
Tervetuloa tiedon oppimisen 

kohtaamispaikalle 



Yllättävää 

 Valoisa innostava ympäristö 

 Omien  opiskelijoiden kädenjälki 
vahvasti läsnä 

 Talvipuutarhat Flora ja Fauna 
opiskeluun, rentoutukseen ja 

”brainstroming” -työskentelyyn 





Inspiroiva ympäristö 

 

 Digitaaliset aineistot  

 verkossa ja paikallisesti laajemmin 

käytettävissä 

 Runsaasti erilaisia opiskelutiloja, 

joiden sisustukseen opiskelijat 

vaikuttaneet 

 Uusimman opetusteknologian 

hyödyntäminen opetuksessa ja 

käytön tuki aina paikalla 



Digitaaliset aineistot paikallisesti 

ja verkossa -  Lamk ja HY  



Tietoaineistot ja käytön ohjaus  

aina läsnä    



Voimaannuttaminen sisustuksessa 

palveluissa, tiloissa (kuvat: opiskelija Mikko 

Kerttula, Lamk) 



Salliva ilmapiiri – saa puhua 

puhelimessa 



Opiskelija Anna Savolan ideoima ja 

toteuttama typografiapuu kerrokset 3-5    



Ryhmätyötiloja – läpinäkyvyys talon 

toiminnan perusajatuksena  



Lehtimökit – uusimmat ja vanhemmat lehdet 

helposti käytettävissä  

 



3. – 5. KERROS 

 

TYÖTILOJA 

JA LUOKAT 

ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS 

ROSBERG OY 



Käytön helppous opettajalle – lähituki 

paikalla 



Varustelu kaikissa luokissa 

samanlainen 



 

 

 

 

Luokan joustavuus kalusteissa ja 

tilassa – yhdistäminen ja jakaminen  



Yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn tiloja 

toiveiden mukaan, säilytystä       



Auditorio 250 henkilölle 

uusimmalla tekniikalla 

varustettuna  



 

Tieto-ja kirjastopalvelut 
 

Korkeakoulujen yhteiskirjasto Fellmanniassa nyt: 

 

Verkkoaineistojen monipuolinen verkko- ja paikalliskäyttö 

Tärkeimmät kotimaiset ja ulkomaiset digitaaliset aineistot 

Kattava kirjallisuusvalikoima ja muu aineisto 

Pitkät aukioloajat palvelulla ma-su 

Ja  

24/7 –tutkimus- ja opiskelutilat 

 

Linkku tulee huhtikuussa 2014! 

Fellmannian palvelut pyörillä 

 –virtuaali-informaatikko, 

 digitaaliset aineistot,  

siirtotentit…. 

 

Sote-palveluita ja oppimista 

yhdessä 

 

 

 



World Design Capital 2012 -status 
• Palvelumuotoilun kehittävä arviointi: 
• vuoden aikana selvitettiin tutkimuksen ja 

kehittävän arvioinnin menetelmien avulla 
toiminnalle ja palveluille asetettujen 
tavoitteiden toteutumista mm.  

• käytettävyydessä,palvelukokemuksessa 

• vetovoimaisen ja yhteisöllisen oppimis- ja 
toimintaympäristön luomisessa 

• tilojen suunnittelussa 

• Vuoden 2011 Korkeakouluteko –
palkintorahalla toteutettiin yhteistyössä  HY:n 
kanssa 

• http://blogs.helsinki.fi/wdc-2012/ 

 

Tämä syntyi: 

• Palautepallomeri: 
http://myy.lamk.fi/fellmannia/ 
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Palautepallomeri 

http://myy.lamk.fi/fellmannia/ 
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Fellmannia – oppimisympäristönä 

matkalla tulevaisuuteen 

Avoimessa verkossa 

 

http:/www.fellmannia.fi 

http://www.lamk.fi 

Twitter: Fellmannia Library: @Fellmannia 

FB: 

https://www.facebook.com/Fellmannia?fref=ts 

 

Avoin  palauteympäristö etusivulla - toimii mm.  

älypuhelimilla  
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Fellmannian kampusfillarit 



Ota  Fellmannia omaksesi 

ma –pe 8 -20 

la –su 10 -16 

 

 Oppimaan 

Kohtaamaan 

Kokeilemaan 

Ruokailemaan 

Tutkimaan 

Lukemaan 

 

Nähdään Fellmanniassa! 

 

 


