
Luento 3

Oppimateriaalin 
moniaistisuus 

4.5.2017
Pienillä keinoilla katseltavaa ja 

kuunneltavaa tekstin rinnalle



Tavoitteena tällä kurssilla innostaa, kannustaa ja 
antaa riittäviä eväitä tekemiseen (ks. YouTube).

Anne Rongas ja Kari A. Hintikka

https://youtu.be/IBr-xyOH3Xk


Luentosarjan kulku ja ohjeet

1. Mitä opettajan on hyvä tietää, kun hän tekee oppimateriaaleja digitaalisessa 
muodossa? (Intro YouTube)
2. Mitä tietoja tarvitsen digitaalisten oppimateriaalien tekemisen alkuvaiheessa? 
(20.4., aina klo 15-16:30)

3. Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit (27.4.) 
4. Oppimateriaalin moniaistisuus (4.5.)
5. Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja laatu (11.5.)
6. Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen tuottaman aineiston käyttäminen (18.5.)

OHJE: Jos haluat 1 op suorituksen, tee omalla tyylilläsi lyhyt tuotos, joka 
ilmentää tällä kurssilla oppimaasi. Tuotos saa olla mielellään kollaasimainen eli 
yhdistää useampaa eri sisältömuotoa. Tekstinä korkeintaan yksi A4-sivu, video- tai 
audiotiedostona enintään 2 minuuttia. Toimita tuotoksesi koulutuksen päätyttyä 
viimeistään 8.6.2017 mennessä sähköpostilla digiopus1op@gmail.com. Viestin 
otsikkoon Digiopus 1 op ja nimesi.

https://youtu.be/IBr-xyOH3Xk


Kurssisuorituksesta

Millainen 
kurssisuoritus voi olla?
● riittää, että kurssisuorituksen MUOTO on digitaalinen 
● ei pitkä, tekstinä n. 1 A4, mediatiedostona pari 

minuuttia
● jos olet tehnyt pidemmän aineiston, tee siitä lyhyt 

esittely
● kurssisuorituksen aiheena voi olla myös kurssi 

itsessään, mutta silloinkin suoritusmuotona jokin 
digitaalinen toteutus

● 1 op suorittaneet saavat käyttöönsä badgen eli 
osaamismerkin (ks. lisätietoja osaamismerkeistä).

http://www.discendum.com/openbadge


Verkkojatkot 
ja aineistot

● Facebook: Digiopus-ryhmä 
https://www.facebook.com/groups/Digi
opus/ 

● Twitter #digiopus
● Purot-wiki http://digiopus.purot.net/ 

luentokertojen chat + taustakeskustelu 
yhdistettynä pohja-aineistoon. Avoin 
editointi, mahdollisuus kommentoida.

● Kevään 2017 kurssiesite
● Luentotallenteiden linkit on lähetetään 

osallistujille sähköpostilla.
● Kevään 2017 luentotallenteet ovat 

katsottavissa 31.8.2017 saakka. 
Aineistowiki aina avoin.

https://www.facebook.com/groups/Digiopus/
https://www.facebook.com/groups/Digiopus/
https://www.facebook.com/groups/Digiopus/
http://digiopus.purot.net/
http://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/97/article-19901
http://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/97/article-19901


Väline mahdollistaa,
mutta ei ole itsetarkoitus.



Jakson 
sisältö Mitä kaikkea digitaalisiin 

oppimateriaaleihin voi sisällyttää? 
Käydään mahdollisuuksia läpi 
esimerkkien ja vinkkien avulla.

• oppimateriaalin rikastamisen tavoite
• erilaiset elementit ja niiden 

ominaisuudet
• linkittäminen, upottaminen, eri 

tasoille avautuvat sisällöt
• adaptiiviset ominaisuudet
• rikastavien aineistojen sijainti.



Oppimateriaalin rikastamisen tavoite:
autenttinen ympäristö ja oppisisällöt sulautuvat keskenään

Tutustumisvinkki: oppimissivältö upotettu työsalista otettuihin 
kuviin Teollisen pintakäsittelyn opiskelu, KK Tavastian Pintakilta

http://visumo.fi/360/pintakilta/


Havainnollisuus uuteen ulottuvuuteen:
autenttinen ympäristö ja oppisisällöt sulautuvat keskenään

Pete Stockley (Omnia): Thinglink ja 360° panorama 
(Mobiilikesäkoulun aineistoja vuodelta 2016)

https://docs.google.com/presentation/d/1HkIq2sZSb_TZb3HTtXEmcN-FjW8_JSFXyHn9yFwq4Uw/edit#slide=id.p
http://www.mobiilikesakoulu.com/


Minna Lakkalan 
hyvä tiivistys (dia 
5): pedagogisen 
infrastruktuurin 
rakentamisesta.

http://www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015
http://www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015
http://www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015
http://www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015
http://www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015


Monipuolisuus 
oppisisällöissä • Koko oppimisympäristö voi 

avautua oppimateriaaliksi eli ei 
rikasteta oppimateriaalia 
sellaisenaan ikään kuin 
maustettaisiin tai 
koristeltaisiin ruokaa.
• Pedagoginen mielekkyys.
• Hyvin rakennettu ja taitettu teksti 

toimii hyvin. Tekstimateriaalien 
luonne: käsikirjat ja hakemistot.

• Oppijan näkökulma: missä 
tilanteissa aineistoa käytetään, mikä 
auttaa oppimista, erilaiset tavat 
oppia, eri muistijärjestelmät.



Monipuolisuus 
oppisisällöissä

• Informaatiotulvan keskellä 
loputonta seikkailua hillitsevät, 
hyvin valikoidut oppimista 
tukevat sisällöt
• opettajan, opettajaryhmän, 

asiantuntijoitten tai opiskeluryhmän 
valikoima.



Monipuolisuus 
oppisisällöissä

• Perusaineiston rikastaminen 
oppimistehtävien 
menetelmäsisältönä 

• (valmis sähköinen aineisto tai 
itse tehty)
• hyviä löydettyjä tai syntyneitä 

aineistoja käytetään seuraavalla 
toteutuskerralla

• löytöjen kerääminen talteen (esim. 
Diigo: Annen PS2-kurssi).

https://www.diigo.com/user/arongas?query=psy2


Pääilmaisumuoto ja 
sitä tukevat 
elementit

• Perusaineistossa on yleensä yksi 
ilmaisutapa, joka kuljettaa rakennetta

• Perinteisessä oppikirjassa se on yleensä 
teksti

• Pääilmaisumuoto voi kuitenkin olla 
esimerkiksi kuva-, animaatio- tai 
videogalleria tai jopa äänimaisema.



Erilaiset elementit / Kuvat

• Itse luotujen aineistojen kanssa tekijänoikeusasiat eivät 
ongelma, Creative Commons -lisensseillä voi antaa 
muille oikeuksia (aiheesta lisää 24.11. luennolla).

• Kuvien jakaminen
• Flickr (myös CC-lisenssoituja kuvia ja arkistojen 

aarteita): monipuoliset upotuskoodit ja jakolinkki. 
• Eri pilvipalveluissa vaihtelevia 

kuvanjako-ominaisuuksia.
• Verkkosisältöjen tuottajalle visuaalisten elementtien 

luomiseen hyvä maksuton palvelu: Canva, esim. alla 
olevan kuvaelementin luominen Canvalla alle 1 min.

http://creativecommons.fi/
https://www.flickr.com/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://www.flickr.com/commons
https://www.flickr.com/
https://www.flickr.com/commons
https://www.flickr.com/commons
https://www.canva.com/


Erilaiset elementit / videot

• Videot
• opetuskäyttö lisääntynyt räjähdysmäisesti
• havainnollisia, laadukkaan tekeminen vaativaa
• opastusvideoita näyttötallenteina (screen recording)
• suosittu opetusaineistojen videointisovellus: Explain 

Everything
• jakaminen YouTube tai Vimeo

• vahvistetulla YouTube-tilillä voi jakaa pitkiä 
videoita (yli 15 min).

• pieniä videokoosteita voi tehdä monilla erilaisilla 
sovelluksilla, kuten Animotolla, EdVistolla tai 
Moovlyllä

• ks. myös Kaikki kuvaa EDU. 

http://explaineverything.com/
http://explaineverything.com/
http://explaineverything.com/
https://support.google.com/youtube/answer/71673?hl=fi
https://animoto.com/
https://edvisto.com/
https://www.moovly.com/
https://www.moovly.com/
http://kaikkikuvaa.fi/edu/


Erilaiset elementit / videot
Videoitten annotointi, linkit ja tehtävät suoraan videoon 
(esim. Achso!) Marjo Virnes: Annotoidut mobiilivideot 
ammatillisessa opetuksessa.

http://itk.fi/2016/attachments/167/ITK_foorumi_Virnes.pdf
http://itk.fi/2016/attachments/167/ITK_foorumi_Virnes.pdf
http://itk.fi/2016/attachments/167/ITK_foorumi_Virnes.pdf


• Kuvataan älykännyllä panoraamakuvia
• Katsotaan www-selaimella
• Sama periaate kuin kuvalinkki-upotuksissa, mutta kolmiulotteisesti
• Thinglink -demo: http://demo.thinglink.com/360

Erilaiset elementit
Virtuaalitodellisuus älykännyllä toteutettuna

http://demo.thinglink.com/360


Erilaiset elementit / animaatiot

• Animaatiot ja simulaatiot: havainnollisia, vaativat 
enemmän osaamista. Nuorison piirissä suosittu 
animointisovellus esim. iAnimate (iPad).

Rantakylän 6-luokkalaisten tekemä mainosvideo.
Lue lisää Marja-Leena Bilundin blogista.

3.11.2015 Länsi-Savo: digitaalinen tarinankerronta ja 
yrittäjyysoppia Lego-animaatioilla.

https://itunes.apple.com/us/app/ianimate/id483381946?mt=8
https://youtu.be/u_pJTvhv8PU
https://youtu.be/u_pJTvhv8PU
http://bedigitallearner.blogspot.fi/
http://www.lansi-savo.fi/uutiset/lahella/tama-meidan-ideamme-aika-hyva-katso-kuudesluokkalaisten-legoanimaatio-314898


Erilaiset elementit / ääni

• Audiotiedostot 
• Haastattelut, podcastit (internetin radiokanavat, 

sellaisen voi perustaa myös itse, ks. podcast-ohjeet)
• Äänitiedoston jakamiseen: SoundCloud, Spreaker, 

Audioboom (ks. Ääntä verkosta ja verkkoon -ohjeet). 
• Musiikin säveltäminen: mm. tableteille on saatavilla 

runsaasti maksuttomia sävellys-sovelluksia. 
• Yksinkertaisimmillaan ne eivät tarvitse nuottien 

tuntemusta ja musiikkia tuotetaan maalaamalla 
valmiista sointu- ja rytmipattereista.

• Puoliammattimaisissa sovelluksissa, kuten Applen 
GarageBand, musiikki koostetaan valmiista 
sampleista eli ääninäytteistä tai voidaan äänittää itse. 

https://docs.google.com/presentation/d/1xdDQkr7a5xMsDTjM_ePZBcJL5gNauq-9hMpVv6zFVp0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://soundcloud.com/
https://www.spreaker.com/
https://audioboom.com/
https://docs.google.com/presentation/d/16teDL88flJCTNgNzoogn0JSDXPpCXi-fHfwYYTmOsJE/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://audioboom.com/


Erilaiset elementit 

• Diaesitykset 
• Google tai OneDrive-esitys, Prezi
• palvelu tuotanto- ja jakeluympäristönä
• jakeluun SlideShare 

• Kyselyt 
• Google / O360/Office -lomake
• Facebook-ryhmän kysely 

• Äänestykset, testit, kääntökortit yms. ks. lisätietoja 
Matleena Laakson kokoamista ohjeista opettajille. 

http://www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
http://www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html


Erilaiset elementit / kartat
Kartat ja paikkatieto 

• Google Maps’in My Maps, data voidaan hakea Google 
Taulukosta .

• Google Earth, monipuolisesti rikastettavissa. 
• OpenStreetMap, avoimen datan käyttäjien muokkaama 

vrt. wikit (palvelun karttoja saa käyttää aineistoissa).
• OPH:n rahoittama Paikkaoppi.
• Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna. 

Maanmittauslaitoksen avoin karttadata koko Suomen 
kattavasti.

• GPS koordinaatit aloittelijalle esim. iTouchmap ja 
harjaantuneelle GPS Visualizer 

https://www.openstreetmap.org
http://www.paikkaoppi.fi/
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi


Erilaiset elementit / infografiikka

• Netin infografiikka-sovellukset 
ovat pääosin maksuttomia ja 
sisältävät runsaasti valmiita 
visualisointipohjia. 

• Karin esimerkkikuva Easelly:lla 
tehtynä (seuraava dia).

• Kevään 2015 Digiopus-kurssilla 
moni teki kurssityönsä 
Piktochartilla, esim. Laila 
Bröckerin Tahdonvoiman 
käyttöohje.

http://www.easel.ly/
http://piktochart.com/
https://magic.piktochart.com/output/4424388-tahdonvoiman-kayttoohje
http://piktochart.com/
https://magic.piktochart.com/output/4424388-tahdonvoiman-kayttoohje
https://magic.piktochart.com/output/4424388-tahdonvoiman-kayttoohje
https://magic.piktochart.com/output/4424388-tahdonvoiman-kayttoohje
https://magic.piktochart.com/output/4424388-tahdonvoiman-kayttoohje


Toteutettu: 
http://www.easel.ly/

http://www.easel.ly/
http://www.easel.ly/


Pelilliset 
elementit: 
esim. 
DragonBox

http://www.dragonboxapp.com/
http://www.dragonboxapp.com/


Elementtien liittäminen: linkitys

• Linkittäminen, syötteet, hotspotit, upotukset, lisätty 
todellisuus, QR-koodit, aurat. 

• Linkittäminen on tuttu tapa rikastaa digitaalista 
tekstiä. Linkittäminen voi toimia ilman internetiä 
tekstin omassa sisältörakenteessa. Hypertekstirakenne 
on myös internetin perusta. 

• Hyperteksti on sujuvaa normaalikielistä tekstiä, jossa 
osa sanoista toimii linkkeinä sanojen viittaamaan 
sisältöön. 

• Hyperteksti muodostaa portteja syventäviin 
aineistoihin, lähteisiin ja tekstiä tukeviin sisältöihin. 



Elementtien liittäminen:linkitys

• Hypertekstin ongelmana on, että lukija eksyy 
alkuperäisestä sisällöstä toiseen ja kolmanteen. 

• Eksyminen aiotulta reitiltä tuottaa löytöjä, mutta vie 
aikaa ja varsinkin tavoitteellisessa opiskelussa häiritsee 
opiskeltavaan aiheeseen keskittymistä. 

• Linkit voidaan koota linkkilistoiksi ja niihin voi sisältyä 
lisätietoa. 

• Linkkilista toimii käsikirjaston tapaan ja se auttaa 
esimerkiksi oppimistehtävien tekijää löytämään 
valmiiksi seulottua aineistoa. 

• Hyvät linkit tukevat oppimista, mutta listat paisuvat 
helposti turhan pitkiksi.

• Linkkien keskitetty hallinnointi: Delicious ja Diigo.

https://del.icio.us/
https://www.diigo.com/


Elementtien liittäminen: syötteet

• Sosiaalisen median historian näkökulmasta vanha tapa 
siirtää sisältöjä sulavasti paikasta toiseen on käyttää 
syötettä (feed, RSS). 

• Syöteteknologiat ja niiden hyödyntäminen ovat jääneet 
valitettavan vähän tunnetuiksi. 

• Eläviin oppisisältöihin voi syötteen avulla tuoda 
esimerkiksi valitun aihepiirin tuoreimmat uutiset, 
kurssiryhmäläisten tuoreimmat bloggaukset tai vaikka 
jatkuvasti päivittyvän yhdessä kootun linkkilistan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/RSS


Elementtien liittäminen: hotspotit
• Uusi tapa linkittää sisältöjä on lisätä ne aineiston päälle 

siten, että sisältö avautuu, kun hiiri (tai kosketusnäytöllä 
sormi) viedään linkkipisteen (hotspot) päälle. Tällaista 
linkitystapaa voidaan käyttää kuvissa ja videoissa.
• Thinglink on maksuton palvelu, jolla voi luoda 

aineistoilla rikastettuja kuvia (ks. Thinglink-ohje).
• Kopiokissa-sarjakuvassa on lisätiedot upotettu 

kuvaan. Liiku hiirellä kuvan päällä, niin löydät 
sisällöt.

https://www.thinglink.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1_s8sUNbko6q6bUN6g5sm_6-0i0rLRR5HfJLTvfKs9To/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa/osa3/


Elementtien liittäminen: QR-koodit 
ja aurat

• Paperiaineistoihin voidaan 
lisätä mobiililaitteilla avautuvaa 
sisältöä.

• QR-koodit ovat jo hyvin 
tunnettu tapa rikastavan 
aineiston liittämiseen. Koodin 
takana voi olla tekstiä, kuvia, 
videoita tai muuta internetistä 
jaettavaa sisältöä.

• Lisätyn todellisuuden sisällöt, 
kuten Aurasman aurat tekevät 
vasta tuloaan. Ks. Matleena 
Laakson bloggaus.

http://www.matleenalaakso.fi/2013/04/lisatyn-todellisuuden-huikeita.html
http://www.matleenalaakso.fi/2013/04/lisatyn-todellisuuden-huikeita.html
http://www.matleenalaakso.fi/2013/04/lisatyn-todellisuuden-huikeita.html


Mobiilisti-
hankkeen 
koulutussivu

https://sites.google.com/site/qrkooditoppimisessa/home
https://sites.google.com/site/qrkooditoppimisessa/home
https://sites.google.com/site/qrkooditoppimisessa/home
https://sites.google.com/site/qrkooditoppimisessa/home
https://sites.google.com/site/qrkooditoppimisessa/home
https://sites.google.com/site/qrkooditoppimisessa/home


Mobiluck: 
QR-koodi 
luokkatilassa

http://finnedmob.blogspot.fi/2013/01/qr-koodit-luokkatiloissa.html
http://finnedmob.blogspot.fi/2013/01/qr-koodit-luokkatiloissa.html
http://finnedmob.blogspot.fi/2013/01/qr-koodit-luokkatiloissa.html
http://finnedmob.blogspot.fi/2013/01/qr-koodit-luokkatiloissa.html
http://finnedmob.blogspot.fi/2013/01/qr-koodit-luokkatiloissa.html
http://finnedmob.blogspot.fi/2013/01/qr-koodit-luokkatiloissa.html


Elementtien upottaminen
• Upottaminen (embed) tarkoittaa sitä, että varsinainen 

aineisto sijaitsee aineistonjakopalvelussa (esim. 
YouTube). Palvelu tuottaa upotuskoodin, joka viedään 
haluttuun kohtaan oppisisällössä. 

• Koodi luo sisällön ympärille kehykset ja 
toimintopainikkeet. Sisältöön voidaan tutustua ilman, 
että poistutaan oppisisällön sivulta. 

• Tekijänoikeuden kannalta upottamisessa ei synny uutta 
teoskappaletta, joten upottamiseen ei tarvitse pyytää 
lupaa. Toki on oltava kriittinen sen suhteen, että 
kyseinen aineisto on luvallisesti jaettua. 

• Siinä tapauksessa, että oppisisältöä tuotetaan 
kaupalliseen sisältökokonaisuuteen, on upottamiseen 
aina syytä hankkia lupa.



Mitä tarkoittaa sisältöjen upottaminen?
Sisältöjä voidaan jakaa verkkotekstin joukkoon upottamalla (embed) 
tekemättä teoskappaleesta kopiota
□ Upottamisen periaate: ohjevideo.
□ Aineistowikissä lisää ohjevideoita upottamisesta
□ Käytännön esimerkki: tämän diaesityksen upottaminen 

aineistowikiin, demovideo sekä YouTube-videon upottamisesta 
wikiin, blogiin ja Moodleen.

https://youtu.be/iL-Blde2KgE
http://digiopus.purot.net/rikastaminen
http://digiopus.purot.net/rikastaminen
https://youtu.be/-_D4MrRFPEM
https://youtu.be/VM16PDPyd48


Adaptiiviset ominaisuudet
• Yksilöllisten oppimispolkujen 

mahdollistaminen: tehtävät 
vaikeutuvat osaamistason 
mukaan.

• Teknisesti edelleen yksittäisen 
sisällön tuottajan puolelta vähän 
toteutusmahdollisuuksia. 
Joissakin sähköisissä 
oppimisympäristöissä polkujen 
rakentaminen.

• VTT pilotoi jo 2009 hybridikirjaa, 
jossa ominaisuutena oli tehtävien 
mukautuminen oppijan tasolle.



Koosteiden 
luomiseen: 
Microsoft 
Sway

Microsoftin Onedrive ja O365 -palveluihin 
kuuluva koostedokumenttien luomisen 
apuväline (Annen blogissa lyhyt vinkki, ks. 
myös palvelun omia opastusvideoita).

http://opeblogi.blogspot.fi/2015/09/sway-ja-docscom-wau.html
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=620102


Missä rikastavat aineistot 
sijaitsevat?

• Pilvipalvelu ja niiden kautta aineistojen jakaminen 
sisältökokonaisuuteen:
• Sisältölajin mukaiset pilvipalvelut toimivimpia.
• Google Drive: ongelmia avata Microsoftin palveluilla 

ja Explorer-selaimella; usein myös ongelmia 
mobiililaitteilla avautumisessa.

• Microsoft Onedrive: sisältöjä voi jakaa linkittämällä, 
välillä käyttöoikeuksien jakaminen ei hahmotu.

• Dropbox: nopea palvelu, sopii vastaanottajan 
tietokoneelle ladattavien tiedostojen jakamiseen, 
videoita ei voi toistaa suoraan (Microsoftin 
omistama).

• Organisaation sisäisistä pilvipalveluista hankalaa 
jakaa aineistoja kenen tahansa käyttöön.



Missä erilaiset aineistot sijaitsevat?

• Onko käytössä järjestelmä, jossa erilaiset aineistosisällöt 
sijoitetaan samalle palvelimelle (itse hallittu, maksullinen 
palvelu, ilmainen palvelu)? 
• Miten paljon palvelintilaa on käytettävissä? 
• Kuka hallitsee aineistoja? 
• Kenen tunnuksilla aineistot ladataan palvelimelle? 
• Kuka hoitaa palvelinkustannukset ja kuinka kauan? 
• Minne varmuuskopiot sijoitetaan? Kuka ne ottaa ja 

kuka niitä hallitsee?



Ohjaajan kuratoimaa sisältöä

● Hyvät rakennustelineet?  
○ Henkilökohtaisen oppimisympäristön (PLE) tai 

-verkoston (PLN) rakentamisen tukeminen.
○ Matala kynnys, helppo oppijan käyttöliittymä.
○ Havainnollinen ja orientoiva käyttöliittymä.
○ Mahdollisuus tavoitteelliseen yhteistyöhön 

(kollaboraatio).
○ Toimivuus erilaisilla laitteilla.
○ Blogit, wikit ja jaetut dokumentit hyviä apuvälineitä.
○ Sopivia palveluita ja teknologioita:

■ Symbaloo
■ Thinglink
■ Scoop.it  ja Flipboard
■ Pinterest

http://www.symbaloo.com/
http://www.symbaloo.com/
http://www.thinglink.com/
http://www.thinglink.com/
http://www.scoop.it/
http://flipboard.com/
http://www.scoop.it/
http://pinterest.com/
http://pinterest.com/


Kiitos!

Seuraava jakso: to 11.5. klo 15-16:30:
4. luento: Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja 
laatu

Kysyttävää, kommentteja tai palautetta?
Jatketaan Facebookissa ja Purot-wikissä
Aineistopaketti rakentuu kurssin ajan.

Anne Rongas, Twitter @arongas
rongas.anne (a) gmail.com
Kari A. Hintikka, Twitter @nethunt
kari.hintikka (a) gmail.com



Credits

Esityksen layout, kiitokset:
□ SlidesCarnival

http://www.slidescarnival.com/
http://www.slidescarnival.com/

