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Tässä uutiskirjeessä:
• Opin ovi -klinikka alueelliset ja kansalliset 		
aikuisohjauksen strategiat
• STUDIO - koulutus- ja
kehittämisprojekti jatkaa
vuoden 2013 loppuun 		
saakka
• Keski-Suomen Opin oven
keskustelutilaisuus nosti 		
esiin elinikäisen ohjauksen
eri näkökulmia alueella
• Monimuotoisen ohjauksen
teemapäivä 19.4.
Hämeenlinnassa
• Poimintoja Opin ovien
tapahtumakalenterista
Opin ovi -projektit ovat osa valtakunnallista kehittämisohjelmaa,
jossa kehitetään alueellisia ja valtakunnallisia aikuisille suunnattuja
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.
Kehittämisohjelmaan kuuluu noin 40
alueellista tai valtakunnallista projektia. Tietoa Opin ovi -projekteista
ja tapahtumien materiaaleja: www.
opinovi.fi.

Opin ovi -klinikka - alueelliset
ja kansalliset aikuisohjauksen
strategiat
10.-11.2. järjestetty klinikka kokosi yhteen yli 50 projektitoimijaa Opin ovi
-projektiperheestä. Tapaamisen yhteisenä teemana oli aikuisohjauksen
strategiatyö alueellisella ja valtakunnan tasolla. Keskusteluissa ja ryhmätyöskentelyissä aiheina olivat myös kehittämistyön juurruttaminen ja projektien
kehittämistyön tilanne tällä hetkellä.
Eri yhteyksissä esiteltiin 12 projektin tai alueen aikuisohjauksen kehittämistyön kysymyksiä. Klinikan alussa kuultiin elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän meneillään olevasta kansallisesta strategiatyöstä, jota esitteli työryhmän
sihteerinä toimiva Ulla-Jill Karlsson. Ensimmäisen päivän asiantuntijaluennoitsija Raimo Vuorinen käsitteli puheenvuorossaan elinikäisen ohjauksen kansallisia sekä EU-tason näkökulmia.

Uutiskirjeen tekstit:
Anna-Kaisa Tiihonen
Mervi Sirviö

Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä
• perustettiin syksyllä 2010
• kehittää elinikäisen ohjauksen palveluita
ja alkuvaiheessa työ on fokusoitu
strategian laatimiseen
• 28.2.2011 mennessä ehdotus
strategisiksi tavoitteiksi Tampereella

Taitto:
Martti Hänninen

Löydät Opin ovi -klinikan materiaalit Opin ovi -sivustolta www.opinovi.fi >
Uusimmat materiaalit

Opinovi -uutiskirjeen postituslistalle
voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä
pyynnön osoitteeseen
anna-kaisa.tiihonen@opinovi.fi

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,
toteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulun
ammatillinen opettajakorkeakoulu
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STUDIO - koulutus- ja kehittämisprojekti jatkaa
vuoden 2013 loppuun saakka – tervetuloa
koulutuksiin myös työhallinnon toimijat!
STUDIO-projekti on saanut rahoittajalta, KaakkoisSuomen ELY-keskukselta, luvan jatkaa projektia vuoden
2013 loppuun. Projektin kohderyhmänä ovat aikuiskouluttajan tehtävissä toimivat tai niihin aikovat sekä muut
aikuisopiskelijoiden ohjaukseen osallistuvat ja oppilaitosten hallinnosta vastaavat toimijat. Lisäksi kohderyhmään
on lisätty työhallinnon toimijat sekä koulutusyhteistyötä

tekevät työelämän edustajat.
17.3.2011 olevassa koordinaatio- ja seurantaryhmän
kokouksessa päätetään lopullinen, projektille tuleva rahoitus, jonka jälkeen julkistetaan projektin koulutukset
vuoteen 2013 saakka.

Keski-Suomen Opin oven keskustelutilaisuus
nosti esiin elinikäisen ohjauksen eri näkökulmia
alueella
Keski-Suomen Opin oven keskustelutilaisuuteen 27.1.
kutsuttiin alueellista TNO-verkostoa. Keskustelua alustivat Helena Kasurisen esittely elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän strategiatyöstä ja Raimo Vuorisen luento
elinikäisen ohjauksen eurooppalaisesta viitekehyksestä
ja ohjauksen näkymisestä erilaisissa toimintapoliittisissa
asiakirjoissa.
Keski-Suomen Opin ovessa on valmisteltu maakunnan
aikuisohjausstrategiaa. Tapahtuman järjestämisestä
vastanneet projektipäällikkö Eeva Mäkinen ja projektisuunnittelija Maija-Liisa Siitari kuvasivat keskustelun
taustoista, että aikuisohjaus on tärkeä nivoa osaksi elinikäistä ohjausta, jonka kansallista strategiaa valmistellaan
parhaillaan elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmässä.
Kehittämistyössä on ensiarvoisen tärkeää saada tietoa
myös EU:n tasolta asetettavista haasteista ohjaukselle.
Tilaisuudessa haluttiin avata keskustelua siitä, kuinka
Keski‑Suomessa vastataan elinikäisen ohjauksen haas-

teeseen, ja koota tietoa myös projektin strategiatyön
tueksi. Yhteisen keskustelun ääreen saatiin koolle lähes
60 osallistujaa mm. oppilaitoksista, TE-hallinnosta, projekteista ja aluehallinnon organisaatioista. Keski-Suomen
Opin oven toimijat kertoivat keskustelutilaisuuden olleen
hyödyllinen verkostolle yhteisen ymmärryksen luomisen,
näkökulmien avartumisen ja kokonaisuuden hahmottamisen näkökulmista. Yhteinen keskustelu vahvisti ajatusta elinikäisen ohjauksen huomioimisesta kokonaisuutena
ikävaiheittaisten “siilojen” rakentamisen sijaan.
Keski-Suomen Opin ovi -projekti huolehtii omalta osaltaan siitä, että keskustelu aiheesta jatkuu ja alueelta
löytyy vastuutaho elinikäisen ohjauksen systemaattisesta
kehittämisestä huolehtimaan.
Tutustu “Siiloista silloiksi” -keskustelutilaisuuden materiaaleihin ja koontiin Keski-Suomen Opin oven sivuilla:
www.opinovi.fi/keski-suomi > Dokumentit.

Opin ovien käytäntöjä esillä
posterinäyttelyssä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

OPI NOVI UUT I S KI RJ E 2 • 2011

Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä
19.4.2011 Hämeenlinnassa
Laituri-projekti järjestää 19.4. kaikille Opin ovi -verkoston
toimijoille ja sidosryhmille suunnatun Monimuotoisen
ohjauksen teemapäivän. Teemapäivän kantavana ajatuksena on saada monipuolisesti esille ”asiakkaan ääni”
ohjauksen arjessa. Päivän aikana tätä ajatusta viedään
eteenpäin kolmen eri työpajan toimintojen kautta: Monikulttuurisen ohjauksen (yhteistyössä ALPO -projektin
kanssa), Erityisen tuen ohjauksen ja Työelämäyhteistyön
ohjauksen näkökulmista.

muus ohjauksen aikana (esim. työvälineet, yhteistyö).

Työpajoihin kootaan toimijoiden alustuksia, postereita,
keskusteluja, tuotteita, infoja ym., joilla halutaan tuoda
näkyväksi ”asiakkaan äänen” kuuleminen tai kuulumatto-

Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä 19.4. Hämeenlinnassa (paikka: Koulutuskeskus Tavastian Jaakonkadun
yksikkö)

Nyt teillä olisi vielä mahdollisuus päästä vaikuttamaan
päivän ohjelman kokoamiseen ja halutessanne tuoda
oman alueen asiakkaiden äänet kuuluviin omien tuotosten kautta. Ottakaa yhteyttä sähköpostilla Laiturin
projektityöntekijöihin: mervi.sirvio@tem.fi tai antti.laitinen@tem.fi, niin sovitaan jatkoyhteistyöstä. Tervetuloa
mukaan yhdessä vaikuttamaan!

Tapahtumakalenteri
Poimintoja Opin ovien tapahtumista
7.3.
		
9.3.
16.3.
21.3.
21.3.
24.3.
		
19.4.
10.5.
11.5.

Asiantuntijaluento: Liiketoimintaverkostojen kehittäminen,
järjestäjä Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti
Aikuisten ohjauksen perusteet -koulutus alkaa Satakunnassa, järjestäjä ERKKERI
Monikulttuurinen ohjaus –teemaryhmä Tampereella, järjestäjä Laituri-projekti ja ALPO-tukirakenne
Urabaarista Eteenpäin -projektin loppuseminaari, järjestäjä Urabaarista eteenpäin -projekti
Aikuisten tarvelähtöinen uraohjaus ja neuvontatyö -luento Turussa, järjestäjä ERKKERI
Opin Ovi Pirkanmaan työseminaari 1/2011 - Verkostoyhteistyön puintitalkoot 1,
järjestäjä Opin Ovi Pirkanmaa
Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä Hämeenlinnassa, järjestäjä Laituri-projekti
ERKKERI-kevätseminaari Turussa, järjestäjä ERKKERI
Opin ovi -klinikka Turussa, järjestäjä Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

www.opinovi.fi
Mitä tapahtuu? ->Tapahtumakalenteri
Mitä on tapahtunut ja tuotettu?->Uusimmat materiaalit
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NYHETSBREV

I detta nyhetsbrevet:
• Läroport-kliniken – regionala och landsomfattande strategier för vuxenhandledning
• STUDIO – utbildnings- och utvecklingsprojekt fortsätter ända tills slutet av år 2013
• Läroport i Mellersta Finland tog upp olika synpunkter på livslång handledning
i regionen på sitt diskussionsevenemang
• Mångformig handledning-temadag den 19.4. i Tavastehus
• Några plock ur Läroport-evenemangskalender

Läroport-kliniken – regionala
och landsomfattande strategier
för vuxenhandledning
På kliniken, som hölls i Tammerfors den 10.-11.2., samlades över 50 aktörer inom Läroport-projektfamiljen. Det
gemensamma temat för mötet var vuxenhandledningens
strategiarbete på regional- och riksnivå. Diskussionerna
och grupparbeten behandlade även etableringen av
utvecklingsarbetet samt det aktuella läget i projektens
utvecklingsarbete.
I olika samband behandlades frågor om vuxenhandledningens utvecklingsarbete av 12 projekt och regioner. I
början av klinken presenterade arbetsgruppens sekreterare Ulla-Jill Karlsson det landsomfattande strategiarbetet av samarbetsgruppen för livslång handledning. Första
dagens expertföreläsare Raimo Vuorinen behandlade
i sitt inlägg olika synvinklar på livslång handledning på
nationell- och EU-nivå.

Samarbetsgruppen för livslång handledning

• Grundades hösten 2010
• Utvecklar tjänster för
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livslång handledning,
i initialskedet fokuseras
verksamheten på
utarbetningen av en strategi
• Senast den 28.2.2011 presenteras förslaget till
strategiska mål

Materialen från Läroport-kliniken hittar du på Läroportwebbplatsen www.opinovi.fi > uusimmat materiaalit.
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STUDIO – utbildnings- och utvecklingsprojekt
fortsätter ända tills slutet av år 2013
– även aktörerna inom arbetsförvaltningen är
välkomna till utbildningar!
STUDIO-projektet har fått tillstånd av sin finansiär, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, att
fortsätta sin verksamhet ända tills slutet av år 2013.
Projektet är riktat till dem som arbetar eller avser att
arbeta som vuxenutbildare samt andra aktörer inom
handledningen av vuxenstuderande och läroanstalternas
förvaltning. Dessutom i nuläget tillhör även aktörerna

inom arbetsförvaltningen och utbildningssamarbetet
projektets målgrupp.
På koordinations- och uppföljningsgruppens möte den
17.3.2011 fastställs projektets slutgiltiga finansiering, och
efter det informeras om projektets utbildningar ända tills
år 2013.

Keski-Suomen Opin ovi tog upp olika synpunkter
på livslång handledning i regionen på sitt diskussionsevenemang
Till diskussionsevenemanget av Keski-Suomen Opin ovi
-projekt (Läroport i Mellersta Finland) den 27.1. inbjöds
det regionala IRV-nätverket. Diskussionen inledds av
Helena Kasurinens presentation om strategiarbetet av
samarbetsgruppen för livslång handledning och Raimo
Vuorinens föreläsning om den europeiska referensramen
för livslång handledning och hur handledningen syns i
olika strategiska dokument.
Keski-Suomen Opin ovi har gjort upp planer för landskapets vuxenhandledningsstrategi. Om bakgrunden till
diskussionen berättade projektchef Eeva Mäkinen och
projektplanerare Maija-Liisa Siitari, som var ansvariga för
organiseringen av diskussionsevenemanget, att det är
viktigt att binda vuxenhandledningen som en del av den
livslånga handledningen, vars nationella strategi utvecklas just nu av samarbetsgruppen för livslång handledning.
Det är mycket viktigt för utvecklingsarbetet att få information även om de utmaningar till handledningen som
ställs på EU-nivån.

livslånga handledningens utmaningar och även att samla
ihop information för att stöda projektets strategiarbete.
Diskussionen samlade ihop nästan 60 deltagare från bl.a.
läroverk, arbets- och näringsförvaltningen, olika projekt
och regionförvaltningens organisationer. Läroport-aktörerna i Mellersta Finland berättade att evenemanget var
nyttigt till att skapa ett gemensamt förstånd för nätverket
samt att få bredare perspektiv och bättre uppfatta helheten. Den gemensamma diskussionen stärkte tanken på
att livslång handledning bör beaktas som en helhet i stället för att bilda olika lagringssilor för olika åldersgrupper.
Projektet Keski-Suomen Opin ovi ser till att diskussionen
fortsätter i regionen och att man hittar ett ansvarigt håll
att ta hand om en systematisk utveckling av den livslånga
handledningen.
Läs mer om ’Siiloista silloiksi’-diskussionsevenemanget
samt dess material och sammanförande på på Opin ovi
-projektets webbplats:
www.opinovi.fi/keski-suomi > dokument.

Målet med diskussionsevenemanget var att starta en
diskussion om hur man i Mellersta Finland bemöter den
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Mångformig handledning -temadag
den 19.4. i Tavastehus
Laituri-projektet organiserar den 19.4. en temadag om
mångformig handledning för alla aktörer och intressentgrupper inom Läroport-nätverket. Den bärande tanken
med temadagen är att mångsidigt lyfta fram ”kundens
röst” i handledningen. Under dagen förs tanken vidare ur
tre workshoppars synvinkel: Mångkulturell handledning (i
samarbete med ALPO-projektet), Handledningen av särskilt stöd och Handledningen av arbetslivssamarbete.
Workshopparna samlar ihop inledningsanföranden,
postrar, diskussioner, produkter och information m.m. av
aktörerna för att göra synligt hur man hör eller inte hör
”kundens röst” i handledningen (t. ex. verktyg, samarbete).

Ni har ännu möjlighet att påverka hur dagens program
ser ut, och om ni vill kan ni göra kunderna i er egen region hörda med hjälp av era egna produkter. Kontakta
Laituri-projektarbetarna per e-post: mervi.sirvio@tem.
fi eller antti.laitinen@tem.fi, så vi kan komma överens
om fortsatt samarbete. Välkommen att vara med och
påverka!
Mångformig handledning-temadag den 19.4. i Tavastehus (Utbildningscentrum Tavastia, Jaakonkatu)

Evenemangskalender
Några plock ur kommande evenemang
7.3.
		
9.3.
16.3.
21.3.
21.3.
24.3.
		
19.4.
10.5.
11.5.

Expertföreläsning: Utveckling av affärsverksamhetsnätverk,
organiseras av Koordinationsprojektet för vuxenhandledning
Grunden till vuxenhandledning-utbildning börjar i Satakunda, organiseras av ERKKERI
Mångkulturell vägledning –temagruppet i Tammerfors, organiseras av Laituri-projektet
Avslutningsseminariet för Urabaarista eteenpäin -projektet
Behovsstyrd karriärhandledning och rådgivning av vuxna-föreläsning i Åbo, ERKKERI
Arbetsseminarium 1/2011 av Läroport i Birkaland – Tröskningen av nätverssamarbetet 1,
Läroport i Birkaland
Mångformig handledning-temadag i Tavastehus, organiseras av Laituri-projektet
ERKKERI-vårseminarium i Åbo, ERKKERI
Läroport-kliniken i Åbo, organiseras av Koordinationsprojektet för vuxenhandledning

www.opinovi.fi
Vad händer? -> Evenemangskalender
Vad har vi gjort och producerat? -> Uusimmat materiaalit

Läroport-projekten är en del av ett landsomfattande utvecklingsprogram, som utvecklar regionala och landsomfattande
informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för vuxna.
Till utvecklingsprogrammet hör cirka 40 regionala eller landsomfattande projekt. Information om Läroport-projekten och
material från evenemang: www.opinovi.fi
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