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KUKA MINÄ OLEN?
• Omar Ikni, Projektikoordinaattori

• Asun Oulussa perheen kanssa

• Pitkä perheyritys tausta

• Oma ohjelmistoyritys

• Koulutus:Tietojenkäsittelytieteiden FM 
(Oulu Yliopisto)

• Google Certified Educator Level 1

• Harrastukset: koripallo, pyöräily ja 
vaellus.



ESITYKSEN 
SISÄLTÖ

Mikä on Meri-Pohjolan opistopiiri?

• Kohderyhmä

• Tavoitteet

DIGITTÄÄ-hankkeen esittely

• Pop Up

• Kurssit

•DigiTutor

•DigiTori ym. tapahtumat

DIGITTÄÄ-hankkeen toimintaa ja tuloksia

•www.digittaa.net

Kokemuksia, ajatuksia ja yhteenveto



MERI-POHJOLAN 
OPISTOPIIRI
• Meri-Pohjolan opistopiirin 

tarkoituksena on kehittää alueen 
kansalaisopistojen yhteistoimintaa ja 
vuorovaikutusta.

• Useita yhteisiä hankkeita mm. 
DIGITTÄÄ-hanke

• Meri-Pohjolan opistopiiriin kuuluu 19 
jäsenopistoa.

• Meri-Pohjolan opistopiiri juhlii tänä 
vuonna 50 –vuotistaivaltaan.



DIGITTÄÄ-HANKKEEN ESITTELY

• DIGITTÄÄ-hanke on Meri-
Pohjolan opistopiirin yhteishanke 

• DIGITTÄÄ –hankkeessa on 
mukana 16 alueen 
kansalaisopistoa.

• Tarkoituksena on vahvistaa 
maakuntien asukkaiden perus- ja 
digitaitoja.

• Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun maakuntien alueilla.



DIGITTÄÄ-HANKKEEN TOIMINTAA

• DIGITTÄÄ Pop Up

• DIGITTÄÄ kurssit

• DigiTutor

• DigiTori

• www.digittaa.net, 

http://www.digittaa.net/


DIGITTÄÄ POP UP

• Keskeinen tavoite on jalkauttaa 

hakeva ja etsivä toiminta sinne missä 

tarve on suurin.

• DIGITTÄÄ hankeen Pop Up – konsepti 

on matalankynnyksen piste.

• Neuvoja, opastusta ja tukea.

• Herätetään kiinnostusta ja ohjataan 

oikealle polulle.

• Mahdollisuus edistää, markkinoida ja 

informoida.



POP UP TILASTOJA



DIGITTÄÄ KURSSIT

• Alkeiskurssi

• Peruskurssi

• Sähköiset asiointipalvelut

• Sähköiset työnhakutaidot

• Sosiaalinen media tutuksi

• Huvia ja Hyötyä

• Räätälöidyt kurssit

• Kurssimateriaali ja harjoitukset 
Peda.net

• Google suuressa roolissa 
opetuksessa (Educator)



PALAUTETTA KURSSEILTA

Mielipiteitä kurssista. (7 vastausta)

• Ihan kiva, ruusuja opettajalle

• Kurssi oli hyödyllinen ja tarpeelllinen

• Mielenkiintoista

• Tunnit meni tosi äkkiä. Joka kerta oppi jotain uutta, vaikka on aikanaan käyttänyt 

tietokonetta työissä.

• tutussa ryhmässä oli hauskempi opetellaa

• Juu, kurssi oli ihan uusia asioita meille tuova. huonona puolena koin sen, että olisin tarvinnut 

enemmän aikaa asioiden sisäistämiseen, muistiin on vaikeampi jättää uusia asioita.

• opettaja oli hyvä,rauhallisesti neuvoi



DIGITTÄÄ OSAAMISMERKKIT* 

* Vastaa diplomia tai todistuta kurssin suorittamisesta.



DIGITUTOR

• Digioppaat 

saavat perehdytyksen, joka 

antaa eväitä toimia 

digioppaana, tai digitutorina.

• Tarvittaessa päivitetään ja 

vahvistetaan tietotaitoja.

• Oletko kiinnostunut toimimaan 

DigiTutorina, mutta sinusta 

tuntuu, että taitosi eivät riitä? Ei 

hätää! Jos suoritat DIGITTÄÄ 

hankkeen alkeiskurssin ja 

peruskurssin omaat hyvät 

lähtötaidot DigiTutorina

toimimiseen. 

https://digittaa.net/alkeiskurssi/
https://digittaa.net/peruskurssi/


DIGITORI

• DigiTori on kaikille avoin 

matalankynnyksen tapahtuma

• Kokoaa yhteen erilaisia 
sähköistenpalveluiden ja 

asiointipalveluiden tarjoajia. 

• Tapatumaan mukaan palveluntuottajia 

eri sektoreilta, kuten esim. 

• Pankki

• Tietoliikenne (operaattorit)

• Terveys

• Julkishallinnon palveluidentuottajia, 
kuten esim. kela, vero ja TE-toimistot.



WWW.DIGITTAA.NET

• Blogi

• Uutiskirje

• Ajankohtaiset asiat

• Kurssit

• Kuvat

• SoMe linkit (@digittaaoulu)

• Yhteystiedot

• Hankkeen esittely

• Hankkeen toiminta

• Uutisartikkelit

• Ym.



KIITOS!


