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Piirtoheititön korkeakoulu 2017
Koulutuksen digitalisaatio ei ole utopiaa, vaan tenttiakvaariot, opiskelumateriaalit pilvipalveluissa sekä ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu yleistyvät
kovaa vauhtia kaikissa korkeakouluissa. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO haastaa Oulun ammattikorkeakoulun mukaan Piirtoheititön
korkeakoulu 2017 -kampanjaansa ja kannustaa myös muita opiskelijakuntia ja
ylioppilaskuntia haastamaan oman korkeakoulunsa.
Haastamme korkeakoulut luopumaan vanhoista piirtoheittimistä ja kalvoista
tulevan vuoden aikana. Roskiin ei toimivia laitteita kannata tietenkään heittää,
vaan ne voi esimerkiksi lahjoittaa halukkaille tai vaikkapa museoon. On aika päivittää korkeakoulujemme opetusmetodit tähän päivään, ennen kuin korkeakouluihin saapuvat ensimmäiset opiskelijat, jotka eivät ole piirtoheitintä koskaan nähneetkään.
Vanhoista laitteista luopuminen luo myös opetushenkilöstölle tarpeen päivittää oma osaamisensa ajan tasalle.
Kaiken opiskelumateriaalin tulisi olla mahdollisimman laajasti ja helposti saatavilla sähköisessä muodossa, ja
oppimistilojen puolestaan tulisi tarjota opettajille muitakin työkaluja kuin liitutaulun tai piirtoheittimen. Vanhasta
teknologiasta luopuminen pakottaa opettelemaan uuden vaihtoehtoisen ja modernin tavan opettaa ja opiskella.
On opiskelijoiden ja koko Suomen etu, että tulevia asiantuntijoita ja ammattilaisia opettavalla henkilöstöllä on
käytössään parhaat mahdolliset työkalut sekä valmius käyttää niitä.
Kuten Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry blogitekstissään kirjoittaa, on henkilöstön ja opiskelijoiden
osaamisesta ja osallistamisesta pidettävä huolta korkeakoulujen digitalisaatiossa. Muuten korkeakoulun rakentamat kalliit järjestelmät saattavat jäädä vajaakäytölle ja kohdata turhaa vastustusta. Opiskelijakunta OSAKO
kannustaakin jokaista korkeakoulua järjestämään omat piirtoheittäjäiset ja tekemään yhdessä opiskelijoiden ja
henkilöstön kanssa kokonaissuunnitelman opetuksen digitalisaatiosta. On tärkeää tietää, mitä ollaan tekemässä, millaisia muutoksia ja palveluita tarvitaan, millaista koulutusta ja tukipalveluja käyttäjille tulee järjestää ja
mikä on tietohallinnon rooli korkeakoulussa.
Kannustamme opiskelijoita ja opiskelijajärjestöjä pyytämään korkeakoulunsa henkilöstöä siirtymään entistä
enemmän digitaaliseen opetusmateriaaliin sekä opetushenkilöstöä ottamaan ennakkoluulottomasti käyttöön
nykyaikaiset opetusmetodit. Kuka tahansa voi osallistua kampanjaan ja osoittaa tukensa vaikkapa vaihtamalla
profiilikuvansa piirtoheitin-kieltomerkkiin.
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Opiskelijakunta OSAKO haastaa korkeakouluyhteisöt Piirtoheititön korkeakoulu 2017 -kampanjaan
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO haastaa Oulun ammattikorkeakoulun mukaan Piirtoheititön korkeakoulu 2017 -kampanjaansa ja kannustaa myös muita opiskelijakuntia ja ylioppilaskuntia haastamaan oman korkeakoulunsa. Tavoitteena on saada korkeakoulut luopumaan vanhoista piirtoheittimistä ja kalvoista tulevan vuoden aikana ja päivittämään opetusmetodinsa tähän päivään.
Koulutuksen digitalisaatio ei ole utopiaa, vaan tenttiakvaariot, opiskelumateriaalit pilvipalveluissa sekä ajasta ja
paikasta riippumaton opiskelu yleistyvät kovaa vauhtia kaikissa korkeakouluissa. Vanhasta teknologiasta luopuminen pakottaa opettelemaan uuden vaihtoehtoisen ja modernin tavan opettaa ja opiskella. Kaiken opiskelumateriaalin tulisi olla mahdollisimman laajasti ja helposti saatavilla sähköisessä muodossa, ja oppimistilojen
puolestaan tulisi tarjota opettajille muitakin työkaluja kuin liitutaulun tai piirtoheittimen. On opiskelijoiden ja
koko Suomen etu, että tulevia asiantuntijoita ja ammattilaisia opettavalla henkilöstöllä on käytössään parhaat
mahdolliset työkalut sekä valmius käyttää niitä.
Jotta korkeakoulun rakentamat kalliit järjestelmät eivät jäisi vajaakäytölle tai kohtaisi turhaa vastustusta, tulee
opetusmenetelmien ja -välineiden uudistaminen toteuttaa yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijakunta OSAKO kannustaakin jokaista korkeakoulua järjestämään omat piirtoheittäjäiset ja tekemään yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa kokonaissuunnitelman opetuksen digitalisaatiosta.
OSAKOn heittämän haasteen voit lukea kokonaisuudessaan osoitteessa www.osakoweb.fi/news/piirtoheititonkorkeakoulu-2017
Kampanjan logo on vapaasti opiskelijakuntien, ylioppilaskuntien sekä korkeakoulujen käytettävissä.
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