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Läsnä: 
Risto Säntti 
Tuija Toivola 
Anitta Pankkonen-Rentola 
Milla Hakkarainen 
Matti Rantala 
Irene Alsti-Lehtonen 
Markku Tähtinen 
Tuomas Korkalainen 
 
Poissa: 
Anna-Maria Vilkuna 
Jukka Väisänen 
Leena Unkari-Virtanen 
Antti Pönni 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Risto Säntti avasi kokouksen klo 14:05. 
 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin, ja projektipäällikkö Matti Rantala kävi läpi kokouksen työjärjestyksen. 
 
 
3. Katsaus kuluvan vuoden toimintaan 
 
Rantala esitteli kuluvan vuoden toimintaa sekä hankkeen tulevaisuuden suunnitelmia, ts. sitä, 
että hanke jatkuu kesäkuun 2013 loppuun ja puolen vuoden mittainen jatkohakemus (lump sum) 
on lähetetty arvioitavaksi.  Rantalan mukaan hakemuksia, sekä isompia että pienempiä, on tullut 
runsaasti. Päätökset hyväksytyistä hankkeista tulevat joulukuun alussa. 
 
 
4. Talouskatsaus/maksatushakemus 
 
Maksatustarkastaja on vaihtunut, mikä on aiheuttanut lisäselvitys- ja oikaisuselvityskierteen 
opettajien työajanseurantoihin liittyen.  Rantala esitteli tarkastajan lisäselvityspyyntöä ja 
maksatuspäätöstä.  



 
 
 
Rantala kävi läpi hankkeen seurantaraporttia. Raportin tilanne on hyvä; ainoastaan 
koulutustyöpäivissä on vielä kuromista, mutta tavoitteisiin tullaan siinäkin pääsemään. Rantala 
esitteli seuraavaksi talouden kokonaistilannetta sekä flat tratea. Flat trate -osuuteen tulee 
kasvamaan kuluja hankkeen loppua kohden. Kuluja tulevat kasvattamaan muun muassa 
erilaiset julkaisut. 
 
Työntekijäjärjestelyistä; Rantala kertoi hankkeen rekrytoinneista. Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa käynnissä olleiden yt-neuvottelujen johdosta hankkeen rekrytointiasiat 
ovat edenneet hitaasti. Työelämäkontaktoinneista vastaavan assistentin sopimus on kuitenkin 
saatu varmistettua. 
 
Rantala kertoi PROksin esittelyistä maailmalla eli Markku Tähtisen ja Tuomas Korkalaisen 
menneistä ja tulevista PROksi-alustan esittelyistä Romaniassa Bacaussa ja Saksan Berliinissä. 
Hän kertoi myös hankkeessa työstettävästä, kulttuurialan hankkeisiin käyttöönotettavasta 
arvioinnin työkirjasta: sisällöstä ja käsittely- ja valmisteluaikataulusta (helmikuussa 2014). 
Rantala kertoi lisäksi, että Reititin-hanke on suunnitellut toteutettavan lopputapahtumansa 
Bootcamp-muotoisena. Risto Säntti ehdotti lopputapahtuman liitettäväksi Hämeenlinnassa 
pidettävään vuosittaiseen ITK-tapahtumaan, koska tapahtumat osuvat samoille päiville.  
Päätettiin, että aletaan pohtia tätä mahdollisuutta. Tuomas Korkalainen alkaa selvittää asiaa. 
 
Päätökset: Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa hankkeen lopputapahtuma ITK-tapahtuman 
yhteyteen. 
 
 
5.  Koulutukset ja tiedotus 
 
Projektisuunnittelija Tuomas Korkalainen esitteli Oppiminen 3.0 -koulutuskokonaisuutta. 
Keskusteltiin koulutuksen toisen osion, Tiedon visualisoinnin, herättämästä suuresta 
kiinnostuksesta. Säntti ehdotti lyhyen verkkovideon tekoa esimerkiksi koulutuksen 
teoriaosuudesta, max. 30 min pituinen. Päätettiin pohtia asiaa. 
 
Korkalainen kertoi myös kesän konseptointikurssista eli kurssin ideasta sekä siinä tuotettavan 
tuotteen sisällöstä. Korkalaisen mukaan jatkoa on myös tulossa; Metropolian Tuomas Aatolan ja 
viestintäyksikön kanssa tullaan keskustelemaan, mikä prototyyppi tai prototyyppien yhdistelmä 
valitaan Metropolian verkkosivujen pohjaksi. 
 
Korkalainen kävi läpi hankkeen tiedotukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Mikrokirjasta on 
tekeillä englanninkielinen versio, joka on samankaltainen suomenkielisen kanssa mutta 
päivitetty versio. Korkalainen tiedusteli Haaga-Helian TKI-päällikkö Tuija Toivolalta, olisiko 
heidän organisaatiossa henkilöitä, joilla olisi asiantuntemusta, näkökulmaa ja kiinnostusta 
kirjoittaa hankkeen loppujulkaisuun artikkeli avoimista oppimisympäristöistä ja siihen liittyvästä 
työelämäyhteistyöstä tms.  
 



 
 
Tuija Toivolan mukana opettajakoulutuksen puolella on ollut hyviä projekteja tähän 
näkökulmaan ja tematiikkaan liittyen.  
 
Korkalainen kertoi tulevasta mentorointikoulutuksesta, jonne ohjausryhmän jäsenet voivat 
ehdottaa ihmisiä. Toivolan ja Säntin mukaan Haaga-Heliassa ja Helsingin yliopistossa on jo aika 
paljon kehitetty erilaisia mentorointikuvioita. Säntti ehdotti, että hankkeen mentorointisivun 
sisältöä PROksissa kannattaa kirkastaa. Lisäksi hän kehotti tuomaan tulevaan koulutukseen jo 
aikaisemmin mentoroidun. 
 
Lopuksi Korkalainen esitteli hankkeen tulevaa, lokakuista Bootcamp-tapahtumaa. 
 
Päätökset: Sovittiin, että Korkalainen laittaa sähköpostitse Toivolalle tarkempaa tietoa artikkelin 
toivotusta sisällöstä ja näkökulmasta. Toivola puolestaan kysyy ja haarukoi Haaga-Helian 
opettajankoulutuksen puolelta potentiaalisia kirjoittajia. 
 
 
6. PROksin kehitystyö 
 
Projektisuunnittelija Markku Tähtinen esitteli PROksin aihehierarkiaa sekä aiheen 
varaamissysteemiä aihepankissa. Tähtinen kertoi myös alustan etappisysteemistä. Systeemiä 
pidettiin hyvänä, informoivana, hyvänä esimerkkinä tiedon visualisoinnista. 
Ehdotettiin, että aihepankkiin laitettaisiin kohta, josta näkyy selkeästi aihetta tarjoavan 
organisaation nimi. 
 
 
7. Seuraavan kokouksen sopiminen 
 
Päätökset: Sovittiin, että seuraava kokous pidetään to 6.2.2014 
 
 
8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Risto Säntti päätti kokouksen klo 16:00. Kokouksen kulun kirjasi Irene Alsti-
Lehtonen 
 
 
Helsingissä 17.10.2013 
 
 
 
Risto Säntti     Matti Rantala 
ohjausryhmän puh.joht.   projektipäällikkö, Reititin-hanke 


