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Orgaanisen kemian verkostoOrgaanisen kemian verkosto

•• Tavoitteena:Tavoitteena:
–– Järjestää yhteisiä syventävien opintojen verkkokursseja Järjestää yhteisiä syventävien opintojen verkkokursseja 

jokaisen yksikön keskittyessä erityisosaamisalueeseensajokaisen yksikön keskittyessä erityisosaamisalueeseensa
•• Tarjota lisää valinnanmahdollisuuksia opiskelijoilleTarjota lisää valinnanmahdollisuuksia opiskelijoille

–– Tuottaa laadukasta verkkoTuottaa laadukasta verkko--oppimateriaalia ja opiskelun oppimateriaalia ja opiskelun 
tukipalveluitatukipalveluita

–– Kohdentaa opetusresursseja mielekkäämminKohdentaa opetusresursseja mielekkäämmin
–– Rikastaa ja monimuotoistaa opetustaRikastaa ja monimuotoistaa opetusta

•• Virtuaaliyliopistohanke joka käynnistyi 2002Virtuaaliyliopistohanke joka käynnistyi 2002
•• Verkoston jäsenet: TKK (k), TY ja JYVerkoston jäsenet: TKK (k), TY ja JY



Asymmetrinen synteesiAsymmetrinen synteesi--esittelyesittely
•• Pilottikurssi keväällä 2003 TKK:n järjestämänä: Pilottikurssi keväällä 2003 TKK:n järjestämänä: 

Asymmetrinen synteesi 2 Asymmetrinen synteesi 2 ovov, , toisen kerran menossa nyt toisen kerran menossa nyt 
parhaillaanparhaillaan

•• Aiemmin pidetty luentokurssina, josta suullinen kuulustelu Aiemmin pidetty luentokurssina, josta suullinen kuulustelu --> > 
materiaali pohjana verkkokurssillemateriaali pohjana verkkokurssille

•• KevKeväääällllää 2003 ilmoittautuneita kaikista verkoston yksik2003 ilmoittautuneita kaikista verkoston yksikööististää
–– yht. 24, kurssin suoritti lopulta 14yht. 24, kurssin suoritti lopulta 14
–– nyt ilmoittautuneita 20 joista 2 keskeyttnyt ilmoittautuneita 20 joista 2 keskeyttäänyt kurssinnyt kurssin

•• Kurssin kesto ajallisesti n. 3 kk Kurssin kesto ajallisesti n. 3 kk 
•• KevKeväääällllää 2003 kurssilla oli aloitustilaisuus, kev2003 kurssilla oli aloitustilaisuus, keväääällllää 2004 2004 

ttääysin etysin etääopiskelunaopiskeluna
•• Kurssin oppimisympKurssin oppimisympääristristöönnää OptimaOptima, jossa opiskellaan , jossa opiskellaan 

tuutorintuutorin ohjauksellaohjauksella



Asymmetrinen synteesiAsymmetrinen synteesi--rakennerakenne
•• Kurssimateriaalina htmlKurssimateriaalina html--sivut, joissa mp3sivut, joissa mp3--

muodossa olevia nauhoituksia, joissa tarkempaa muodossa olevia nauhoituksia, joissa tarkempaa 
selostustaselostusta

•• Luennon Luennon aiheisiin liittyvaiheisiin liittyväät harjoitukset ( 5 kpl)t harjoitukset ( 5 kpl)
•• Materiaali ja harjoitukset julkaistaan tietyn Materiaali ja harjoitukset julkaistaan tietyn 

aikataulun mukaan aikataulun mukaan --> my> myöös harjoitusten s harjoitusten 
palauttamisella dl:t, joista tarvittaessa joustetaanpalauttamisella dl:t, joista tarvittaessa joustetaan

•• TuutorTuutor auttaa harjoituksissa ja vastaa opiskelun auttaa harjoituksissa ja vastaa opiskelun 
aikana heraikana heräänneisiin kysymyksiinnneisiin kysymyksiin

•• KevKeväääällllää 2003 lopputy2003 lopputyöönnää laajempi laajempi 
synteesisuunnitelma, jossa piti soveltaa kurssilla synteesisuunnitelma, jossa piti soveltaa kurssilla 
opittuopittuaa



Asymmetrinen synteesiAsymmetrinen synteesi--rakennerakenne
•• TTäällllää hetkellhetkellää kkääynnissynnissää olevalle kurssille otettu olevalle kurssille otettu 

mymyöös luentoon liittyvs luentoon liittyväät monivalintatehtt monivalintatehtäävväät ja t ja 
tentti tentti 

•• Synteesisuunnitelma pilkottu pienempiin osiin Synteesisuunnitelma pilkottu pienempiin osiin 
kurssin aikana tehtkurssin aikana tehtäävvääksi ja siihen liitetty ksi ja siihen liitetty 
vertaistuutorointiavertaistuutorointia ja keskustelua ja keskustelua 
–– saman aiheen saaneet parit/ryhmsaman aiheen saaneet parit/ryhmäät kommentoivat t kommentoivat 

toistensa ratkaisumalleja ja perustelevat omia valintojaantoistensa ratkaisumalleja ja perustelevat omia valintojaan

•• Toisella kerralla osattu ohjata opiskelijoita Toisella kerralla osattu ohjata opiskelijoita 
enemmenemmään keskusteluihin ja onnistuttu paremmin n keskusteluihin ja onnistuttu paremmin 
luomaan avoin oppimisympluomaan avoin oppimisympääristristöö, jossa neuvojen , jossa neuvojen 
kysymisen/antamisen kynnys mahdollisimman kysymisen/antamisen kynnys mahdollisimman 
matalamatala



Asymmetrinen synteesiAsymmetrinen synteesi--palautepalaute
•• Opiskelijat antoivat palautetta v. 2003 kurssista Opiskelijat antoivat palautetta v. 2003 kurssista 

Optiman Optiman kautta ja erillisissä palautetilaisuuksissakautta ja erillisissä palautetilaisuuksissa
•• Pääosin palaute myönteistäPääosin palaute myönteistä
•• Suurimmat ongelmat sisällöllisiä, erilaisiin Suurimmat ongelmat sisällöllisiä, erilaisiin 

lähtötasoihin liittyviälähtötasoihin liittyviä
•• Osa toivoi lisää havainnollisuutta ja Osa toivoi lisää havainnollisuutta ja 

interaktiivisuutta opetusmateriaaliin interaktiivisuutta opetusmateriaaliin –– osa halusi osa halusi 
mahdollisimman pelkistettyämahdollisimman pelkistettyä



Asymmetrinen synteesiAsymmetrinen synteesi--palautepalaute

•• Kurssi koettiin virkistävänä vaihteluna ja Kurssi koettiin virkistävänä vaihteluna ja 
joustavuutta pidettiin hyvänä asianajoustavuutta pidettiin hyvänä asiana

•• Se, että piti itse tehdä aktiivisesti harjoituksia Se, että piti itse tehdä aktiivisesti harjoituksia 
nähtiin hyväksi asiaksinähtiin hyväksi asiaksi

•• Jotkut kokivat verkkoJotkut kokivat verkko--opiskelun yksinäisenä opiskelun yksinäisenä –– ei ei 
välttämättä osattu hyödyntää verkkoympäristön välttämättä osattu hyödyntää verkkoympäristön 
antamia mahdollisuuksiaantamia mahdollisuuksia

•• Tuutorin Tuutorin antamaa henkilökohtaista palautetta antamaa henkilökohtaista palautetta 
arvostettiin erityisestiarvostettiin erityisesti



IntroductionIntroduction to to Supramolecular Supramolecular 
ChemistryChemistry —— kurssin esittelykurssin esittely

•• Kurssin laajuus 2 Kurssin laajuus 2 ovov
•• Kurssi aiemmin luentokurssiKurssi aiemmin luentokurssi
•• Verkossa ensimmäisen kerran syyslukukaudella Verkossa ensimmäisen kerran syyslukukaudella 

20032003
•• Kurssi englanninkielellä Kurssi englanninkielellä sopii myös sopii myös 

ulkomaalaisille opiskelijoilleulkomaalaisille opiskelijoille
•• Kurssille osallistui yhteensä 25 opiskelijaa, joista 23 Kurssille osallistui yhteensä 25 opiskelijaa, joista 23 

suoritti kurssin loppuunsuoritti kurssin loppuun
•• Kokonaisuudessaan kurssin kesto n. 2 kkKokonaisuudessaan kurssin kesto n. 2 kk
•• Seuraavan kerran kurssi järjestetään syksyllä 2004 Seuraavan kerran kurssi järjestetään syksyllä 2004 

suunnilleen samoilla puitteillasuunnilleen samoilla puitteilla



IntroductionIntroduction to to Supramolecular Supramolecular 
ChemistryChemistry —— kurssin rakennekurssin rakenne

•• Kurssi rakennettu Kurssi rakennettu OptimaOptima--ympäristöönympäristöön
–– Viestintäkanavina Viestintäkanavina OptimanOptiman lisäksi sähköposti ja puhelinlisäksi sähköposti ja puhelin

•• HTMLHTML--sivuina toteutetut ”luentomuistiinpanot”sivuina toteutetut ”luentomuistiinpanot”
–– Materiaali Materiaali OptimaanOptimaan jaksotetusti 7:jaksotetusti 7:ssässä osassaosassa
–– Uutta materiaalia kerran viikossaUutta materiaalia kerran viikossa
–– Materiaali englanninkielinenMateriaali englanninkielinen
–– Linkit lisämateriaaliinLinkit lisämateriaaliin
–– Interaktiiviset kysymykset tekstin joukossaInteraktiiviset kysymykset tekstin joukossa
–– Interaktiiviset 3DInteraktiiviset 3D--molekyylimallitmolekyylimallit

•• Tukena painettu kirjallisuusTukena painettu kirjallisuus



IntroductionIntroduction to to Supramolecular Supramolecular 
ChemistryChemistry —— kurssin rakennekurssin rakenne

•• Kurssilla opiskelijoita ohjaamassa Kurssilla opiskelijoita ohjaamassa tuutorituutori
–– opiskelijoiden ohjaus verkossaopiskelijoiden ohjaus verkossa
–– tekninen tukitekninen tuki

•• Kurssin alussa kullakin paikkakunnalla Kurssin alussa kullakin paikkakunnalla 
lähitapaaminen opiskelijoiden kanssa, muuten lähitapaaminen opiskelijoiden kanssa, muuten 
kurssi kokonaan etäopiskelunakurssi kokonaan etäopiskeluna

•• Viikoittain verkkoharjoituksetViikoittain verkkoharjoitukset
•• Lopuksi loppukuulustelu lähitapaamisenaLopuksi loppukuulustelu lähitapaamisena



IntroductionIntroduction to to Supramolecular Supramolecular 
ChemistryChemistry —— palautetta kurssistapalautetta kurssista

•• Kurssista kerättiin palautetta kurssin aikana sekä Kurssista kerättiin palautetta kurssin aikana sekä 
laajemmin kurssin lopussalaajemmin kurssin lopussa

•• Kurssin lopussa opiskelijoilta kerätty palaute oli Kurssin lopussa opiskelijoilta kerätty palaute oli 
lähes yksinomaan positiivistalähes yksinomaan positiivista

•• Kurssi sopi opiskelijoiden mielestä aiheeltaan Kurssi sopi opiskelijoiden mielestä aiheeltaan 
opetettavaksi verkossaopetettavaksi verkossa

•• Opiskelijat kokivat Opiskelijat kokivat OptimaOptima--ympäristön ja siellä ympäristön ja siellä 
toimimisen helpoksi ja selkeäksitoimimisen helpoksi ja selkeäksi



IntroductionIntroduction to to Supramolecular Supramolecular 
ChemistryChemistry —— palautetta kurssistapalautetta kurssista

•• VerkkoVerkko--opiskelu koettiin kuitenkin hyvin vaativaksi opiskelu koettiin kuitenkin hyvin vaativaksi 
ja työlääksija työlääksi

•• Toisaalta koettiin, että tekemällä harjoituksia oppi Toisaalta koettiin, että tekemällä harjoituksia oppi 
väkisin eikä tenttiin luku jäänyt viimeiseen iltaan väkisin eikä tenttiin luku jäänyt viimeiseen iltaan 

•• Osa opiskelijoista olisi mieluummin opiskellut Osa opiskelijoista olisi mieluummin opiskellut 
suomenkielelläsuomenkielellä

•• Aikataulu oli osan mielestä liian tiukkaAikataulu oli osan mielestä liian tiukka
•• Netinkäyttökoulutusta kaivattiin jonkin verranNetinkäyttökoulutusta kaivattiin jonkin verran



IntroductionIntroduction to to Supramolecular Supramolecular 
ChemistryChemistry –– palautetta kurssistapalautetta kurssista

•• Palautteen saaminen (esim. harjoituksista)  oli Palautteen saaminen (esim. harjoituksista)  oli 
opiskelijoille tärkeää opiskelijoille tärkeää 

•• KolmiuloitteisetKolmiuloitteiset molekyylimallit koettiin hyväksi molekyylimallit koettiin hyväksi 
keinoksi visualisoida muuten vaikeasti käsitettävää keinoksi visualisoida muuten vaikeasti käsitettävää 
asiaaasiaa

Verkkoon toivottiin myös Verkkoon toivottiin myös 
syventävää jatkosyventävää jatko--osaa kurssille!osaa kurssille!



VerkkoVerkko--opetuksen edut ja haasteetopetuksen edut ja haasteet
•• Yksi suurimmista haasteista on opiskelijoiden erilainen Yksi suurimmista haasteista on opiskelijoiden erilainen 

lähtötaso. Kemiassa ja luonnontieteissä yleensä riittävien lähtötaso. Kemiassa ja luonnontieteissä yleensä riittävien 
pohjatietojen merkitys suuri.pohjatietojen merkitys suuri.
–– Kuinka toteuttaa yhtäaikaa tarpeeksi selkeää mutta myös Kuinka toteuttaa yhtäaikaa tarpeeksi selkeää mutta myös 

haastavaa opetusta? haastavaa opetusta? 
–– Voisiko verkosta olla apua myös tähän ongelmaan??? Voisiko verkosta olla apua myös tähän ongelmaan??? 

•• Myös tietotekniset valmiudet sekä taidot käyttää erilaisia Myös tietotekniset valmiudet sekä taidot käyttää erilaisia 
välttämättömiä ohjelmia (kuten molekyylinpiirtovälttämättömiä ohjelmia (kuten molekyylinpiirto--ohjelmat) ohjelmat) 
opiskelijoilla hyvin erilaisetopiskelijoilla hyvin erilaiset
–– Verkkokursseihin voidaan integroida jossain määrin myös esim. Verkkokursseihin voidaan integroida jossain määrin myös esim. 

tällaisten ohjelmien käyttöätällaisten ohjelmien käyttöä
–– Opiskelijoita voidaan ohjata ja kannustaa etsimään tietoa Opiskelijoita voidaan ohjata ja kannustaa etsimään tietoa 

verkosta ja heitä voidaan ohjata osallistumaan myös esim. verkosta ja heitä voidaan ohjata osallistumaan myös esim. 
kirjastojen tiedonhankintakursseillekirjastojen tiedonhankintakursseille



VerkkoVerkko--opetuksen edut ja haasteetopetuksen edut ja haasteet
•• VerkkoVerkko--opetuksen suunnittelu ja toteutus opetuksen suunnittelu ja toteutus 

haastavaa ja työlästähaastavaa ja työlästä
–– Monipuolisen ja erilaiset oppimistavat huomioivan Monipuolisen ja erilaiset oppimistavat huomioivan 

mmateriaalin laatiminen verkkoon työlästä ja mikä on ateriaalin laatiminen verkkoon työlästä ja mikä on 
todellinen käyttöaste?todellinen käyttöaste?

–– Löydettävä sopiva panosLöydettävä sopiva panos--tuotostuotos ––suhde ja ohjattava suhde ja ohjattava 
aktiiviseen  materiaalin käyttöönaktiiviseen  materiaalin käyttöön

–– Jatkossa työmäärä materiaalin osalta helpottuu, kun Jatkossa työmäärä materiaalin osalta helpottuu, kun 
voidaan päivittää jo valmiita materiaalejavoidaan päivittää jo valmiita materiaaleja

–– Materiaalin päivitettävyys myös helpompaa sähköisessä Materiaalin päivitettävyys myös helpompaa sähköisessä 
muodossa muodossa 



VerkkoVerkko--opetuksen edut ja haasteetopetuksen edut ja haasteet

•• Verkko tuo kemian opetukseen lisVerkko tuo kemian opetukseen lisääarvoa arvoa 
tarjoamalla mahdollisuuksia havainnollistaa tarjoamalla mahdollisuuksia havainnollistaa 
–– Esim. monimutkaisia molekyylejEsim. monimutkaisia molekyylejää voi parhaiten voi parhaiten 

havainnollistaa verkossa kolmiulotteisena  havainnollistaa verkossa kolmiulotteisena  

•• Verkkomateriaalilla mahdollista tukea myVerkkomateriaalilla mahdollista tukea myöös s 
kkääytytäännnnöön laboratoriotyn laboratoriotyööskentelyskentelyää, joka kemiassa , joka kemiassa 
eritterittääin tin täärkerkeääää
–– Tarpeellinen, kTarpeellinen, kääytytääntntöööön integroitava teoria verkon kautta n integroitava teoria verkon kautta 

ja mahdollisuus tarjota havainnollistavaa materiaalia ja mahdollisuus tarjota havainnollistavaa materiaalia 
itsenitsenääiseen opiskeluuniseen opiskeluun



VerkkoVerkko--opetuksen edut ja haasteetopetuksen edut ja haasteet

•• Toteutuksessa laboratorioToteutuksessa laboratorio
ttööiden opas, jossa esitelliden opas, jossa esitellääään n 
yleisimmyleisimmäät tyt työötavat tavat ––
ppääääpaino havainnollistavalla paino havainnollistavalla 
materiaalilla kuten materiaalilla kuten 
opetusvideoilla   opetusvideoilla   

•• Materiaali tulossa vapaasti Materiaali tulossa vapaasti 
saataville verkkoon, esim. saataville verkkoon, esim. 
esiteltesiteltäävvääksi lukion ksi lukion 
kemiantunneillakemiantunneilla



VerkkoVerkko--opetuksen edut ja haasteetopetuksen edut ja haasteet

•• YhteisYhteisööllinen oppiminen, ongelmalllinen oppiminen, ongelmaläähthtööisyys ja isyys ja 
tiedonrakentelu hyvitiedonrakentelu hyviää pedagogisia lpedagogisia läähthtöökohtia kohtia --> > 
verkkototeutus kuitenkin vaikeaa ja vaatii verkkototeutus kuitenkin vaikeaa ja vaatii 
suunnitteluasuunnittelua

•• Myös kurssin konkreettinen läpivienti vaatii Myös kurssin konkreettinen läpivienti vaatii 
yllättävän paljon työtä kurssin aikanayllättävän paljon työtä kurssin aikana
–– Opiskelijoiden ohjaus verkossa, harjoitustöiden Opiskelijoiden ohjaus verkossa, harjoitustöiden 

tarkistaminen ja erillisen henkilökohtaisen palautteen tarkistaminen ja erillisen henkilökohtaisen palautteen 
antaminen aikaa vievääantaminen aikaa vievää

•• Auttaisiko Auttaisiko vertaistuutorointivertaistuutorointi verkossa?verkossa?
•• Tekniikasta apua palautteenannossa?Tekniikasta apua palautteenannossa?

•• VerkkokeskustelujenVerkkokeskustelujen dilemmadilemma



VerkkoVerkko--opetuksen edut ja haasteetopetuksen edut ja haasteet
•• Kemian erityisongelmanaKemian erityisongelmana,, että keskusteluun että keskusteluun 

piirrettävä rakenteitapiirrettävä rakenteita,, joka työlästäjoka työlästä --> > 
–– oppimisympäristöön integroitu editori helpottaisioppimisympäristöön integroitu editori helpottaisi

•• Aiheena eksakti luonnontiedeAiheena eksakti luonnontiede, , joka ei herätä joka ei herätä 
tunteita kuten esimtunteita kuten esim.. yhteiskunnalliset asiatyhteiskunnalliset asiat

•• Usein kUsein kääytettytettäävvää mymyöös fyysisis fyysisiää molekyylimalleja molekyylimalleja --
kasvokkain keskustelu vaivattomampaa ja hyvkasvokkain keskustelu vaivattomampaa ja hyvää lislisää
verkkokurssilla, mutta kuinka verkkokurssilla, mutta kuinka 
saada tsaada täämmää nnääkyvkyvääksi myksi myöös s 
verkossaverkossa??



VerkkoVerkko--opetuksen edut ja haasteetopetuksen edut ja haasteet

•• Opiskelijoilla ei vOpiskelijoilla ei väälttlttäämmäättttää realistista krealistista kääsitystsitystää
verkkokurssin viemverkkokurssin viemääststää ajastaajasta

•• Yleisin verkkokurssin keskeyttYleisin verkkokurssin keskeyttäämisen syy misen syy 
ajanpuute ajanpuute 

•• MyMyööskskääään kurssin tyn kurssin työöllääydellydellää pelotteluun ei pidpelotteluun ei pidää
mennmennää

•• Ratkaisuna joustaminen aikataulussa ja Ratkaisuna joustaminen aikataulussa ja tuutorintuutorin
ohjaus. Muita keinoja?ohjaus. Muita keinoja?



LinkkejäLinkkejä

•• Orgaanisen kemian verkosto: Orgaanisen kemian verkosto: 
http://virtuaali.tkk.fi/orgaaninenkemia/http://virtuaali.tkk.fi/orgaaninenkemia/

•• JY:n JY:n orgaanisen kemian laboratorion opetussivutorgaanisen kemian laboratorion opetussivut::
http://www.chem.jyu.fi/organic/opetus/http://www.chem.jyu.fi/organic/opetus/

•• TKK:n TKK:n orgaanisen kemian laboratorion opetussivutorgaanisen kemian laboratorion opetussivut::
http://www.chem.jyu.fi/organic/opetus/http://www.chem.jyu.fi/organic/opetus/

•• LisätietojaLisätietoja::

Satu Ikonen Satu Ikonen satusatu--marjaana.ikonen@jyu.fimarjaana.ikonen@jyu.fi jaja
Mervi Ylimannila Mervi Ylimannila mervi.ylimannila@hut.fimervi.ylimannila@hut.fi


