HENKILÖKOHTAINEN TAPAAMINEN ELOKUUSSA 2021
Olen Janne Säntti ja vastaan aikuisopetukseen suuntautuvista opinnoista tiedekunnassamme. Onnittelen
sinua lämpimästi sisäänpääsystä ja toivotan sinut tervetulleeksi opiskelemaan pedagogisia opintoja
tiedekuntaamme. Seuraavassa muutama sana ennen mahdollista kesälaitumille siirtymistä.
Tapaan teidät kaikki henkilökohtaisesti elokuun aikana videoneuvottelussa. Samalla alkavat myös opinnot,
koska tuo tapaaminen on osa opetusharjoittelua (Perusharjoitteluun PED211 kuuluva 1 op reflektio).
Tapaamisessa keskustelemme ensisijaisesti opintoihin kuuluvista ohjatuista opetusharjoitteluista ja
erityisesti oman harjoittelupaikan etsimiseen liittyvistä seikoista. Oma aktiivisuutesi harjoittelupaikan
seulonnassa on olennaista. Siksi olisi suotavaa, että jo ennen elokuista tapaamistamme olisit ainakin
alustavasti pohtinut harjoittelupaikkaan liittyviä mahdollisuuksiasi ja toiveitasi. Harjoittelun voi aloittaa
opintojen alettua ajankohtana, joka sinulle itsellesi parhaiten sopii tai milloin harjoittelupaikka ottaa sinut
vastaan. Muistutun vielä, että varsinainen harjoittelu voi alkaa kuitenkin vasta elokuisen kahdenkeskisen
tapaamisemme ja 30.8. (klo 17:00 alkaen) pidettävän harjoitteluinfon jälkeen. Jälkimmäinen tilaisuus on
olennainen osa harjoittelukokonaisuutta ja siihen osallistuminen on ehdottoman välttämätöntä.
Kaikki kahdenkeskiset tapaamiset järjestetään elokuussa kahden viikon aikana viikoilla 33 ja 34 eli ennen
tuota edellä mainittua harjoitteluinfoa. Pari asiaa olisi hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen elokuista
tapaamistamme. Ensimmäisenä asiana on kirjautuminen Moodleen, jossa voit varata itsellesi tapaamisajan.
Toiseksi Moodlesta löytyy materiaalia, johon sinun olisi hyvä tutustua ennen tapaamistamme.
Aikuisopetukseen suuntautuvilla opiskelijoilla on oma Moodle-sivusto. Voit kirjautua sinne saatuasi
Helsingin yliopiston käyttäjätunnukset. Osallahan sellainen on jo entuudestaan. Mene osoitteeseen
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=2686 tai mikäli suora linkki ei toimi, mene osoitteeseen
https://moodle.helsinki.fi ja valitse sieltä ”hae”-valikko, johon kirjoitat ”aikuisopetukseen suuntautuvat”.
Tämän jälkeen sinulta kysytään kurssiavainta, joka on AIKOPE2021 (huomaa isot kirjaimet).
Sen kirjoitettuasi Moodlen ihmeellinen maailma avautuu sinulle.
Kun olet päässyt Moodleen, voit varata elokuisen tapaamisajan: avaa seuraava linkki
https://moodle.helsinki.fi/mod/wiki/view.php?id=2319772 tai mene Moodle sivuston ensimmäiseen
kohtaan ”Opintoihin liittyvät yleiset asiat” ja valitse kohta ”Elokuun 2021 opiskelijatapaamiset”. Sinulle
avautuu wiki, jossa voit tehdä varauksen. Tehdäksesi se valitse välilehti ”Muokkaa” ja valitse itsellesi yksi
sinulle parhaiten sopiva aika. Tee se kirjoittamalla nimesi (etunimi riittää) varaamasi ajan perään. Kirjoita
vielä jokin yhteydenottokanava mahdollisia hätätilanteita varten. Lopuksi muista painaa Tallennanappulaa. Käy vielä katsomassa Näytä-välilehdeltä, että onnistuit varaamaan ajan. Jos huomaat
myöhemmin, että varaamasi aika ei sovikaan sinulle, voit varata uuden vapaana olevan ajan ja poistaa
aiemmin varaamasi ajan.
Toiseksi annan sadepäiville pienen tehtävän: tutustu Moodlen perusharjoittelun kohdasta löytyvään
ohjeistukseen ”Perusharjoittelun ohjeet”. Samasta paikasta löydät täydentävää ohjeistusta nimikkeellä
”Harjoittelun UKK”. Edelleen tutustumisen arvoinen voi olla ”Lista mahdollisista harjoittelupaikoista”.
Tämän materiaalin avulla saanet käsityksen siitä, mitä opetusharjoittelu sisältää ja tarkoittaa.
Tapaamme elokuussa zoomin välityksellä. Se sopii kokemukseni mukaan tarkoitukseemme erinomaisesti.
Ehdotan, että pidämme kuvan ja äänen (mikrofoni ja kaiutin) aktivoituina. Mikäli ongelmia tulee, niin
jättäkäämme kuva pois. Käy EHDOTTOMASTI tarkistamassa hyvissä ajoin ennen kokoontumistamme, että
ääni ja kuva toimivat. Niiden toimivuutta voi kokeilla Zoomissa. Aikataulu on sangen tiukka, joten kaikki
tekninen säätö on pois mahdollisista muista tärkeistä asioista. Voit tulla jo hyvissä ajoin alustalle, koska

ohjelma laittaa sinua automaattisesti ”digitaaliseen porstuaan” (waiting room), josta minä sitten päästän
sinut omalla vuorollasi sisään. Kun aikasi tulee, kirjaudu seuraavasti Zoomiin:
https://helsinki.zoom.us/j/727703091?pwd=YTRVV2FMMnVWSjBrQklJVjJ4WnllQT09
Meeting ID: 727 703 091
Passcode: 456190
Sinulla saattaa olla jotain kysyttävää opinnoistasi heti saatuasi tiedon sisäänpääsystä. Ehdotan kääntymään
ensisijaisesti opiskelijaneuvonnan puoleen. Toki hekin ovat jossain vaiheessa kesää kiinni. Itsestäni tiedän
sen, että jään juhannukselta totaalilomalle ja palaan asiaan elokuussa. Mikäli vanhat merkit pitävät
paikkaansa, suurin osa epäselvistä asioista on selvinnyt elokuun loppuun mennessä. Malta siis sinne asti.
Mitä pitikään tehdä:




Kirjaudu Helsingin yliopiston Moodleen (saatuasi Helsingin yliopiston tunnukset) kurssiavaimella
AIKOPE2021
Varaa aika elokuiseen tapaamiseen
Ennen elokuista tapaamistamme pohdi omia harjoittelumahdollisuuksiasi (tutustuttuasi
perusharjoittelun ohjeistukseen ja Harjoittelun UKK-sivuihin)

Toivotan nyt oikein hyvää, siis lämmintä ja sopivan sateista, kesää sinulle.
dos. Janne Säntti

***
LISÄOHJEISTUS (Jos Moodlet ja zoomit eivät toimi)
MOODLE
Moodlen käyttö on varsin helppoa ja suurin osa on tutustunut siihen jo aikaisemmissa opinnoissaan. Jos
sinulla on ongelmia Moodlen kanssa, niin ohjeistus löytyy seuraavasta osoitteesta:
https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opiskelijan+opas
Mikäli sinulla on kirjautumisongelmia, niin mene seuraavalle sivulle
https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opiskelijan+opas#Opiskelijanopas-NäinkirjaudutMoodleen
Mikäli tämäkään ei auttanut, ota yhteyttä tukeen:
http://www.helsinki.fi/helpdesk/
ZOOM
Uskoisin että suurin osa on tutustunut Zoomiin, mutta jos se ei ole tuttu käy tutustumassa siihen vaikka
seuraavilla sivuilla:
https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/videokokoukset/zoom
tai
https://support.zoom.us/hc/en-us

Kyseinen ohjelma toimii niin pöytäkoneella, läppärillä, pädillä kuin puhelimella edellyttäen luonnollisesti,
että verkko toimii. Mitään ohjelmaakaan ei välttämättä tarvitse asentaa, vaan selain riittää. Ilmeisesti
parhaiten toimii Chrome, mutta olen käyttänyt myös Macin Safaria. Yliopistomme siis tukee ja suosittelee
minun lisäkseni zoomia.

