
LINKKEJÄ / MAILEJA PÖYTÄKIRJAN LIITTEEKSI 17.2.2015 

 

KOULUTUKSIA, TIETOA JA TAPAHTUMIA: 

 

Joensuun ohjaamo: http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1 

Mikkelin Olkkari: http://mikkelinolkkari.fi/ 

ELO-verkkolehti:  http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/ 

 

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden ja nuorten palveluiden työkokous Helsingissä 10.-11.03.2015: 

Ohjelma_TNO ja 
Nuorten palvelujen ty   

 

AVI ja ELYN täydennyskoulutuskalenteri: 

ALUEHALLINNON JÄRJESTÄMÄ JA RAHOITTAMA TÄYDENNYSKOULUTUS LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN 
ALUEHALLINTOVIRASTON ALUEELLA,  

KEVÄT 2015 

Arvoisa vastaanottaja, 

Oheisena lähetetään käyttöönne kevään 2015 koulutuskalenteri, joka sisältää Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston järjestämät opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen henkilöstön 
täydennyskoulutukset, aluehallintoviraston avustamien OSAAVA-hankkeiden ilmoittamat koulutukset sekä 
alueen ELY-keskusten koulutukset. Koulutukset ovat maksuttomia. 

Koulutuskalenteri, aluehallintoviraston koulutuskirjeet (kutsu, ilmoittautumislinkki ja ohjelma) sekä 
koulutusmateriaalit löytyvät nettisivuiltamme. Koulutuskalenteriin pääsee osoitteesta www.avi.fi.  Sieltä 
valitaan Länsi- ja Sisä-Suomi Opetus ja kulttuuri Opetus Koulutukset ja tapahtumat  
Koulutuskalenteri. Koulutuskirjeet löytyvät noin kuukautta ennen tilaisuutta osoitteesta www.avi.fi. Sieltä 
valitaan Länsi- ja Sisä-Suomi  Ajankohtaista Koulutukset ja tapahtumat Koulutustilaisuuden nimi.  

OSAAVA-hankkeet tiedottavat koulutuksistaan omilla kirjeillään ja verkkosivuillaan. Ely-keskukset 
informoivat koulutuksistaan koulutuksen järjestäjien kautta. Lisätietoja voi kysyä tilaisuuden 
yhdyshenkilöiltä, joiden yhteystiedot löytyvät kalenterista.  

http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1
http://mikkelinolkkari.fi/
http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/
http://www.avi.fi/
http://www.avi.fi/


Aluehallintovirasto lähettää omien tilaisuuksiensa koulutuskirjeet sähköpostitse jakelulistojensa mukaisesti 
viimeistään noin kuukautta ennen tilaisuutta.  

Koulutuskalenteria päivitetään tarvittaessa. Päivitetty versio löytyy em. osoitteesta.  

Tervetuloa koulutuksiin! 

Tuomo Laitila                                                           Marjut Mikkola 

Johtaja                                                                        Ylitarkastaja 

 

 

Auli Ryhäsen maili/tiedotus: 

Hyvä yhteistyökumppani! 

 

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ja Opin ovi –hankeperheen kehittämistyö on päättynyt. 

 

Voit tilata maksutta (80 nopeinta) itsellesi koordinaatioprojektin 2 viimeisintä painettua julkaisua: 

•         LOPAHDUS, Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toiminta 2008 – 2014 (kerronnallinen lehti) 
•         Verkostoitujan virikekirja, joka on Verkostoitujan apu -verkkojulkaisun tukimateriaali 

Ilmoita yhteystietosi täällä https://www.webropolsurveys.com/S/0A624F1F8FDAD6F6.par , niin lähetämme 
Sinulle 

TULOKSIA: 

Kehittämisohjelmassa Opin ovet tuottivat uudenlaisia malleja ja toimintatapoja aikuisen asiakkaan 
neuvontaan ja ohjaukseen: 

•         verkostomaisesti tuotetut palvelumallit ja joustavat, osaavat ohjaajaverkostot 
•         synnytettiin uudenlaista osaamista: verkostomainen työote ohjauksessa ja perusverkosto-

osaaminen.  
•         Kehittämistyön ohessa syntyi lukuisa määrä ohjauksen välineitä ja oppaita sekä sopimukset, joilla 

yhteistyö ja tekeminen jatkuvat. 

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti keräsi koko kehittämistyön aikana tietoa ja tuloksia. Nämä löydät 
uudesta Opinovi.fi -tietopankista,  www.opinovi.fi  

Käy ihmeessä katsomassa, mitä kaikkea sieltä löytyy! 

Lisäksi kehittämisohjelmasta tuotettiin Opin ovi - Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja 
kehittämässä –verkkojulkaisu.  
Se löytyy osoitteesta http://oppimateriaalit.jamk.fi/opinovi/  

https://www.webropolsurveys.com/S/0A624F1F8FDAD6F6.par
http://www.opinovi.fi/
http://oppimateriaalit.jamk.fi/opinovi/


Uusi rakennerahasto on pyörähtänyt jo käyntiin. Opin ovien tuloksista voi oppia ja tuloksia voi hyödyntää 
uudella kaudella. Sitä toivomme. 

Elinikäinen oppiminen tarvitsee aina rinnalleen elinikäistä ohjausta eli apua opiskelu- ja uravalintoihin.  

Hyvällä ohjauksella on merkitystä – niin työurien pidentämisessä kuin tuottavuuden lisäämisessä sekä 
ennen kaikkea syrjäytymisen ehkäisemisessä kaikissa ikäluokissa! 

Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä ja toivomme, että 
yhteistyö jatkuu seuraavissa haasteissa. 

Lämpimin terveisin  

Auli : -) 

Hyvä ohjaus – parempi elämä! 

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo – rajattomasti ohjauksen asiaa http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/  
Yksi osoite - tuhat tulosta www.opinovi.fi  

 Suunnittelija, päätoimittaja 

040 594 1476 

auli.ryhanen@jamk.fi 

www.jamk.fi  

www.facebook.com/elinikaisenohjauksenverkkolehti 

https://twitter.com/EloVerkkolehti 

 

Tieto- neusvonta- ja ohjauspalveluiden ja nuorten ohjauspalveluiden työkokous Helsingissä on 10.-11.03.2015 

 

AVI JÄRJESTÄMÄ OHJAUKSEEN LIITTYVÄ KOULUTUS TAMPEREELLA 
28.4.2015: Tästä lisää tietoa myöhemmin 

 

Väylä yrittäjyyteen, Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia 
2020: 

http://www.cursor.fi/sites/cursor40.cursor.local/files/media/media_root/tiedotteet/yrittajyyskasvatuksen_strategia_
13.11.2014.pdf 
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