
Verkottumista, keskustelua ja omakustanteinen lounas, jonka jälkeen
tuumasta toimeen! Opetusteknologiailtapäivä starttaa klo 12. Seuraa ilmoittelua!
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YHDESSÄ LAADUKKAAMMIN 
ti 27.10.2015 klo 8:30-11:35, FRAMI F (Auditorio F110)

Kampusranta 11, Seinäjoki

Ideoita ja ratkaisuja koulutuksen kehittäjille 

Mikael Jungner
on viestintätoimisto Kreabin 

toimitusjohtaja  ja Yleisradion 

entinen  toimitusjohtaja, joka 

on toiminut myös ohjelmisto-

jätti Microsoftin tietoyhteis-

kuntasuhteista vastaavana 

joh tajana. Jungner toteutti 

Elin keinoelämän Keskusliiton 

pyynnöstä Suomi digikehityk-

sen kärkeen -raportin, joka  

lin jaa, miten digitalisaatiota 

Suomessa voidaan edistää. 

Jarl Matti Anttila
Jarl Matti Anttila (KTM, 35) 

on verkkopalvelu Jakamon 

ja aluekehittämisen konsult-

titoimisto MDI:n perustaja-

jäsen. Hän pelaa jalkapalloa 

hyväntekeväisyysjoukkue 

Apollossa ja toimii Selmu ry:n 

puheenjohtajana. Anttila on 

pe rehtynyt teollisuusyritysten 

tuottavuuden kasvattamiseen 

avoimen yhteistyön ja digita li-

saation keinoin.

Jari Välkkynen 
Jari Välkkynen on pinta kä sit-

te lyalan opettaja ja pedagogi-

nen kehittäjä, joka uskoo 

te ke mällä oppimiseen. Hän 

on ollut mukana kehittämässä 

opetusmallia, jossa 

kisäl li -oppipoika -perinne yh-

distyy digitaaliajan välineisiin 

ja toimintaympäristöihin.

  ILMOITTAUDU SEMINAARIIN: www.opinlakeus.fi > Koulutukset > ePAKKI
  KYSY LISÄÄ: Krista Laurila, p. 040 680 7650, sähköposti: krista.laurila@sedu.fi  

AGENDA:

8:30-8:50 Aamukahvit!

8:50-9:00 Tervetuloa!
Ari Maunuksela, TEAK Oy

9:00-9:45 - Otetaan digi-
loikka! – Miksi vuorovaiku tus 
on niin tärkeää työ elä mässä? 
Mikael Jungner, Kreab Oy 

9:45-10:15 Digitalisoinnin 

hyödyt yritysarjessa 
Jarl Matti Anttila, Jakamo Osakeyhtiö

10:15-10:45 Näin me sen teim-
me: Mistä oppimis ym päristö 

Pintakillassa koostuu? 
Jari Välkkynen, Koulutuskuntayhtymä 

Tavastia

10:45-11:00 Digiloikan merki-
tys Etelä-Pohjanmaalle 
Antti Saartenoja, Etelä-Pohjanmaan Liitto

         

11:00-11:25 Miten sähköisillä 
työtavoilla voi tukea opetus-
suunnitelman toteutumista?
Kristiina Takaneva, Seinäjoen Koulutus-

kuntayhtymä 

11:25-11:35 Aamupäivän yh-
teenvetoa
Minna Haasio, Opinlakeus-oppilai-

tosverkosto


