosiaan kun laitan mikkiä päälle niin kestää törkeen kauan ennenkuin
yhdistää ja sit äänet häviää
Katriina Karkimo: Täällä ollaan! :)
Anne Rongas: Muistiinpanot
https://docs.google.com/document/d/1mfL-49GkLBztDDct_1OI54WlGqDlvTeG0_TOimt49H0/edit#
Anne Rongas: http://bit.ly/111sparraus
Anne Rongas: Opus-hankkeen pelikortit h
 ttp://opus2015.wikispaces.com/Tunnista+osaamisesi
Hanna Toijala: tuli mieleen palapeli :)

9

Hanna Toijala: kuvastahan saa helposti teetettyä palapelin
Jarno Räsänen: palapeli jonka voisi kasata eri lailla ja eri lopputuloksella
Hanna Toijala: :D
Hanna Toijala: neliskulmaiset palat :))
Hanna Toijala: meillähän pitäisi olla helminauha - helmitaulu ?
Anna Forsström: Digihelminauha
Eerika Grönlund (Salpaus): Avainnauha? :)
Hanna Toijala: avainnauha!
Katriina Karkimo: Minua innosti eniten se mobiiliappi!
Eerika Grönlund (Salpaus): Julkaisin FB ryhmässä kuvan, esimerkistä "Eurocatering" - Juliste on ehkä
ideana tylsä mutta erittäin tehokas kuitenkin
Eerika Grönlund (Salpaus): Voisimmeko tehdä kolmiulotteisen julisteen?
Hanna Toijala: wau
Hanna Toijala: tekisiköhän meidän vim? sellaisen
Hanna Toijala: :)
Kaisa Honkonen: Elävä flyeri - http://flyar.fi/
Kaisa Honkonen: elävä lehti - esimerkiksi suomalainen start-up yritys Arilyn: http://www.arilyn.fi/
Hanna Toijala: DO = DigiOpit
Hanna Toijala: onko teille tuttu PearlTree?
Kaisa Honkonen: http://www.pearltrees.com/
Hanna Toijala: Olen joskus käyttänyt (sielläkin yhetisöllisyyttä sisällä)
Anne Rongas: http://www.symbaloo.com/home/mix/13eOhCeSQY
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Hanna Toijala: onko sen käyttöehdot muuttuneet vuosien aikana?
Anne Rongas: http://www.symbaloo.com/
Laura: Aikaa ja rahaa ei paljoo ooo :) Helpottaa vähän valintaa :)
Hanna Toijala: :D
Hanna Toijala: puuhelmiä :)
Kaisa Honkonen: PearlTrees esimerkki: http://www.pearltrees.com/t/kuratointi/id6797965
Kaisa Honkonen: Olin tehnyt teille pohjadokkarin, jonka voittaa oman tuotteistamisen pohjaksi
Kaisa Honkonen:
https://docs.google.com/document/d/1b1rBYZX9fDIz83Qn8XKeOvEIr2EC9J_Aspr0nb4FDKU/edit?usp
=sharing
Laura: Salpauksella roadshow, pelillisyys, soten digimaailma (?) Pitää päättää mitä otetaan niin ja
Erikan malli...
Laura: mitkä helmet kuvataan ja millä tavalla. Niin paljon hyviä vinkkejä, että ihan ähky :)
Anne Rongas: SWOT-pohja
https://docs.google.com/presentation/d/1fbj9VhmemamdRGB9Bu37T6enlNRNpCIXc2g_AyEPaA4/
Anne Rongas: ranskalaiset viivatkin riittävät tässä vaiheessa
Katriina Karkimo: Me ollaan muuten myös 11.11. siellä Tredun Pedatorilla
Eerika Grönlund (Salpaus): Tässä vielä tällainen: https://fi.pinterest.com/pin/190558627956359206/
Kaisa Honkonen:
https://docs.google.com/presentation/d/1fbj9VhmemamdRGB9Bu37T6enlNRNpCIXc2g_AyEPaA4/edit
?ts=58183f5f#slide=id.g18e4439e2e_0_5
Hanna Toijala: onko tälle lyhytlinkkiä? vai löytyykö sieltä muistiosta?
Laura: yes hyvä paketti
Laura: kyllä tai puheena
Anna Forsström: ȶ
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Anna Forsström: hyvältä kuulostaa
Kaisa Honkonen: lyhytlinkki:
Kaisa Honkonen: lyhytlinkki:http://bit.ly/111doswot
Laura: todella hyvä ja napakka paketti
Hanna Toijala: hyvä
Hanna Toijala: kiitos
Jarno Räsänen: Kiitos esiintyjille hyvästä showsta
Hanna Toijala: ihan hyvin toimi näin etä oltiin kaikki verkossa
Laura: kiitos
Eerika Grönlund (Salpaus): Kiitos!
Katriina Karkimo: Kiitos, oli varsinainen runsaudensarvi taas kerran! :)

