
Tilaisuus on osa 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hanketta, jonka päätavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin 
älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten 
liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa ovat mukana: Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki, Tampereen 
ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.
Vuoden 2020 marraskuun loppuun kestävä hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja on osa 6Aika-strategiaa. 
Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta www.oppimisenuusiaika.fi

Webinaari: Oppimisen uusi aika on nyt!
Aika: 17.8.2020, kello 14:00–15:30
Paikka: Teams live

Oppimisen digitalisaatio on kuluneen vuoden aikana kehittynyt 
huimasti. Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa 
olemme 2017–2020 yhteiskehittämisen keinoin tuottaneet uusia 
innovaatioita ja kehittäneet tuotteita käyttäjälähtöisesti Oulussa ja 
valtakunnallisesti. Viime keväänä opetussektorilla tehtiin 
laajamittaisesti uusia aluevaltauksia etäkoulun soveltamisen 
yhteydessä. Elämme jo nyt uutta oppimisen aikaa, mutta 
digitalisaatiokehitys ei suinkaan ole ohi. Mitä seuraavaksi? Tule 
kuulemaan miten yritykset ja oppilaitokset ovat kehittäneet 
tuotteita, mitä kouluihin kuuluu nyt ja visioimaan oppimisen 
digitaalista tulevaisuutta!

Ilmoittaudu mukaan 12.8. mennessä. Tilaisuus on maksuton. 
Linkki ilmoittautumiseen: https://bit.ly/2BxkEUI

Järjestelyistä ja lisätiedoista vastaavat: 
Anne Koskela, anne.koskela@ouka.fi
Johanna Pihlajamaa, johanna.pihlajamaa@oamk.fi

Ohjelma
14:00 Aloitus

14:10 Huima etäopetushyppy. Mitä keväällä 2020 oikein 
tapahtui ja mitä kouluun kuuluu nyt? 
Opettajan puheenvuoro. Pekka Pöyhtäri, Hintan koulu. 

14:25 Omatori: uudenlaista älykästä kiertotalouspalvelua 
kehittämässä korkeakoulujen kanssa. 
Tmi Peetu Virkkala.

14:40 Digitaalisen palvelun tuotekehitys päiväkotien ja 
koulujen kanssa. Sanna Virtanen, Happia Oy.

15:00 Teemu Arina, Digitalisaation asiantuntija, 
tietokirjailija ja biohakkeri. 

15:30 Keskustelu ja päätös
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