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Kevät etenee,
samoin MEDigityö!
Tässä kirjeessä MEDigin huhtikuun
kuulumisia. Koordinaattori-Tiina on
tehnyt jaostojen kuulumiskierroksia.
Palaverit on pidetty Turun ja Oulun
yliopistojen jaostovastaavien
kanssa. Helsingin, Itä-Suomen ja
Tampereen yliopistojen
jaostovastaavien kanssa Teamspalaverit ovat
tulossa. Tietovarannosta tiedottamista
on jatkettu aktiivisesti. Käyttäjä- ja
materiaalimäärät ovat mukavasti
kasvussa. Erityisesti nyt pyritään
viemään hankkeen aikana aloitettuja
prosesseja eteenpäin, jalkauttamaan
hankkeessa tehtyä työtä lisäämäällä
tietoa hankkeen
tuotoksista. Yliopistojen
yhteisen koordinaattorin Tiin a
Salmij ärven puoleen voitte
kään tyä, mikäli tulee kysyttävää
tietovaran toon , sopimuksiin tai
j aostotyöhön
liittyen (tiin a.salmij arvi@ oulu.f i).
Tiin a pitää myös kuukausiin f oj a Teamsillä. Tule kuulemaan
aj an kohtaisimmat
kuulumiset! Seuraava kk-in f o on
tiistain a 26.4. klo 14.30 ! Tämän
kirj een lopussa lin kki.
Tulossa myös Toukow ebin aari pe
13.5. klo 12 -15 (Teams)! P ääset
kuulemaan j aostoj en parhaita
käytän töj ä j a M edEdun j a
Causew ayn tuoreimpia
kuulumisia! Laita sähköpostia
Tiin alle saadakesi tilaisuuden
lin kin .
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Tervetuloa MedEdun
järjestämään
MediOppikoulutusympäristön
käyttökoulutukseen
9.5.2022!
MediOppi on käytettävissä kaikissa
Suomen lääketieteellisissä
tiedekunnissa osoitteessa
http://yliopistot.medioppi.f i
Tämän koulutuksen jälkeen osaat
käyttää MediOppi koulutusympäristöä, luoda
potilassimulaattorin avulla
potilastapauksen ja
hyödyntää reseptityökalua
opetuksessasi.
(Koulutus on samansisältöinen kuin
8.4. koulutus).
K oulutus (etä): saat lin kin
ilmoittautumisen j älkeen
sähköpostiisi.
Aika: M a 9.5. klo 12.0 0 - 13.30 .
Ilmoittaudu viimeistään to 5.5.
Ilmoittaudu tämän lin kin kautta.
Hinta: Koulutus on ilmainen

Lue lisää

T allennathan omat oppi-, tentti- ja
arviointimateriaalisi
kansalliseen lääketieteen ja
hammaslääketieteen tietovarantoon!
M ikä?
Tietovaranto on kansallinen lääketieteen ja hammaslääketieteen oppi-, tentti- ja
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arviointimateriaalin
pitkäaikaissäilytyspaikka
eli
ns.
"Digimateriaalikirjasto". Tietovarannon omistavat Helsingin, Itä-Suomen, Oulun,
Tampereen ja Turun yliopistot.
K en elle?
Lääketieteen ja hammaslääketieteen opetushenkilöstölle.
Tietovarantoon opettaja voi tallentaa tekemiään valmiita materiaaleja ja
hakea materiaalia osaksi opetustaan.
Tietovarannosta opettaja saa yhdellä klikkauksella opetusmateriaalin linkin,
jonka opettaja voi jakaa opiskelijoille esim. luennolla tai Moodlessa.

M illaista materiaalia?
Diasetit, videot, tehtävät, tentit, podcastit, potilastapaukset, puheenvuorot.
Sallitut tiedostomuodot; avi, mp3, mp4, vtt, bmg, gif, jpg, jpeg, png, svg,
markdown, md, odt, opt, pdf, rtf, txt, docx, ppt, pptx, zip, h5p, xml, edf, dcm ja
mbz.
Sallittu tallennuskoko tietovarantoon max. 5 gigaa. Suosittelemme pitkien
tallenteiden "pilkkomista" lyhyempiin osakokonaisuuksiin, jolloin se on myös
käyttäjäystävällisempää. Videoita tallentaessa kannattaa kiinnittää huomiota
tallenteiden tallennuskokoon (laatu).
Sanastot, joita tietovarannossa käytetään: YSO -yleinen suomalainen ontologia,
tautiluokitus ICD-10, Hilmo -terveydenhuollon erikoisalat, tieteenalat 2010 (sis.
koulutustiedot).
Tietovarantoa kehitetään palautteen perusteella ketterän kehityksen mallilla.
M istä saan tun n ukset tietovaran toon ?
Koordinaattori Tiina Salmijärveltä, tiina.salmijarvi@oulu.fi
11. - 24.4.2022 tietovarannon tunnusten välittämisessä viivettä vuosilomien
pitämisen takia.

M iten pääsen alkuun ?
Voit tutustua ensin muiden tuottamaan materiaaliin tietovarannossa.
Mieti, onko sinulla digioppimateriaalia, jonka voisit tuoda tietovarantoon
(huomioithan tekijänoikeudet, tuo vain itse tuottamaasi materiaalia tai ryhmässä
tuotettuna kultakin työhön osallistuneelta tulee olla suostumus).
Täytä ja allekirjoita verkko-opetusmateriaalin käyttöoikeussopimus yliopistosi
käytäntöjen
mukaisesti.
Lomake
löytyy
http://w w w .medigi.f i/lomakkeet.html
M istä
saan
tietovaran toon ?

tar vittaessa

apua

materiaalin

tallen tamiseen

Käyttöohjeet saat sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi.
Digicampus Moodlessa sijaitsevasta MEDigi-hankesalkusta (kurssiavain: salkku);
Tietovaranto -> käyttöohjeet.

Kysy lisää hankekoordinaattori Tiina Salmijärveltä (tiina.salmijarvi@oulu.fi).
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Kasvatetaan yhdessä tietovarannon tarjontaa!

Verkko-opetusmateriaalien
käyttöoikeussopimus
Helsingin,
Itä-Suomen,
Oulun,
Tampereen
ja
Turun
yliopistot ovat
allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen kansallisesti jaettavista lääketieteen ja
hammaslääketieteen verkko-opetusmateriaaleista.
Digioppimateriaalien tekijä allekirjoittaa sopimuksen edustamansa yliopiston
kanssa. Sopimuksella materiaalille annetaan käyttöoikeus tiedekunnille, joissa
toteutetaan
lääketieteen
tai
hammaslääketieteen
tutkintoon
johtavaa
koulutusta. Materiaalin tekij ällä säilyy tekij än oikeus tekemiinsä materiaaleihin.
Verkko-opetusmateriaalin käyttöoikeussopimus on Helsingin, Itä-Suomen, Oulun,
Tampereen ja Turun yliopiston sekä JUKOn ja Professoriliiton hyväksymä.
Seuraavat MEDigi-hankevastaavat antavat
yliopistokohtaisista allekirjoittamiskäytänteistä:

tarkempaa

tietoa

Helsin ki: Johanna Louhimo (johanna.louhimo@helsinki.fi)
Itä-Suomen yliopisto: Anne Koivisto (annemaria.koivisto@uef.fi)
Oulun yliopisto: Tiina Salmijärvi (tiina.salmijarvi@oulu.fi)
Tampereen yliopisto: Matti Nissilä (matti.nissila@tuni.fi)
Turun yliopisto: Laura Kuusalo (laanku@utu.fi)
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sopimuksen

MEDigin kevät 2022
M edEdun M ediOppikäyttökoulutus 9.5.20 22 klo 12 - 13.30
lImoittaudu tämän lin kin kautta.

Huhtikuun kuukausi-in f o ti 26.4.20 22 klo
14.30 - 16.00 (Teams)
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Ohjelma
Tilaisuuden avaus/Koordinaattori Tiina
Salmijärvi
Heljä Oikarinen/radiologi/OYS
Säteilyturvallisuus-kurssin oppimateriaalin
tuotantoprosessi ja lopputuotteen esittely
MedEdu Oy/Medioppi/Ajankohtaiset asiat:
seuraava koulutus tulossa 9.5. klo 12-13.30!
Raija Lähdesmäki/Hammaslääketiede/Suun
terveyden tutkimusyksikkö/OY:
Tietovarannon valokiilassa Hammaslääketiede
– mitä, miten, miksi
MEDigityö/ajankohtaiset asiat/Huhtikuu
2022/koordinaattori Tiina Salmijärvi
Toukow ebin aari pe 13.5. klo 12 - 15
(Teams).
Ilmoittaudu Tiin alle, saat
osallistumislin kin , tiin a.salmij arvi@ oulu.f i
Toukokuun kuukausi-in f o ti 31.5.2022 klo
14.30 - 16.00 (Teams)
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Digipedagogiikan
itseopiskelumateriaalit
käytettävissä
edelleen!
Digipedagogiikan aakkoset tarjoavat
ajasta ja paikasta riippumattoman
mahdollisuuden hankkia ja päivittää
digipedagogista osaamista.
Lue lisää ja opiskele: w w w .
digic ampus.f i/c ourse/view .php?
id= 548

MEDigityön toteuttajat

K oordin aatio: Oulun Yliopisto, Lääketieteellin en
tiedekun ta
Tiin a Salmij ärvi
0 50 350 57 95
AAP ISTIE 5 A, 90 0 14 OULUN YLIOP ISTO
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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