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Netin oppimateriaaliksi eivät
riitä pelkät tekstiliuskat
Anna Humalamäki
On jälleen se aika vuodesta,
kun koulujen ovet aukeavat
– ja samalla avataan monissa
luokkahuoneissa näyttöpäätteet. Verkkotyöskentely tulee
monille tutuksi jo opintien alkumetreillä. Nettiopiskelun
parissa toimii koko joukko yrityksiä. Yksi niistä on kangasalalainen Valopi.
Jarmo Tanskanen perusti
Valopin vuonna 2004, ja pian
toimialaksi vakiintuivat verkkokoulutus ja opetusteknologia. Suuntaus oli luonteva, sillä
Tanskasella on vuosien opettajakokemus Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Päätoimiseksi yrittäjäksi hän ryhtyi
vuosi sitten.
Uusi sulautuu vanhaan
Yksi Valopin toiminnan painopiste ovat oppimisalustat. Niiden kautta materiaali saadaan
verkkoon valvotusti. Asiakas
voi tilata esimerkiksi tarpeisiinsa sovitetun koulutusalustan, ylläpidon ja apua alustan
käyttöön.
– Korkea-asteen opiskelussa verkko-oppiminen on ollut
arkipäivää jo kauan. Nyt myös
lukiot ja jopa peruskoulut ovat
alkaneet hyödyntää sitä, Tanskanen selvittää.
Hänen mukaansa verkkooppiminen toimii parhaiten
yhdistettynä kontaktiopetukseen. Tärkeää on harkita, miten uudet opetustavat sulautetaan vanhojen joukkoon.
Opettajien ja oppilaiden työtaakka ei saa käydä raskaaksi.
– Kun opetukseen otetaan
mukaan uusia välineitä, on
syytä pohtia, mistä vanhasta
voidaan luopua.
Sisältö ratkaisee
Ilman hyvää sisältöä oppimisalustat ovat tylsiä. Valopilla on
pulmaan ratkaisu – audiovisuaaliset sisältöpalvelut.
Idea on koota tieto verkkoa
varten visuaalisesti herkulliseksi paketiksi hyödyntämällä
videota, panoraamoja ja ääntä.
Pelkät nettiin lätkäistyt pdf-

liuskat eivät Tanskasen mielestä palvele oppimista.
Tuore, joskin koulumaailman ulkopuolelle sijoittuva
esimerkki on eKartta, jonka
Valopi on tehnyt Lempäälässä sijaitsevasta Birgitan polusta. Läppäri auki ja klik – olet
reitin varrella. Panoraamassa
kohoavat korkeat koivut, ja
etäältä kuuluu puron solina.
Sivut antavat patikkareitistä
todentuntuisen kuvan.
Tieto on koottu luontopolun kartan päälle. Surffaaja
etenee klikkauksilla sen luo,
mikä kiinnostaa – vaikkapa
katsomaan videopätkiä polulta.
Palveluita yrityksille
Tanskasen mukaan verkkooppimisala kasvaa tasaiseen
tahtiin. Suomessa alalla toimii reilut 300 yritystä. Oppimisalustojen vuokraamiseen
Suomi on kuitenkin pieni
markkina-alue. Opetuksesta
tuttuja välineitä voidaankin
hyödyntää koulujen ohella yrityksissä.
Oppimisalustaa on mahdollista käyttää apuna vaikkapa
kun koulutetaan henkilökuntaa tai asiakkaita käyttämään
yrityksen valmistamaa tuotetta. Myös audiovisuaalisesta
tekniikasta on moneksi.
– Se soveltuu esimerkiksi
asuntojen esittelyyn ja matkakohteiden mainostamiseen.
Yrityspuolelle on kohdistettu myös Valopin uusi Infosticker-palvelu. Kun kännykällä ottaa kuvan koodista,
puhelin ohjautuu automaattisesti vaikkapa yrityksen kotisivuille.
Tiedon välittämisestä ja uuden omaksumisesta on siinäkin tietyllä tapaa kyse. Uutta
opitaan mitä erilaisimmissa tilanteissa – taatusti myös luokkahuoneen ulkopuolella.
Tehdessään Birgitan polun eKarttaa Jarmo Tanskanen jalkautui patikkareitille kuvaamaan maisemia. Lopputulos
paljastuu klikkailemalla kartalle merkittyjä pisteitä.

Kirkolla kolme pahoinpitelyä Miehet löytävät itsestään laulajan
Miestä potkaistiin päähän
Kangasalan kirkonkylällä perjantaina hieman ennen puolta
yötä.
Lauantaina keskustan ravintolassa syntyi tappelu kahden
aikoihin yöllä. Mies löi toista
lasilla kasvoihin. Uhrin vammat vaativat sairaalahoitoa.
Sunnuntaina usean nuoren miehen joukko löi ja potki nuorukaista kolmen aikaan
aamuyöllä. Uhri säästyi vakavilta vammoilta.
Kotibileissä nyrkistä
Kutsumattomat vieraat pilasivat kotibileet lauantaiyönä
Kangasalan asemalla.
Yhtä vierasta lyötiin kasvoihin ja hän sai kaatuessaan

vammoja. Poliisi tutkii tapaustan kotirauhan rikkomisena ja
lievänä pahoinpitelynä.
Huumeissa pakoon
Poliisi jahtasi huimaa ylinopeutta kaahannutta autoilijaa
Kisarannantieltä aina Asemalle asti sunnuntaiyönä kolmen
aikaan.
Kortitta autoillut päihtyneen oloinen mies pysähtyi vasta tieltä suistuttuaan.
Hän puhalsi nollatuloksen alkometriin, mutta hänellä oli
huumausaineita autossaan.
Poliisi epäilee miestä muun
muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta
ja huumausaineiden hallussapidosta.

Törkeää ylinopeutta
Moottoripyöräilijä ajoi 90
km/h Saarenmaantiellä perjantaina kello 13 jälkeen.
Alueen nopeusrajoitus on 40
km/h, joten miestä epäillään
törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Väliaikaista ajokieltoa sai
myös Sahalahdentien 80 km/h
rajoituksen unohtanut mies,
joka autoili perjantaina kello 20 peräti 130 km:n nopeudella.
Pirkanmaan poliisilaitoksen vihjepuhelin palvelee numerossa
0800 90022.

Kesäpäivän Laulu ry:ssä jännitetään, mahtuvatko kaikki laulamisesta kiinnostuneet
miehet tämän syksyn Miesten
laulukurssille.
Viime vuonna kävi nimittäin niin, että yhden kurssin sijasta pidettiin kaksi, mutta silti ilmoittautuneista jäi rannalle
vielä parikymmentä miestä,
jotka halusivat tutustua omaan
ääneensä ja selvittää, löytyykö
heidän sisältään laulaja.
Miesten laulukurssi on tarkoitettu kaikille miehille laulutaitoon ja -kokemukseen
katsomatta.
Seitsemänä keskiviikkona tutustutaan omaan lauluääneen, harjoitellaan äänenmuodostusta sekä laulu- ja
hengitystekniikkaa, yhdes-

sä laulamista ja mahdollisesti
myös stemmalaulua.
Kahdeksannella kerralla jokainen saa henkilökohtaisen
palautteen ja ohjausta kahden
kesken vetäjän kanssa keskustellen.
Tavoitteena voi olla vaikkapa syntymäpäiväserenadi puolisolle tai kuorolaulu uutena
hyvänä harrastuksena – tai
vain tutustuminen omaan ääneen miehisen rennossa seurassa.
Viime syksynä kahdelle
kurssille mahtui yhteensä 36
miestä Tampereelta, Kangasalta, Orivedeltä, Valkeakoskelta,
Nokialta ja Juupajoelta.
Nuorin oli 21-vuotias, vanhin 84-vuotias. Puolet heistä
ilmoitti jo kurssin alkaessa, et-

tä kuorossa laulaminen kiinnostaa.
Kaikilla halukkailla kurssilaisilla onkin mahdollisuus
päästä tutustumaan Pikantitsekakuoron, Kangasalan Mieslaulajien ja Kautialan Kyläkuoron kuoroharjoituksiin.
Kangasalalaisen 70-henkisen
Pikantit-sekakuoron toimintaa
pyörittävä Kesäpäivän Laulu ry
järjestää Miesten laulukurssin
nyt kolmatta kertaa. Yhteistyökumppaneina ovat Kangasalan Mieslaulajat ja Kautialan
Kyläkuoro.
Miesten laulukurssi keskiviikkoisin
24.8.–12.10. kello 18–19 Pirtillä
Tapulintie 6. Kurssimaksu. Lisätietoja: Kaisa Tuovila, kuoronjohtaja@pikantit.com tai puh. 050
359 0522.

