Kiinnostus talouteen tulisi herättää jo koulussa
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Haluaisitko työskennellä

Suomen suurimmassa monialakonsernissa?
Kunnissa ja kaupungeissa on enemmän mahiksia kun uskoisit. Niistä löytyy
uramahdollisuuksia järjetön määrä – melkein 5000. Yhteistä ammateille on
se, että jokaisessa niistä saa vaikuttaa tärkeisiin asioihin. Ja jokainen niistä
muuttaa maailmaa vähän paremmaksi.

Tsekkaa
lisää osoitteessa www.kuntatyo.fi
2
| asiakaspalvelu | hallinto | kulttuuri | liikunta | markkinointi ja viestintä | matkailu | opetus | pelastusala | rakentaminen | sosiaaliala | talous | tekninen ala | terveydenhuolto | tietotekniikka |

Jukka Eero
Vuorinen

Opinto-ohjaus on tapetilla
ME OLEMME LÖÖPEISSÄ!
Marraskuun harmaana päivänä iskee Ilta-Sanomien lööppi silmään. Hallituksen ministeri on jäänyt
kiinni esiintymisestään “valeopinto-ohjaajana”.
Opinto-ohjaus on ollut viime vuodet vahvasti
esillä. Hiljattain käydyissä kunnallisvaaleissakin
moni ehdokas korosti opinto-ohjauksen tärkeyttä. Sangen runsaasti opinto-ohjaajia oli ehdokkainakin ja todella mukava määrä ohjauksen
asiantuntemusta on jatkossa kuntavaltuustoissa
ja lautakunnissa. Suomalainen opinto-ohjaus on
aina ollut yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.
Mutta mikä nosti opinto-ohjauksen sensaatiohakuisen iltapäivälehdistön otsikoihin? Maan
hallituksen asunto- ja viestintäministeri Krista
Kiuru on jossain vaiheessa uraansa toiminut lyhyen aikaa opinto-ohjaajan viransijaisena. Tästä
on ollut maininta myös Valtioneuvoston sivuilla.
Hänen avustajansa on, ikävä kyllä, erheellisesti
laittanut tämän työkokemuksen kohtaan, jossa on
lueteltu suoritettuja tutkintoja.
Selvittelin asiaa ja näin uskon todella käyneen.
Ministeri Kiuru ei ole halunnut esiintyä opintoohjaajana. Mutta moka mikä moka. Hänen oman
puolueensa kilpakumppani oli huomannut saman
asian ollen tässä periaatteessa oikealla asialla. Iltapäivälehdet ovat hanakoita tällaisiin konflikteihin.
On väärin esiintyä opettajana tai opinto-ohjaajana,
jos kelpoisuus puuttuu. Rikos ei ole samaa sarjaa
kuin valelääkärinä tai valesairaanhoitajana esiintyminen. Meidän ammatit eivät ole vielä samassa
asemassa kuin terveyspuolella. Tavoitteemme
kuitenkin on, että myös opetusalan nimikkeet suojattaisiin niin kuin terveydenhuollon puolella.
Olemme iloisia, että valtioneuvostossa on mi-

nistereitä, joilla on käytännön tuntumaa opintoohjauksen arkeen. Toivomme silti, että meidän
ammattiamme kohdelleen jatkossa tarkemmin.
Me olemme osaamisestamme meidän professiostamme aidosti ylpeitä.
Tämä tapaus ei nostata vesilasissa mitään
myrskyä. Muutama kansainvälinen, mielenkiintoinen yhtymäkohta on tässä yhteydessä pakko
nostaa esille. Saksan liittotasavallassa on jo pitkän
aikaa ollut tapetilla ns. väärien tohtorien ongelma. Saksan yhteiskuntaa ja kulttuuria tuntevat
tietävät, miten tärkeää on, että yhteiskunnallinen
toimija on tohtori.
Moni arvostettu akateeminen henkilö haluaa
olla vieläpä moninkertainen tohtori. Saksalaisia
valetohtoreita on näyttänyt löytyvän erityisesti
valtioneuvostosta. Angela Merkelin ministerikaartista joutui lähtemään ensimmäisenä
ulkoministeri. Hänen väitöskirjansa osoittautui
plagiaatiksi. Nyt jo pitkään on ollut tulilinjalla
opetusministeri. Hänen teologian väitöskirjassaan
on monien mielestä liian paljon muuta kuin omaa
ajattelua. Näin siis Saksassa. Ollakseen pätevä ja
osaava ministeri on oltava tohtori.
Mikä on tilanne sitten Suomessa? Meillä tuntuu olevan tärkeää, että ministerillä on oikeasti
opinto-ohjaajan pätevyys. Hyvä näin. Pidetään
yhdessä opinto-ohjaus koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan keskiössä. Toivon yhteiskunnallista
aktiivisuutta kaikille opinto-ohjaajille niin koulukuin kuntatasollakin.
Jukka Eero Vuorinen
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Marraskuussa 2012

Talouden
ymmärtäminen
on tärkeää
Talous kuuluu tämän päivän ykköspuheenaiheisiin, ja uutiset talouden kriisistä täyttävät päivästä päivään televisioruudun sekä sanomalehtien etusivut.
Talous vaikuttaa monin eri tavoin jokapäiväiseen elämäämme, mutta taloudelliset kysymykset ovat mutkikkaita ja vaikeasti ymmärrettäviä.
Talous koskettaa meitä kaikkia, silti taloustiedolla on hyvin pieni rooli suomalaisessa
kouluopetuksessa. Tuntuu kummalliselta, että koulussa taloutta edelleen opetetaan minimaalisen vähän. Monet ihmiset eivät peruskoulun jälkeen tarvitse tietoa esimerkiksi kemiasta
tai fysiikasta. Sen sijaan tarvittaisiin tietoa kuluttajuudesta, säästämisestä, lainanotosta, yrittäjyydestä, verotuksesta, pankkijärjestelmästä ja muista asioista, jotka koskettavat melkein
kaikkien ihmisten elämää.
Maamme johtaviin ekonomisteihin kuuluva valtiotieteen tohtori ja Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman on sitä mieltä, että kiinnostus talouspolitiikkaa kohtaan tulisi herättää
jo kouluissa. Hänen mielestään ei tule aliarvioida varsinkaan lukiolaisten kykyä ymmärtää
asioita.
Perusopetuksessa taloustiedon opettaminen kyllä on haastavaa. Arvioidessaan keväällä
2011 historian ja yhteiskuntaopin oppimistuloksia Opetushallitus totesi, että vain 22 prosenttia
perusopetuksen päättävistä nuorista pystyi punnitsemaan taloudellisten ratkaisujen erilaisia
vaihtoehtoja suoritustasolla hyvä.
Mutta ellei perusasioita opeteta kouluissa, myöhemmin kansalaiset ovat hukassa, kun tietoa
tulvii joka tuutista.
Talouden ymmärtäminen toimii kuitenkin avaimena paitsi menestykseen, myös demokratian
toimimiseen. Sixten Korkman sanoo, että demokratia voi toimia hyvin vain, jos riittävän monet
kansalaiset ovat valveutuneita sekä hyvin informoituja taloudellisista ja yhteiskunnallisista
kysymyksistä.
Ritva Mäkelä
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Professori Sixten Korkman:

Kiinnostus
talouspolitiikkaan
tulisi herättää
jo koulussa
Maamme arvostetuimpiin
talouden asiantuntijoihin
kuuluva professori Sixten
Korkman pyrkii kertomaan
taloudesta kaikille kansalaisille ja erityisesti koululaisille ymmärrettävässä muodossa. Siinä tarkoituksessa
ja varsinkin omaa lukioikää
lähestyvää lapsenlastaan
ajatellen hän kirjoitti aiheesta kirjan, jonka suosio
löi ällikällä. Ensimmäinen
painos myytiin loppuun
kahdessa päivässä.
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Sixten Korkman on valtiotieteen
tohtori ja Aalto-yliopiston professori, joka on uransa aikana toiminut muun muassa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ETLAn
ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan
EVAn toimitusjohtajana sekä
Euroopan Unionin ministerineuvoston talouspoliittisen osaston
pääjohtajana. Hänen mielestään
talouden ymmärtäminen on tärkeää kaikille.
– Yhteiskunnassa on paljon sellaista, mitä halutaan, mutta mihin
voimavarat eivät riitä. Silloin on
pakko tehdä kiistanalaisia valin-

toja, joita talouspolitiikka pyrkii
analysoimaan.
Viime aikoina jatkuvasti uutisissa ja julkisen keskustelun
keskiössä ollut talouskriisi on
lisännyt kansalaisten kiinnostusta talouspolitiikkaan. Silti
sen enempää Sixten Korkman
kuin hänen kirjansa kustantanut
jyväskyläläinen Docendo Oy
ei olisi etukäteen uskonut, että
talouselämän peruskysymyksiä
valottava tietokirja “Talous ja
utopia” saa niin suuren suosion.
Toinen suurempi painos on tätä
luettaessa jo ilmestynyt.

lukioissa yhteiskuntaopin yhteydessä luku kerrallaan ja sen
jälkeen keskusteltaisiin sen herättämistä ajatuksista yhdessä
opettajan kanssa.
– Tarkoituksena ei ole etsiä mitään oikeaa totuutta, vaan evästää
keskustelemaan. Sillä tavalla
kirja voisi palvella jotain järkevää
tarkoitusta, sanoo Korkman, joka
Brysselissä työskennellessään
joutui huomaamaan, “etteivät
suomalaiset retorisesti mitenkään
loista”.
– Olisi tärkeää, että koulussa
opetettaisiin oppilaita enemmän
keskustelemaan.

“Suuren kuvion
ymmärtäminen auttaa
myös yksityistaloudessa”

Professori Sixten
Korkman on sitä
mieltä, että demokratia ja hyvinvointivaltio tarvitsevat
valveutuneita sekä
taloudellisista ja
yhteiskunnallisista
asioista hyvin perilläolevia kansalaisia.
Hänen mukaansa
olisi hyödyllistä, jos
kiinnostus talouspolitiikkaan pystyttäisiin juurruttamaan
jo koulussa.

“Apuna motivoinnissa
yhteiskunnalliseen
ajatteluun”
Professori Sixten Korkman paljastaa puheensa kirjan suuntaamisesta
varttuneimmalle lapsenlapselleen
Elsalle puolileikillisiksi.
– Mutta ei se pelkästään leikkiä
ole. Minusta olisi äärimmäisen
arvokasta, jos tätä kirjaa voitaisiin käyttää määrätyssä vaiheessa
olevien oppilaiden motivoimiseen
yhteiskunnallisista kysymyksistä.
Korkman toivoo, että hänen
kirjaansa luettaisiin esimerkiksi

“Talous ja utopia” keskittyy Sixten
Korkmanin mukaan kansantalouteen eikä pyrikään antamaan vastauksia yksityistalouteen liittyviin
ongelmiin.
Hän toki pitää tärkeänä myös
sitä, että nuoret ymmärtäisivät,
mikä on esimerkiksi pikavippi tai
eläkejärjestelmä tai mitä liittyy
yrittäjyyteen, mutta hänen kirjansa
ei siihen tarpeeseen vastaa.
– Meidän olisi joka tapauksessa
hyvä ymmärtää talouden realiteetteja, mikäli haluamme puolustaa
hyvinvointivaltiolta.
– Ja jos ymmärtää suuren kuvion, ymmärtää paremmin myös
omaan itseensä kohdistuvat riskit.

“Oppilaiden
yhteiskunnallista ymmärrystä ei pidä aliarvioida”
Sixten Korkman on sitä mieltä,
että ei pidä aliarvioida lukiovaiheessa olevien oppilaiden kykyä
pohtia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja jos pystyy iskemään siinä
vaiheessa, kun nuorten yhteiskunnallinen kiinnostus herää, siitä voi
olla seurauksena koko elämän
kestävä kiinnostus.
– Kansalaiset täytyy saada
ymmärtämään sellaisia ratkaisuja,
jotka ovat etujemme mukaisia,
vaikka eivät aina mieluisia. Päättäjien ongelmana on Luxemburgin

pääministeri Jean-Claude Junckerin sanoin “tiedämme mitä pitäisi
tehdä, mutta emme tiedä, miten
tulisimme uudelleen valituiksi, jos
teemme sen”.
Äänestäjien reaktioita pelätessään päättäjät tekevät usein
vaikeat päätökset liian myöhään.
Siksi tarvitaan asioita ymmärtäviä
valveutuneita kansalaisia.
– Kouluilla on tärkeä rooli, huomauttaa Korkman, vaikka tietää,
että kouluun muutenkin kohdistuu
paljon vaatimuksia. Mutta ellei
perusasioita saada juurrutettua
kansalaisiin jo kouluvaiheessa,
myöhemmin he ovat hukassa
internetistä ja mediasta tulevan
informaatiotulvan äärellä.

“Tulevaisuus on
nuorison varassa”
Talouskriisin keskelläkin Sixten
Korkman haluaa välittää nuorille
sanomaa siitä, että Suomi on tässä maailmassa erinomaisen hyvä
paikka.
– Suomi kestää minkä tahansa
kansainvälisen vertailun. Historiaa tarkastellessa huomaa, että
Suomi on suuri menestystarina
eikä ole mitään syytä, miksemme
pärjäisi jatkossakin.
Ongelmia Korkman toki myöntää meillä olevan ja hän tietää, että
lähitulevaisuudessa suomalaisilta
vaaditaan suurta sopeutumista.
Hän pelkää hieman, että nuoria kohdellaan vähän huonosti
tilanteessa, jossa omista eduistaan
huolehtivia eläkeikäisiä on tosi
paljon.
–Olemme huolestuttavalla tiellä, jos tilanne johtaa siihen, että
oppilastukea lopetetaan ja koululuokkia suurennetaan. Kouluoloja
ei pidä heikentää, koska tulevaisuus kuitenkin on nuorison varassa, sanoo Sixten Korkman.
Ritva Mäkelä
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Työssäoppimispaikan voi luoda itse. KSAO:n Liiketalouden toimipisteessä elettiin pari vuotta ilman kahviota. Kahvihampaan kolotus kasvoi ja matkailijavirkailijaopiskelijat käärivät hihansa opettajansa johdolla.
Kahvila Kaffetista rakennettiin työssäoppimispaikka, jossa matkailualan opiskelijat työskentelevät. Kuvassa
Tiia Loikala, Petra Nikuri ja Essi Reinikainen

Ammattilaiseksi Kouvolassa
Ammatillinen koulutus on
yhä suositumpaa. Kouvolassa yli puolet peruskoulun
päättävistä hakee ammattiopistoon. Monialainen Kouvolan seudun ammattiopisto
ja KSAO Aikuisopisto tarjoavat lukuisia vaihtoehtoja,
joista valita.
KSAO:ssa voi opiskella lähes viittäkymmentä perus-, ammatti- ja
erikoisammattitutkintoa. Kaksoistutkinto on mielekäs vaihtoehto
etenkin jatko-opintoja suunnittelevalle. Toimintoja keskitetään
Kouvolan keskustan tuntumaan
rakentuvalle kampukselle ensi
syksynä.
Ammattiopistossa ei kuluteta pelkästään koulunpenkkiä.
Opiskelijat osallistuvat erilaisiin
tapahtumiin ja järjestävät myös
itsenäisesti oman alansa tempauksia ja näytöksiä. Ammattiopistossa
toimii kaksi opetusravintolaa ja
kaksi opetuskampaamoa, joissa
kartutetaan oppia käytännössä.
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Vetovoimainen KSAO
Palautekyselyjen mukaan Kouvolan seudun ammattiopiston
opiskelijat ovat tyytyväisiä opetuksen laatuun. Vahvuuksia ovat
oppilaitoksen ilmapiiri ja työssäoppimisen toteutuminen. Ammattiopistolla on vahvat verkostot
alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Koulutustarjontaa kehitetään
jatkuvasti työelämätarpeita kuun-

nellen. KSAO tarjoaa ainoana
ammattiopistona Suomessa helikopteritekniikkaan suuntautuvaa, EU:n vaatimukset täyttävää
lentokoneasentajan koulutusta,
radanrakennukseen suuntautuvaa
maarakentajan koulutusta, CHPmonipolttoteknologiaan perustuvia bioenergia-alan opintoja
sekä aikuisille tullialan tutkintoon johtavaa koulutusta. Myös
peliala, stailaus ja kiinnostavat
hakijoita.
Vuonna 2011 Kouvolan seudun ammattiopistosta valmistuneet Caroline
Hermunen ja Topi
Lampiranta menestyivät hienosti EuroSkills-kilpailuissa
syksyllä. Caroline toi
hiusmuotoilun hopeaa ja Topi elektroniikka-asennuksen
parikilpailun pronssia Belgiassa käydyistä kilpailuista.

Oikeissa hommissa oppii
Ammatillista perustutkintoa opiskellaan kolme vuotta, josta vähintään puoli vuotta on työssäoppimista.
Eli töitä tehdään oikeissa yrityksissä ja tutustutaan
alan oikeisiin työtehtäviin. Kansainvälinen työssäoppimisjakso on yhä suositumpaa ei hassumpaa katkaista lukuvuosi neljän viikon työssäoppimisjaksolla
vaikkapa Italiassa, Saksassa tai Maltalla. KSAO:n
eksoottisin yhteistyömaa on Intia.
Työssäoppimisen tarkoituksena on, että opiskelija
oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta sekä saa yleisiä valmiuksia työelämää
varten. Työnantajille se on hyvä ikkuna tulevaan
työvoimaan usein hyväksi koettu työssäoppija saa
töitä yrityksestä jatkossakin joko kesätöinä tai jopa
vakituisena valmistumisensa jälkeen.

Ulkomaanjakso houkuttaa
Osan työssäoppimisjaksosta voi suorittaa ulkomailla
Euroopan Unionin Lenardo-liikkuvuusrahoituksella.
Lisärahoituksena KSAO välittää opiskelijoilleen
William ja Ester Otsakorven säätiön apurahat.
Ulkomaille lähteminen on turvallista ja helppoa.
Opiskelijat lähtevät ryhmissä, ja oma opettaja lähtee
mukaan saattamaan ja varmistamaan, että järjestelyt
ovat kunnossa. Vastaanottavassa maassa on yhteistyöoppilaitos, joka hankkii työpaikat ja asunnot ja on
vastuussa opiskelijasta koko ulkomaanjakson ajan.
Ennen ulkomaille lähtöä opiskelijat osallistuvat kielija kulttuurivalmennukseen.
Kohdemaita ovat Saksa, Ruotsi, Espanja, Viro,
Iso-Britannia, Malta, Hollanti, Venäjä ja Intia.
Määrätietoinen yhteistyö Venäjän kanssa on alkanut
tuottaa tulosta ja työssäoppiminen etenkin Pietarissa
kiinnostaa.
Ulkomailla suoritettu työssäoppimisjakso on
opiskelijoille loistava tilaisuus, sillä kansainvälistä
kokemusta omaavista, kielitaitoisista työntekijöistä
on työmarkkinoilla kysyntää.

Huikeaa menestystä
ammattitaitokilpailuissa
Kilpailutoiminta ammattitaidon kehittämiseksi on
vakiintunut osaksi KSAO:n toimintaa. Hiusalan
kilpailuvalmennuksessa KSAO on ollut Suomen
kärjessä jo vuosia.
Taitaja-kilpailuista on tullut Suomen ammattitaitomestaruus Kouvolaan jo viisi kertaa peräkkäin.
Viime keväänä voitto tuli koko kilpailun suurimmalla
pistemäärällä.
Kansainvälisillä kilpakentiltä KSAO:n kasvatit
ovat tuoneet mitaleja niin MM- kuin EM-tasolta.
Myös elektroniikka-asennuksessa on saatu menestystä sekä Taitaja-kilpailuista kuin kansainvälisissä
mittelöissä.

Futurix Lukion
opinto-ohjauskurssi
ja Jatko-opinto-opas
Vuosittain päivitettävä tieto- ja
tehtäväkirjan yhdistelmä, jota voi
käyttää kolmen vuoden aikana
monipuolisesti:
ƭɥ ./(-3.ǈ.')4*2#-ɥ34--#(++ɥɥ
ǒ,8ü2ɥƐưǓ
ƭɥ 3(#".-+b'3##-bɥ'#-*(+ü*.'3(2#22ɥ
.')4*2#22Ʀɥ+4*(.(*-ɥ)ɥ
2#-ɥ)b+*##ƭɥ 18',b-.')4*2#22
ƭɥ (-##-./#33)-ɥ-3,22ɥ
ohjauksessa

otava.ﬁ

Tarja Hurtta
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Kouvolan opopäivien
kokousassistentit KyAMK:sta
Johdon assistenttityön ja
kielten koulutusohjelma
valmistaa moniosaajia työelämään. Opiskelijat ovat
opintoihin liittyvänä projektina mukana Kouvolan
opopäivien valmistelussa ja
toteuttamisessa. Opopäivien
osanottajat kohtaavat heitä
infotiskillä, opintokäynneillä ja kokousassistentin tehtävissä.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu aloittaa tammikuussa 2013
viidettä kertaa monipuolisen johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman ainoana järjestäjänä
Suomessa Haaga-Helian ohella.
Koulutusohjelma kuuluu liiketalouden toimialaan tutkintonimikkeenään tradenomi. Johdon

assistenttityön ja kielten monipuolinen koulutusohjelma tarjoaa
haasteita niin kielistä, kulttuurista,
liiketaloudesta kuin viestinnästä
kiinnostuneille.
Koulutuksessa voi syventyä
kieliin ja kulttuuriin sekä yritysviestintään. Aloituspaikkoja tammikuussa 2013 on 40. Ohjelman
suunniteltu kesto on 3,5 vuotta, ja
se koostuu 210 opintopisteestä.
Valmistumisen jälkeen johdon
assistenttityön ja kielten koulutusohjelma tarjoaa hyvin laaja-alaisesti mahdollisuuksia työllistyä eri
tavoin, kuten tiedottajan, projektitai HR-assistentin tehtäviin.
Koulutuksen vahvuutena on
kiinteä vuorovaikutus työelämän
kanssa. Tästä esimerkkinä on
Opopäivien järjestäminen keväällä
2013. Tilaisuutta on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 2010

aloittaneet assistenttiopiskelijat.
“KyAMK:n Kasarminmäen
kampus on hyvä työympäristö viihtyisyytensä ja historiallisuutensa
ansiosta. Lisäksi se on monialainen; samalla kampuksella opiskelevat niin liiketalouden, muotoilun,
viestinnän kuin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.” koulutusohjelmavastaava Hannele Lappalainen
kertoo. Hän vielä tiivistää johdon
assistenttityön ja kielten koulutusohjelman edut kolmeen sanaan:
“laaja-alaisuus, harvinaisuus ja
työelämäläheisyys”.
Koulutusohjelman puitteissa
on loistavat mahdollisuudet myös
ulkomaan kokemuksiin, kuten
vaihto-opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomailla.
Henrietta Rauvala

Moderni arkkitehtuuri ja
historialliset puitteet kohtaavat
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kampuksella
Paja valmistui Kymenlaakson
ammattikorkeakoulun historialliselle Kasarminmäen kampukselle
loppukesästä 2010. Avatessaan
ovensa rakennus herätti paljon
keskustelua Kouvolassa, modernin muotokielensä vuoksi. Nykyään paja sulautuu saumattomasti
vanhan varuskunta-alueen rinteeseen raikkaalla ilmeellään.
Kestävä kehitys, suomalainen
ammattitaito ja eurostandardit
vaikuttivat suuresti Pajan rakennustapoihin. Paja onkin ensimmäinen suomalaisvoimin rakennettu,
eurostandardit täyttävä pala arkkitehtuuria, ja se on tehty kestämään
aikaa – vähintään 150 vuotta.
Avara, valoisa ja monikäyttöinen Paja täyttää monta tarkoitusta
toimiessaan kahvila-näyttelytilana
ja pohjakerroksessa muotoilun ja
restauroinnin koulutusohjelmien
opiskelijoiden työ- ja pajatiloina.
Rakennuksen luontoon yhdistävä
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Kuva: KyAMK
lasiseinä sulautuu sisätiloissa
raikkaaseen limenvihreään ja riisuttuun betonipintaan modernein
rakenneratkaisuin.
Pajan upea arkkitehtuuri on
saanut myös tunnustusta: Se on
voittanut Vuoden 2010 rakennustietopalkinnon sekä saanut Vuoden
2010 betonirakenne kunniamaininnan. Rakennus esiintyy myös
Suomen arkkitehtuuria 20102011

näyttelyssä ja kirjassa.
Historialliset 1900-luvulla rakennetut kasarmirakennukset yhdessä uudisrakennus Pajan kanssa
muodostavat vireän, innovatiivisen tiedon ja yritteliäisyyden
keskuksen, joka tuo elinvoimaan
koko Kouvolan alueelle.
Mari Ollikka

Käytännöllinen asenne arjessa
eikä mitään joogalentoa
Tietoinen läsnäolo on monien
määritelmien mukaan “huomion kiinnittämistä tietoisesti ja tarkoituksellisesti tähän
hetkeen ilman arvostelua”.
Tavallisessa ohjaukseen liittyvässä vuorovaikutustilanteessa
meillä usein pyörii vähintään sata
erilaista ajatusta päässä: Mitä kalenterissa on seuraavaksi, ehdinkö
ajoissa palaveriin, olisi pitänyt tehdä sitä ja sitä. Olemme aika usein
ajatuksissamme jossain muualla,
kuin missä oikeasti olemme. Jos
kuitenkin osaamme olla läsnä juuri
siinä hetkessä, missä kulloinkin
olemme, muuttuu vuorovaikutuskin tuloksellisemmaksi.
Sirpa Partisen ja Hanna Mäkelän workshop “Tuokio tietoisen
läsnäolon (mindfulness) parissa”
täyttyi Kouvolan opopäivillä ensimmäisenä. Sirpa ja Hanna tutustuivat
mindfulneesiin psykoterapiaopintojensa yhteydessä. He ovat käyneet
mf-ohjaajakoulutuksen, opettaneet
sitä ja ohjanneet mf-ryhmiä mm.
psykiatrisessa sairaalassa, vankilassa sekä lasten ja nuorten kanssa
terapiatapaamisissa. Mindfulnessin
tehokkuudesta ja toimivuudesta on
tehty paljon tutkimuksia maailmalla erityisesti kouluympäristössä.
Tutkimuksissa on todettu, että jo
muutaman minuutin päivittäinen

harjoittelu vaikuttaa ihmisen immuunipuolustukseen, ja muutos
näkyy aivojen rakenteessa. Mindfulnessilla on saatu merkittäviä
tuloksia mm. stressin hallinnassa ja
masennuksen ja kivun hoidossa.
Jumppaamme lihaksia kuntosalilla. Vastaavasti voimme harjoittaa
myös mielen lihaksia. Tietoinen
hyväksyvä läsnäolo ei tarkoita alistumista kaikkeen ja kaiken mahdollisen hyväksymistä. Sen harjoittaja
oppii tulemaan tietoiseksi omasta
reagoinnistaan. Kun jokin tai joku
ärsyttää, voimme itse valita oman
tulkintamme ja joko asettua uhriksi,
ärsyyntyä tai säästää itsemme moiselta vaivalta. Mindfulnessia harjoittelemalla ihmisestä tulee enemmän oman elämänsä subjekti.
Sirpa Partinen kertoo tuoreen
käytännön esimerkin. - Ajoin keskustasta pyörällä Utinkadulle. Satoi
räntää. Aloin manata ja sadatella
kurjaa kohtaloani ja mietin, miten
inhottavaa vuodenaikaa elämme.
Sitten mieleeni tuli, että minulla
on kyllä vapaus inhota räntää,
mutta juuri nyt säätilan sadattelu
ei muuta sitä tosiasiaa, että räntää
sataa. Räntäsateen lisäksi voin valita riesakseni ikävät ajatukseni ja
niiden nostattaman stressin. Voin
kuitenkin valita myös toisenlaisen
suhtautumisen. Voin todeta, että
sataa räntää enkä erityisemmin pidä
siitä. Minun on kuitenkin päästävä

parin kilometrin päähän pyörällä,
ellen halua hypätä pientareelle kiroilemaan kurjaa kohtaloani. Päätin
siis polkea räntäsateessa perille.
Sirpalle mindfulness on parhaimmillaan juuri tätä arkista asennoitumista elämään, jonkinlainen olemisen tapa, ei niinkään jotain erityistä
tekniikkaa tai ylevää ja erityisen
henkevää. -Opettelen itse jatkuvasti
tietoista asennoitumista erilaisissa
arjen asioissa. Tämä on siitä mukavaa, että vaikka juoksulenkistä voi
tehdä mf-harjoitteen. Ja maratonilla
saakin harjoitella jo ihan tosissaan
epämukavuuden ja kivunkin sietämistä, hymyilee Sirpa. - Taidan olla
aika arkinen ihminen, koska liian
monimutkaiset jutut eivät minua
oikein säväytä. Mindfulness tuntuu
tavalla helpolta, että sitä voi harjoittaa ja harjoitella oikeastaan missä ja
milloin tahansa, aivan tavallisessa
arjessa. Yksinkertaisistakin harjoituksista voi saada apua omaan
elämään. Jossain vaiheessa tekniikat
sitten unohtuvat ja tietoisesta läsnäolosta tulee enemmänkin elämisen
tai olemisen tapa.
Anja Tiainen

Aiheesta enemmän:
Jon Kabat-Zinn: Olet jo perillä.
Tietoisen läsnäolon taito.
Ronald D. Siegel: Tässä ja nyt.
Yksinkertaisia harjoituksia arkipäivän
ongelmiin
www.mindfulnes.org.

KyAMK, Game Design, jotain uutta!
Valtioneuvos Riitta Uosukainen
on kirjoittanut, että Suomella on
kaksi uusiutuvaa luonnonvaraa,
“puut ja päät”. Suomessa on paljon puuta, joten puutuotteiden
kehittäminen ja rakentaminen yhä
kilpailukykyisempään suuntaan on
erittäin hyvä juttu. Peliteollisuus
taas tarvitsee “päitä”, joilla on
innostusta ja osaamista luovaan
pelien kehittämiseen.
Peliteollisuus on kovassa nousussa, mutta tekijöitä tarvitaan. KyAMK on aloittanut pelialan koulutuksen. Koulutus on jakautunut niin,

että Kotkassa on peliohjelmointi ja
Kouvolassa pelien suunnittelu,
konseptin luominen, mallintaminen
ja visuaalinen ilme.
Nyt syksyllä 2012 Meduusastudioon Kouvolaan valmistunut
pelistudio (Game Studio) antaa
lisäpotkua opiskeluun. Pelistudiossa on liikkeenkaappausjärjestelmä,
joka mahdollistaa näyttelijän liikkeiden mallintamisen pelihahmolle. KyAMK:n pelistudiossa voi
hyödyntää AR-tekniikkaa (Augment Reality), mikä tarkoittaa digitaalisen informaation yhdistämistä

käyttäjän todelliseen näkymään
todellisesta maailmasta.
Tuore pelialan tutkimuspäällikkö
Kouvolassa on Samuli Karevaara.
Hänen mukaansa KyAMK:n pelistudiosta toivotaan paikkaa, joka
elää ja hengittää pelejä. 4.10.2012
oli uudessa Meduusa Game Studiossa avoimet ovet. Uskon, että
siellä oli paikalla näitä tulevaisuuden “päitä”, joista varmasti vielä
kuulemme.
Minna Reunanen
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Työryhmät ovat usein konferenssin parasta antia. Tässä sveitsiläiset tutkijat aprikoivat miksi nuorten RIASEC- jakautumalle ei löydy vastinetta työelämästä.

Opinto-ohjaajien maailmanjärjestö
koolla Saksan Mannheimissa
Lokakuun alkupuolella
maailman opinto-ohjausväki
(IAEVG) kokoontui vuotuiseen konferenssiin EteläSaksan Mannheimiin. Konferenssin painotus oli tällä
kertaa vahvasti yhteiskunnallinen. Teemana oli yhteiskunnallinen ja sosiaalinen
oikeudenmukaisuus, hyvinvointi ja kestävä työllisyys.
Globaalin talouden kriisi ja
markkinatalouden vahvat
ylilyönnit ovat herättäneet
huomiota laajalti myös
ohjausväen keskuudessa.
Vahva oikeudenmukaisuuden painotus korostui niin
pääpuheenvuoroissa kuin
työryhmien keskusteluissa.
Teeman ajankohtaisuudesta huolimatta ei konferenssin anti suomalaisesta näkökulmasta ollut
mitenkään säväyttävä. Yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus on
Pohjolassa edelleen voimissaan
vaikka viime vuosina onkin ollut
havaittavissa huolestuttavia piir12

teitä. Suomalaisessa koulukeskustelussa vahvasti vaikuttavat teemat
kuten positiivinen diskriminaatio
ja uusin perusopetuksen rahoitusmalli olisivat olleet Mannheimissa
mielenkiintoista esiteltävää.
Muutamia uusia projekteja tuntui kuitenkin maailmalta löytyvän
tasa-arvoisuuden edistämiseksi.
Saksassakin on herätty siihen,
miten vähän ei-akateemisesta
taustasta lähteviä nuoria on opiskelemassa yliopistoissa. Pankit
ja liike-elämä ovat rahoittamassa
valtavaa tasa-arvon edistämisohjelmaa, joka toimii useassa Saksan
osa-valtiossa. Näin päärahoittaja
Deutsch Bank Stiftungin johtaja
tästä hankkeesta. Dr. Tessen von
Heydebreck:
„Nicht erst seit PISA wissen wir,
dass wir mehr tun müssen um die
Potentiale junger Menschen für mehr
Bildung stärker zu fördern. Der „Studienkompass” zeigt konkrete Möglichkeiten dafür auf und hilft jungen Menschen ganz persönlich, um ihnen neue
Studien- und Berufsperspektiven zu
öffnen. Die individuelle Unterstützung
dient der Ermutigung und Begleitung,
wenn der Weg nicht vertraut ist und

Hilfe von zuhause nicht gegeben ist.
Ganz im Sinne unserer Stiftung wird
damit wirksame „Hilfe zur Selbsthilfe”
geleistet.”

Katso lisää: www.studienkompass.de
Konferenssin aluksi professori
Ronald G. Sultanan keynote ’Pessimism of the intellect, optimism
of the will? käsitteli ohjauksen ja
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
monisyisiä suhteita.
Luento oli hyvin jäsennelty ja
toi esille erilaisia tapoja ymmärtää
sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus voidaan ymmärtää harmoniana, mahdollisuuksien tasa-arvona,
lähtökohtaerojen ja -kehityksen
tasoittamisena sekä erojen ja toiseuden näkökulmista.
Mieleen jäi monia kysymyksiä:
Kuinka kohdella toista ihmistä
niin yhteiskunnassa kuin ohjauksessakin ei välineenä, vaan päämääränä ja arvona sinänsä? Mitä
uusliberalistinen ja jälkiteollinen
yhteiskunta diskursseineen muokkaavat mahdollisia kulttuurisia
elämäntarinoita? Kuinka ohjauksen ammattilaiset yhdistävät eri

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
traditioita työssään ja toimissaan
niin yksityisillä kuin julkisillakin
areenoilla?

IAEVG on tärkeä
globaali toimija
IAEVG:n hallitus kokoontui ennen konferenssia, ja asialistalla
oli järjestön tilannearvio. Kansallisten järjestöjen ja organisaatioiden kautta IAEVG:n jäsenmäärä
yhteensä on lähes 23 000.
Hallituksen saaman palautteen
mukaan IAEVG ei ole ollut riittävästi suoraan yhteydessä jäsenistöönsä, koska kansallisten järjestöjen aktiivisuus tiedottamisessa
vaihtelee. Tämän johdosta hallitus
päätti toteuttaa marraskuussa
2012 kaikille jäsenille suunnatun
saadakseen tarkempaa palautetta
tulevien vuosien suunnittelua
varten. Samalla päätettiin tehostaa
järjestön tiedotteiden (IAEVG
Newsletter) levittämistä kansallisille järjestöille. Lisäksi sovittiin,
että IAEVG:n verkkosivulle linkitetään tietoja eri verkkoyhteisöissä
toimivista työryhmistä.
IAEVG:n eettiset periaatteet
vahvistettiin viimeksi 1995. Useat kansalliset järjestöt ovat jo
ilmaisseet tarpeita periaatteiden
päivittämiseksi. Esimerkiksi tietoja viestintäteknologian lisääntynyt
käyttö nostaa uusia kysymyksiä
palvelujen luottamuksellisuudesta
ja tasavertaisesta saatavuudesta.
Hallitus päätti käynnistää eet-

tisten periaatteiden uudistamisen
yhteistyössä amerikkalainen alan
keskusjärjestön (NCDA) kanssa,
koska he ovat jo tehneet kattavan
selvityksen eri maissa tehdyistä
uudistuksista.
Hallitus vahvisti myös tulevien konferenssien ajankohdat ja
järjestäjät. Seuraava konferenssi
järjestetään Montpellierissä Ranskassa 24.27. syyskuuta 2013. Tämän jälkeen tulevat konferenssit
toteutetaan Kanadassa (Quebec)
4.-6. kesäkuuta 2014 ja Japanissa
(Tsukuba) 18.21. syyskuuta 2015.
Tarkempia tietoja päivitetään järjestön sivuille www.iaevg.org.

Työryhmissä paljon
uutta mielenkiintoista
Konferenssien mielenkiintoisin
anti tulee usein työryhmistä. Mielenkiintoisen työryhmän valinta
on väliin melkoista randomia. Hyvältä tuntuvat tiivistelmät voivat
johdattaa harhaan.
Suomalaiset toimijat olivat
tälläkin kertaa aktiivisia. Suomalaiset puhujat olivat aktiivisia niin
pääsessioissa, työryhmissä ja kuin
postereissakin.
Mannheimin konferenssissa
esiteltiin NICE-hankkeessa (Network for Innovation in Career
Guidance and Counselling in
Europe) laadittua kuvausta ohjaustoimijoiden ydin osaamisesta
(core competences).
Määrittelyn keskiössä on ohjaajien ammatillinen osaaminen

Jukka Eero
Vuorinen
(vas.) ja
Spencer
Niles Get
Together
-tunnelmissa.

ja identiteetti, jotka tarkentuvat
viiden ammatillisen roolin ja niihin liittyvien tehtäväosaamisten
avulla. Ammatilliset roolit ovat
1) koulutus- ja uravalintaan tarvittavan koulutuksen tarjoaja, 2)
koulutus- ja ammattitietämyksen
sekä sen arvioinnin tarjoaja, 3)
uraohjauksen tarjoaja, 4) tieto-,
neuvonta- ja ohjauspalvelujen
johtaminen ja 5) tieto-, neuvontaja ohjauspalvelujen suunnittelu ja
kehittäminen.
Ketä ovat ohjaustoimijat? Minkälaista osaamista tarvitaan eri
tehtävissä?
Koulutus- ja uravalintaan tarvittavan koulutuksen tarjoaja (Career Educators) tarkoittaa opiskelijoiden itsetuntemuksen lisäämistä
sekä heidän koulutus- ja uravalintaan tarvittavan informaation
hankinta- ja, urasuunnittelu- ja
suunnitelmien toteuttamistaitojen
kehittämistä.
Koulutus- ja ammattitietämyksen sekä sen arvioinnin (Career Information & Assessment Experts)
tavoitteena on lisätä opiskelijoiden
itsenäistä kykyä arvioida, millainen koulutus tai ammatinvalinta
parhaiten sopii heille.
Uraohjaaja (Career Counsellor) tukee opiskelijoiden valintoja
käsitellen heidän opiskelu-, työ- ja
elämänhistoriaansa sekä heidän
identiteettiään. Lisäksi tuetaan
opiskelijoiden tavoitteiden asettamista sekä valinnoissa tarvittavaa
kykyä päätöksentekoon.
Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen johtamisella (Programme
& Service Manager) tarkoitetaan
kykyä johtaa ja hallita projekteja,
ohjaustarpeita vastaavien palvelujen järjestämistä sekä palveluihin
liittyvää markkinointiosaamista.
Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen suunnittelu ja kehittäminen (Social Systems Intervener
& Developer) liittyy yhteistyöhön
järjestelyistä vastaavien päätöksentekijöiden ja muiden ohjaustoimijoiden kanssa sekä kykyyn
kehittää uusia palveluja.
Ohjauksen toimijoiden ammatillinen osaaminen on erityisesti
vuorovaikutusosaamista opiskelijoiden, muiden toimijoiden ja
päättäjien kanssa.
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Ohjauksen toimijoiden tehtävänä on edistää opiskelijoiden
reflektiivistä ja kriittistä ajattelua, jatkuvaa oppimista sekä
valintoihin liittyvien tekijöiden
analysointia.
Ohjaajan eri rooleissa tulee mukautua ohjaustyön ammatillisiin
arvoihin sekä eettisiin ohjeisiin.
Lisäksi ohjaajien tehtävänä on
käydä julkista keskustelua ohjauksesta sekä tukea ohjausta
koskevaa tutkimusta ja poliittista
päätöksentekoa.
Ohjauksen tulee edistää yhdenvertaisuutta ja yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta. NICEhankkeen ydinkompetenssit ovat
luettavissa osoitteessa: www.
nice-network.eu/

Ohjauksella voi
tukea työllistyvyyttä
Työpajoissa käsiteltiin mm. ohjausta työllistyvyyden tukena sekä
ohjauksen laatuun ja arviointiin
vaikuttavia tekijöitä. Työelämään
siirtymistä tai työuran aikaisia
muutoksia ja ohjauspalveluja
tarkasteltiin kolmessa eri esityksessä, joissa työllistyvyyden
(employability) ja työllistymisen
(employment) käsitteitä lähestyttiin erilaisista näkökulmista. Peter
Weber Heidelbergin yliopistosta
esitteli ohjauksen laatuun ja arviointiin liittyvää tutkimusta, jota
Saksassa on tehty useita vuosia
yhteistyössä ELGPN-verkoston
kanssa. Weber esitteli mallin,

jossa elinikäisen ohjauksen laatua
tarkastellaan konteksti- ja organisaatiotason sekä henkilöstön kompetenssien näkökulmasta. Lisäksi
keskeisenä tarkastelun kohteena
on ohjausprosessi, sen suunnittelu,
toteutus ja tulokset.
Tätä kirjoitusta ja Mannheimin
konferenssia ovat olleet työstämässä:
MarjaVanhalakka-Ruoho
Helena Kasurinen
Jukka Lerkkanen
Raimo Vuorinen ja
Jukka Eero Vuorinen
Mika Launikari valottaa Spencer
Niles Toivo-keskeista urankehitysmallia Maailmanpyörä-palstalla.

Nigerialainen näkökulma ohjaukseen
Mannheimin konferenssin teemaan, “Career Guidance for
Social Justice, Prosperity and Sustainable Employment
Challenges for the 21st Century”, hyvin sopiva oli Dresdenin teknillisen yliopiston ammatillisen ja aikuiskoulutuksen
osaston edustajan, nigerialaisen Dr. Morokome Nimota Rajin
esitys nimeltä “Notes on the Process of Professionalizing
Vocational and Career Counselling in Nigeria”.
Tässä tutkimuksessaan Dr. Morokome Raji vertaili
Mannheimin yliopiston ja Nigeriassa sijaitsevan Ibadanin
yliopiston ohjauksen koulutusohjelmien opetussuunnitelmia.
Vertailevan tutkimuksen tavoitteena Rajilla on tarkoitus kehittää toimiva opetussuunnitelma ohjauksen ammattilaisten
koulutukseen Nigerian yliopistoissa. Tämän opetussuunnitelmamallin hän myös esitti omassa tutkimuksessaan.
Ohjausalan koulutuksen opetussuunnitelmia on kehitelty
Nigeriassa jo 1980-luvulla, mutta niiden käytännön toteutus
on jäänyt tapahtumatta. Morokome Raji painotti sitä, että
kun suunnitellaan ohjauksen opetussuunnitelmia Nigerian
kaltaiseen kehitysmaahan, on tärkeää ottaa huomioon oman
maan konteksti ja länsimaiden mallit sellaisenaan eivät tähän
sovi. Esimerkiksi uskonnon ja eri heimojen erilaisten tapojen
ja traditioiden merkitys on huomioitava, jotta opetussuunnitelmista tulee toteutuskelpoisia.
Varsin mielenkiintoinen oli Morokome Rajin kommentti
koko Mannheimin konferenssista. Hänen mielestään konferenssin lähestymistapa ohjaukseen oli länsimainen ja
eurooppalainen ja keski- ellei yläluokkainen. “Kun tulee
kehitysmaasta, jossa ongelmat ovat aivan eri luokkaa, tämän asian mieltää hyvin nopeasti”, hän täydensi. Pitäisikö
Euroopan ulkopuolelta tulevien ohjausalan ammattilaisten
äänen siis jatkossa kuulua enemmän näissä kansainvälisissä
yhteyksissä?
Maija Pasanen
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Nigerialainen tohtori Morokome Nimota Raji oli Mannheimin konferenssin
väriläiskä.

Opinto-ohjaajan peruslukemistoa
Sixten Korkman (2012) Talous
ja utopia. Docendo. Jyväskylä.
278 s. 34 €.
Talouden kriisin pitkittyessä on
kirjamarkkinoille ilmaantunut
selitysoppeja. Björn Wahlroosin
Markkinat ja demokratia on
herättänyt laajaa huomiota. Se
on jakanut mielipiteitä voimakkaasti. Timo Harakka haukkui
teoksen lyttyyn pitäen sitä vain
äkkirikastuneen miljonäärin 373
sivuisena uhkauksena muuttaa
pois Suomesta, jos ei verotus kevene. Ministeri Alexander Stubb
oli täysin päinvastaista mieltä.
Hänen mukaan Wahlroos ei ole
vain menestyksekäs yritysjohtaja
ja pankkiiri, vaan myös oppinut,
syvällinen ajattelija.
Aivan toisenlaisen vastaanoton
on saanut Aalto-yliopiston professori Sixten Korkmanin Talous
ja utopia. Kirja on myynyt ennätysmääriä ja sitä on kaikkialla
kehuttu. Korkmanin mielipiteet
ovat olleet kysyttyjä mediassa. 		
Korkman on puristanut tiiviiseen
pakettiin monisyisen ja vaikeasti
hallittavan kokonaisuuden. Kirja
ei ole helppo, mutta se on tärkeä.
Keskeisiä tarkastelun kohteita
ovat yhteiskunnan instituutiot,
valtion rooli markkinataloudessa,
globalisaatio ja talouskasvu sekä
hyvinvointivaltio ja talouden
kestävyys. Kirjassa poraudutaan
uskottavasti EU:n ja euron ajankohtaisiin ongelmiin. Korkman

antaa myös vastauksen kysymykseen, onko Suomi hyvä maa.

Markkinoiden kaksi
talouskirjaa kuin yö ja
päivä
Päällepäin nämä kaksi talousoppia
näyttävät liki identtisiltä. Siihen
ne yhtäläisyydet sitten loppuvatkin. Siinä missä Wahlroos uskoo
edelleen lujasti siihen, että markkinoiden näkymätön käsi korjaa
kaikki finanssikriisin ongelmat
ja valtio on kaiken pahan alku,
edustaa Korkman toisenlaista
kantaa. Hänen mielestään rahoitusjärjestelmä on kuin muinainen
merihirviö Leviathan ei niinkään
valtio, jonka taas Wahlroos haluaa
tuhota. Korkmanillle “Moderni
rahoitusjärjestelmä on kooltaan
valtava, monimutkainen, sofistikoitunut, nopealiikkeinen sekä
haavoittuva ja vaarallinen”.
Myös kirjoittajien motiivit ovat
erilaiset. Wahlroosin tekeleessä
paistaa itsekäs narsismi. (Hänen oppiäitinsä, amerikkalaisen
teekutsuliikkeen puolijumalan,
harrastelijafilosofin Ayn Randin
mukaan itsekäs ihminen on ainoa
oikea ihminen.) Korkmanin lähtökohdat ovat ylevät. Hän lähtee
vanhan kansanvalistajan hengessä
opettamaan. Pitää tunnistaa, että
demokratia voi toimia hyvin vain,
jos riittävän monet kansalaiset
ovat valveutuneita sekä hyvin
informoituja taloudellisista ja

yhteiskunnallisista kysymyksistä.
Tämä on sitäkin tärkeämpää ja
samalla vaikeampaa, kun talous ja
yhteiskunta ovat jatkuvasti monimutkaistuneet. “Kokonaisuuksien
hahmottaminen ja ymmärtäminen
on käynyt yhä vaikeammaksi.”
Talous ja utopia asettuu puolustamaan hyvinvointivaltiota. Sitä
ei puolusteta vain etuuksia säilyttämällä tai niitä parantamalla.
Suomen kansantalouden haasteet
ovat niin mittavat, että tarvitaan
korkmanilaista viisautta. “Pitää
olla lämmin sydän mutta myös
kylmä pää: tarvitaan päätöksiä,
jotka kasvattavat työllisyyttä
ja veropohjaa sekä leikkaavat
vähemmän tärkeitä menoja ja
tehostavat julkisen sektorin palvelutuotantoa.”
Korkmanilla riittää luottamusta
suomalaisia kohtaan. Tällä kirjalla
on korkea ambitiotaso: se pyrkii
tarkastelemaan talouden maailmaa kattavasti ja yleistajuisesti,
mutta samalla tiiviisti ja lyhyesti.
Suomi voi jatkossakin olla toimiva
demokratia, jos kansalaiset ovat
kiinnostuneita yhteiskunnasta ja
taloudesta. Tässä asiassa on koululla ja meillä opinto-ohjaajilla
työelämän asiantuntijoina koulumaailmassa tärkeä osa.
Talous ja utopia sopii erinomaisesti oppikirjaksi. Se toimii myös
kätevästi ketteränä hakuteoksena
talouden vaikeissa kysymyksissä.
Jukka Eero Vuorinen

Uusi työkalu opolle: Kemian alan urasivusto
Millaisia työtehtäviä kemian alat
tarjoavat? Miksi kemian ja luonnontieteiden opiskeluun kannattaa
satsata jo peruskoulussa? Missä
Suomessa voi opiskella kemian
aloille?
Näihin kysymyksiin löytyy
vastauksia uudelta kemian alan
urasivustolta. Esittelyssä ovat
paitsi kemian alan tyypillisimmät
ammattinimikkeet ja koulutuspolut, myös joukko kemian am-

mattilaisia eri yrityksistä ympäri
Suomea.
Aineisto on koottu yhteistyössä
LUMA-keskuksen, Kemianteollisuus ry:n ja Taloudellisen
tiedotustoimiston kesken. Ryhmä Nurmijärven yhteiskoulun
ysiluokkalaisia on testannut sen
yhdessä opinto-ohjaajan kanssa
ennen käyttöönottoa.
Sivusto on julkaistu Taloudellisen tiedotustoimiston kun-kou-

luloppuu.fi sivuilla, joka palvelee
erityisesti ura- ja koulutusvalintaa
pohtivia nuoria.
Sivusto antaa tietoa ja tukea
myös opinto-ohjaajille ja LUMAaineiden opettajille. Tutustu www.
kunkoululoppuu.fi/kemianteollisuus
Riitta Talvenlahti
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
riitta.talvenlahti@tat.fi
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Monta tapaa parantaa maailmaa.
SOSIAALIALAN KOULUTUSOHELMA
Bachelor of Social Services
facebook.com/diakamk
Sosionomi (AMK)
Sosionomi (AMK) -diakoni
Hakutoimisto:
Sosionoi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja
020 690 431,
HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
hakutoimisto@diak.ﬁ
Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa
Terveydenhoitaja (AMK)
.ﬁ
VIITTOMAKIELENTULKIN KOULUTUSOHJELMA
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Viittomakielentulkki (AMK)
PUHUTTUJEN KIELTEN TULKKAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Mitä ikinä halusitkaan tietää matkailusta,
sen löydät Matkailualan tutkimus- ja
koulutusinstituutista!
Levi-Instituutti
Rovaniemi

MATKAILU.. ALA VETÄÄ!
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
 kokki
 tarjoilija
 vastaanottovirkailija
Matkailuala
 matkailupalvelujen tuottaja
 matkailuvirkailija
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus
 nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

Englanninkielinen koulutusohjelma
7RXULVPBachelor of Hospitality
Management, Restonomi (AMK)
Nuorten koulutusohjelmat
 +RWHOOLMDUDYLQWRODDODRestonomi $0.
0DWNDLOXRestonomi $0.
Aikuiskoulutuksena
+RWHOOLMDUDYLQWRODDODRestonomi $0.
0DWNDLOXRestonomi $0.
0DWNDLOXDODRestonomi (ylempi$0. 

Lapin matkailu
tarvitsee alan osaajia!
ZZZODSLQPDWNDLOXRSLVWRÀ

ZZZUDPN¿

MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI tarjoaa ainoana Suomessa kaikentasoista
matkailukoulutusta. Inspiroivassa yhteisössämme opiskelijamme hyötyvät kaikkien koulutusasteiden osaamisesta
matkalla alansa asiantuntijaksi. Koulutusasteiden yhteisissä projekteissa ja opintojaksoilla he rakentavat jo
opiskeluaikana tärkeää verkostoa tulevaisuutta varten. www.luc.fi/matkailu
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Satsa på studiehandledning!

Hur skall jag klara mina studier? Vad skall jag
välja för extra kurser? Vad skall jag bli? Var
skall jag börja studera? Finns det sedan jobb
efter avslutade studier? Det här är bara några
frågor som många funderar på idag? Samtidigt
så anser många att våra högskolestuderande allt
snabbare måste komma ut i arbetslivet : Det
krävs mera effektivitet.
En högklassig utbildning är ett måste ! Och
det glädjande är att många anser att det
framförallt borde satsas på tillräckligt med
studiehandledningen! På alla nivåer!
Från början av 2013 genomför regeringen
samhällsgarantin så att varje ung person som
ännu inte fyllt 25 år och varje utexaminerad som
inte fyllt 30 år garanteras en arbets-, praktik-,
studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats
inom tre månader från det att personen ifråga
blivit arbetslös.
Detta ställer stora krav på vårt samhälle.
Kommunerna måste följa med de ungas placering och även se till att ungdomar utan placering
får den information, rådgivning och handledning
de behöver.
Vi kan konstatera att för att kunna hjälpa
de unga behövs tillräckligt med resurser för
studiehandledning. Det gäller redan från den
grundläggande utbildningen där grunden skapas
för de ungas sysselsättning och fortsatta studier.
Det gäller även på andra stadiet där de unga skall
lotsas vidare från gymnasie- och yrkesstudier.
Det behövs även professionell hjälp när det gäller uppgörande av egna studieplaner och stöd vid
planering av fortsatta studier eller övergång till
arbetslivet. Genom en satsning på handledning
kan även avhoppen i studierna minska
Det har konstaterats att högskolestudierna
kunde göras effektivare och mera motiverande
genom en satsning på studiehandledning och
karriärvägledning. Och man har nu gått inför
att alla studerande tryggas lika förutsättningar
till högklassig utbildning och studerandetjänster
oavsett studieort.
Jag anser också att mera studiehandledningen behövs även på universitetsnivå. Speciellt
om man har som mål att försöka snabba upp
studietiden. I högskolor påverkar studieklimatet
hur snabbt man orkar studera. Utan tillräcklig
studiehandledning för att hitta de rätta ämneskombinationerna och smarta kursval och utan
tillräcklig kurshandledning, är det lätt att tappa

Kolumni

Det lönar sig!

Stefan Träskvik

motivationen och göra felval som drar
ut på studietiden.
En bra studiehandledning ska löpa
som en röd tråd genom hela utbildningssystemet och den är numera “hela
skolans ansvar”. Studiehandledaren
bör ha, och ta, en central roll med full
uppbackning av ledning och kollegor.
En sån handledning ger eleverna och de
studerande en ärlig chans att göra medvetna och underbyggda val som bidrar
positivt till deras framtid.
Genom att satsa på handledning,
jobba för att öka på samarbetet mellan
skola och arbetsliv vidgas de ungas
perspektiv. En ökad förståelse och insikt
i arbetslivet ökar även motivationen för
skolarbetet och studierna samt förebygger utslagning . Detta kan man även
se som en ren arbetsmarknadspolitisk
åtgärd.
Stefan Träskvik
studiehandledare
Närpes
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OPOPÄIVÄT 2013 KOUVOLASSA
Tervetuloa opinto-ohjaajien valtakunnallisille koulutuspäiville Kouvolaan

OHJELMA
Torstai 7.2. Sokos Hotel Vaakuna
Ilmoittautumisten vastaanotto hotelli Vaakunan aulassa 10.00-16.00
13.00-15.30 Opintokäynnit. Lähtö Vaakunan pihalta.
Seniorien ohjelma 13.00-18.00
16.00-17.30 Koulumuotokohtaiset workshopit
ohjauksen ajankohtaisista asioista. SOPO ry
20.00-22.00 Kaupungin vastaanotto. Kouvolan kaupungintalo.

Perjantai 8.2. Kuusankoskitalo
Ilmoittautumisten vastaanotto Kuusankoskitalon aulassa 8.30-14.00
09.00 Huomenta ja tervetuloa. Kouvolan yhteiskoulun musiikkiesitys.
09.10 Opopäivien avaus. Kansanedustaja Sari Palm
09.40 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tervehdys. Rehtori Petteri Ikonen
09.45 SOPO ry:n puheenjohtajan tervehdys. Jukka Eero Vuorinen
10.00-10.15 Tauko
10.00-15.30 Näyttelyt
Vaihtoehtoiset luennot:
10.15 Heikot signaalit eri aloilla. Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen.
10.15 Tulevaisuuden menestystekijät ja metsäteollisuuden nykytila Suomessa.
Viestintäjohtaja Lauri Peltola
11.15 Vuoden opon julkistaminen.
11.30-13.00 Kenttälounas ja näyttelyihin tutustuminen
13.00-15.30 Valinnaiset työpajat. Kahvitauko 14.00 -14.30
15.45 SOPOry:n vuosikokous.
20.00 Illallinen. Sokos Hotel Vaakuna.

Lauantai 9.2. Kouvolatalo
09.00 Heräämisiä. Piia Kleimola & Lotta Savolainen, Kuusankosken teatteri
09.15 Nitroa! Nitrogamesin uratarina Jussi Tähtinen
10.45 Sujuva arki, selväpäinen esimiestyö ja hyvä kunto
Jyri Juusti, työhyvinvointipalvelujen johtaja
11.45 Seuraavien Opopäivien esittely
12.00 Kiitos, näkemiin ja hyvää kotimatkaa

Virtaa ohjaukseen
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OPOPÄIVÄT 2013 KOUVOLASSA
ILMOITTAUTUMINEN
,OPRLWWDXWXPLQHQZZZRSRSDLYDWˉVLYXVWROOD
SOPO ry:n jäsenillä on ennakkoilmoittautumisoikeus 30.11.2012 asti.
Sen jälkeen ilmoittautuminen avautuu kaikille.
Osallistumismaksut: Sopo ry:n jäsen 100 €, ei jäsen 120 €
Opo-opiskelija tai seniori: Sopo ry:n jäsen 60 €, ei jäsen 80 €
Illalliskortti 35 €

MAJOITUS
Varaukset suoraan hotelleista tunnuksella Opopäivät
Hotelli Vaakuna - Opopäivien päähotelli
Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola
puh. 020 1234 651 fax. 05 8288 288
UHFHSWLRQNRXYROD#VRNRVKRWHOVˉ
YDDNXQDNRXYROD#VRNRVKRWHOVˉ
Hotelli Cumulus - Rautatieaseman vieressä
Kouvolankatu 11, 45100 Kouvola
puh./tel +358(0)5 789911. fax+358(0)5 7899299
NRXYRODFXPXOXV#UHVWHOˉ
Hotelli Sommelo - Kuusankoskitalon vieressä
Pallokentäntie 2, 45700 Kuusankoski
puh. 05- 740 701 fax. 05 - 7407300
VRPPHOR#DYDLQKRWHOOLWˉ
Nuorisokeskus Anjala - Maaseudun rauhassa Etelä-Kouvolassa
Ankkapurhantie 15 46910 Anjala
SXKQXRULVRNHVNXVDQMDOD#NRXYRODˉ
Muita majoitusmahdollisuuksia:
KWWSZZZYLVLWNRXYRODˉPDMRLWXVKRWHOOLWKWPO
Ohjelmatiedot, esiintyjät, hinnat, peruutusehdot, yhteystiedot:
ZZZRSRSDLYDWˉ

Kymen alueen opinto-ohjaajat ry
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Eläinlääkärin monipuolinen työkenttä
Eläinlääkärin ammatin
monipuolisuus on monille
yllätys: vain noin puolet
työskentelee elävien eläinten
kanssa. Myös opiskelijavalinnan kahtiajakoisuus “
puolet valitaan lähtöpisteiden ja pääsykokeen ja puolet vain pääsykokeen perusteella “ on usein uutinen.
– Omissa kavereissani on yrittäjä, tutkijoita yliopistolla tai
yksityisellä sektorilla, ulkomailla
työskentelevä asiantuntija, yksi
on puolustusvoimissa ja yksi
tuotantoeläinten terveydenhuoltoeläinlääkärinä. Joukossa on
kunnaneläinlääkäreitä, pieneläinpraktikoita, valvontaeläinlääkäri,
virkamiehiä, terveysvalvonnan
johtaja ja hevospraktikko, kuvailee
eläinlääkäri Kirsi Sario, Suomen
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja.

Laaja asiantuntemus “
vaihtelun mahdollisuus
- Ammatti antaa asiantuntijuuden
ja mahdollisuudet moneen: moni
on opiskelemaan tullessaan vannonut ryhtyvänsä pieneläinpraktikoksi tai kunnaneläinlääkäriksi, ja
sittemmin huomannut nauttivansa
työstään tutkijana tai asiantuntijana esimerkiksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa elintarvikkeisiin ja ihmisen terveyteen liittyvien
tehtävien parissa, jatkaa Sario.
Hän kertoo myös, että praktiikkaan, hoitotyöhön, lähteneistä
osa on ajan myötä kiinnostunut
yrittämisestä ja sen alan opinnoista ja huomannut johtamisen
ja henkilöstöhallinnon olevan iso
ja kiinnostava osa työtä. Olipa ala
mikä hyvänsä, Suomessa eläinlääkärit eivät kohtaa työttömyyttä,
pikemminkin päinvastoin.
- Tällä hetkellä myös Viron Tartossa opiskelee suomalaisia muun
muassa eläinlääketiedettä ja sieltä
saadaan ihan tervetullutta täydennystä noin 20 eläinlääkärin verran
vuodessa, valaisee Sario.
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Kunnaneläinlääkäri Hannu Kirstinä Oulusta työskentelee sekä lemmikkien että tuotantoeläinten parissa. Aikaisemmin hän on ollut myös
teurastamolla tarkastuseläinlääkärinä, mikä on tärkeää työtä elintarviketurvallisuuden ja eläinsuojelun kannalta.

- Yksi hankaluus on, että työvoimahallinnon sivuilla olevan
ammattitestin eläinlääkäriammattia tiedot painottavat lähinnä
praktiikkatyötä. Karkeasti vain
puolet eläinlääkäreistä tekee sitä,
siis hoitaa eläviä eläimiä, toinen
puoli työskentelee elintarvikevalvonnan- ja teollisuuden, ihmisen
terveydensuojelun, hallinnon,
tutkimuksen ja koulutuksen ja
vastaavien asioiden parissa.

Aina kannattaa yrittää
- Usein kuulee sanottavan, että
eläinlääketieteelliseen tiedekun-

taan on mahdotonta päästä opiskelemaan ainakin, jos ei ole aivan
huippupapereita yo-kirjoituksista. Tänä vuonna pääsykokeisiin
osallistuneista hyväksyttiin 12
prosenttia. On lukuisia muita
opiskelualoja, joille pääsy on vielä
vaativampaa, kertoo eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani
Antti Sukura.
- Huonommin julkisuutta on
saanut se, että puolet opiskelijoista
valitaan lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden perusteella ja puolet
valitaan pelkästään valintakoepisteiden perusteella. Tämä puoli
opiskelijoita valitaan niistä haki-

joista, jotka eivät tulleet hyväksytyksi ensimmäisessä ryhmässä
sekä muista valintakokeeseen
osallistuneista korkeakoulukelpoisista hakijoista. Tiedekunnassa on
monta esimerkkiä opiskelijoista,
joilla ei lukiosta ollut aivan huippuarvosanoja, mutta jotka tsemppasivat pääskykokeisiin, ja heidän
opintomenestyksen tiedekunnassa
on ollut aivan moitteetonta. Enemmistö tiedekuntaan hakijoista ja
sisäänpäässeistä on naisia, mutta
rohkaisen kaikkia motivoituneita
henkilöitä sukupuoleen ja lukion
opintomenestykseen katsomatta
hakemaan rohkeasti oppimaan
eläinlääketiedettä, toteaa Sukura.
Valintakoe on pakollinen kaikille eläinlääketieteen koulutusohjelmaan hakeville. Se järjestetään samana päivänä kuin
muutkin Suomen lääketieteellisten tiedekuntien valintakokeet.
Kerrallaan voi hakea ainoastaan
yhteen lääketieteen koulutusohjelmaan. Valintakoe perustuu lukion
opetussuunnitelman perusteiden
mukaisiin biologian, fysiikan ja
kemian pakollisiin ja syventäviin
kursseihin sekä valintakokeessa
jaettavaan aineistoon.

Mieseläinlääkäreitä
elävästä elämästä
- Olen iloisesti yllättynyt miten
monipuolinen ammatti tämä on.
Olin 25-vuotias päästessäni opiskelemaan eläinlääketiedettä, ja
ensin opiskelin luonnontieteitä
Oulun yliopistossa. Pidän tätä
ihmislääkärin ammattia laajaalaisempana, ei ole pakko valita
kapeaa erikoisalaa, kertoo Hannu
Kirstinä, 33 vuotta. Hän pääsi
eläinlääketieteelliseen toisella
yrittämällä, tosin ensimmäinen
kerta oli tutustumista pääsykokeeseen.
- Pääsykoevaiheessa mietin
myös ammatin taloudellista puolta. Nyt olen käytännössä nähnyt,
että työtä tekemällä tässä ammatissa pääsee hyville ansioille.
Toivon oppivani lisää erityisesti
ortopediasta eli tuki- ja liikuntaelinten sairauksista sekä kirurgiasta, hymyilee kunnaneläinlääkärinä
yhteisvastaanotolla Oulussa työs-

kentelevä Kirstinä.
Jyväskylässä yrittäjänä ja toimitusjohtajana työskentelevä
eläinlääkäri Markus Kiili, 38
vuotta, kertoo: Luulin aikoinaan,
että eläinlääketieteelliseen olisi
vaikea päästä. Eläimet olivat kiinnostaneet minua lapsesta saakka ja
kotona on aina ollut lemmikkejä.
Hain eläinlääketieteelliseen pari
vuotta sen jälkeen, kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingin
Sibelius-lukiosta. Yhtenä muuna
vaihtoehtona olin ajatellut kaupallisia opintoja. Kiili kuvaa nykyistä
yhdistelmää, toimitusjohtajapieneläinpraktikkona, itselleen
täydellisenä. Hän opiskelee myös
kaupallisia aineita Jyväskylän
yliopiston kauppakorkeakoulun
maisteriohjelmassa.
Teksti:
Anna Parkkari ja
Eeva Karmitsa
Kuvat:
Hanna Poropudas ja
Anna Parkkari /
Suomen Eläinlääkäriliitto
Kirjoittajista Parkkari on Suomen
Eläinlääkäriliiton tiedottaja ja
Karmitsa Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellisen tiedekunnan
tiedottaja.

Markus Kiili on siis jyväskyläläinen toimitusjohtaja-praktikkoeläinlääkäri, joka aikoinaan ei
uskonut pääsevänsä eläinlääketieteelliseen.

Tutustu esitteeseen
Eläinlääkäriliiton esite kertoo
ammatin monista puolista ja
esittelee viisi oikeaa, elävää
eläinlääkäriä, jotka työskentelevät erilaisissa tehtävissä.
- Esitteen voi ladata ja tulostaa
liiton verkkosivuilta www.sell.
fi osiosta ammattina eläinlääkäri.
Esitettä voi tilata opokäyttöön
veloituksetta Suomen Eläinlääkäriliitosta, sähköpostilla
toimisto@sell.fi tai
puh. 09 77454810.

Eläinlääketieteellisen
tiedekunnan
Opiskelijaksi? -sivusto

·
Eläinlääketiedettä voi opiskella
Suomessa vain Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä
tiedekunnassa, vuosittainen
sisäänotto on 70 opiskelijaa.
– Tiedekunta toimii pääosin
Viikin kampuksella moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa.
– Eläinlääketieteen koulutus
antaa valmiudet toimia monenlaisissa tehtävissä.
– Tiedekunta järjestää vuosittain
esittelytilaisuuksia kampuksella, lisäksi eläinlääketieteen
opiskelijat tekevät lukiovierailuja koko maassa.
Lisätietoja koulutuksesta ja
hakemisesta verkosta sivulta
www.vetmed.helsinki.fi/opiskelu/valinta/index.htm
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Vesa Kuhanen
innostavin aikuisopettaja
Lehtori Vesa Kuhanen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta
on Elinikäisen oppimisen viikon päätapahtumassa Helsingissä nimetty vuoden 2012
innostavimmaksi aikuisopettajaksi.
Vesa Kuhanen tunnetaan
innostavana ja innovatiivisena
opettajana ja opiskelijoiden
ohjaajana sekä mallien kehittäjänä. Hän on esimerkiksi
kehittänyt esteettömiä oppimismahdollisuuksia sellaisille
opiskelijoille, joilla on liikkumisen, itsensä ilmaisemisen tai
oppimisen vaikeuksia.
– Opettajan tehtävä on luoda
kannustava ja myötätuntoinen
ilmapiiri oppimiseen. Ilman
luottamusta ei synny tunnetta
ja paloa tekemiseen ja oppimiseen, sanoo Vesa Kuhanen

Lehtori Vesa Kuhanen tunnetaan opiskelijoita kannustavana aikuisopettajana.

Matemaattisten aineiden ja luokanopettajan koulutusohjelma!
Itä-Suomen yliopisto tarjoaa ainutlaatuista koulutusohjelmaa, jossa yhdistyvät aineenopettajankoulutuksen ja
luokanopettajankoulutuksen parhaat puolet. Matemaattisten
aineiden opettajan kelpoisuuden lisäksi kaikki ohjelmaan
hyväksytyt opiskelijat voivat suorittaa sivuaineena perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien
opinnot, jotka yhdessä pedagogisten opintojen kanssa antavat
myös luokanopettajan kelpoisuuden.
Hakuaika: 4.3.–3.4.2013
Soveltuvuuskoe järjestetään Joensuussa 11.–12.6.2013
Lisätietoja: www.uef.fi/fysmat/maolk
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
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Opinto-ohjaus ja narkolepsia
Mitä yhteistä on näyttelijä Nastassia Kinskillä, laulaja Kurt
Cobainilla ja keksijä Thomas
Edisonilla? He ovat kaikki maailmankuuluja menestyjiä omalla alallaan, mutta he kaikki
ovat myös narkoleptikkoja.

joita voi tapahtua yllättävissäkin
tilanteissa, kuten kesken puheen,
syödessä tai jopa kävellessä. Torkahdusta edeltävään väsymykseen
voi liittyä muisti- ja oppimisvaikeuksia, hämärätiloja, automaattisia
liikkeitä, kaksoiskuvien näkemistä
tai näön hämärtymistä.

Narkolepsia on harvinainen
(0,026% väestöstä, mutta diagnosoitu vain muutama sata) krooninen unihäiriösairaus, johon sairastumisen riskiä lisää voimakkaasti
perinnöllinen alttius. Narkolepsiasta on käytetty myös termejä nukahtelusairaus, pakkonukahtelusairaus
ja hypnolepsia.
Narkolepsia aiheuttaa poikkeavaa päiväväsymystä ja katapleksiaa
eli tunnereaktioihin liittyviä äkillisiä lihasvoiman menetyskohtauksia. Narkoleptikon väsymistilaa
ja nukahtamisalttiutta on verrattu
tilaan, jollaisessa terve ihminen on
valvottuaan yhteen menoon 2-3
vuorokautta.
Narkolepsiassa tavallisia piirteitä ovat mm. näköhäiriöt, muistivaikeudet, nukahtamiseen liittyvät
tapaturmat, depressio, katkonainen
yöuni ja apneat unissa. Psykososiaalista kuormitusta kokee jopa 92%
sairastuneista.
Suomessa havaittiin äkillinen
lasten ja nuorten narkolepsiaan
lisääntyminen pian pandeemisen influenssaepideman jälkeen.
Influenssaa vastaan oli annettu
Pandemrix-rokotetta, joka myötävaikutti narkolepsian puhkeamiseen 4-19-vuotiailla talven 20092010 pandemiainfluenssan aikana.
Useimpien oireet olivat alkaneet
parin kuukauden kuluessa rokottamisesta. Suomessa tämän
“sikapiikin” sairastuttamia narkolepsialapsia on yli 100.
Näiden lasten oireet ovat olleet
monimuotoisempia ja voimakkaampia kuin ns. perinteisten narkoleptikkojen sekä ns. “ovat tulleet
kerralla”.

“Alkuvuodesta 2010 olen ollut
koko ajan väsynyt, nukahdellut
päivittäin koulutunneilla (koulukaverini herätti minut pitkin
päivää), harrastuksissa, bussi- ja
automatkoilla sekä kotona läksyjä
lukiessa ja jopa kesken ruokailun.
Koulutunneilla ennen nukahtamista ja heti sen jälkeen tapahtuneet
asiat ovat hämärän peitossa ja olen
kirjoittanut muistiinpanoja “automaattikirjoituksella” muistamatta
tilanteesta mitään (tekstistä ei saa
mitään selvää).”

Millainen on tyypillinen
narkolepsiaa sairastava oppilas?
Tyypillistä narkolepsiaa sairastavaa
oppilasta ei ole. Oireet vaihtelevat
poikkeuksellisesta väsymyksestä
yllättäviin nukahtelukohtauksiin,
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Perinteisessä narkolepsiassa
lähes 2/3:lla oireet alkavat 15-30
vuotiaana. Narkolepsian alkuoireet
ovat usein hämmentäviä. Tämä
saattaa johtaa lapsen eristäytymiseen. Väsyminen ja nukahtelu
saattaa näyttää muiden silmissä
laiskuudelta, epäkohteliaisuudelta, joskus voidaan epäillä jopa
päihdeongelmaa. Lähes kaikilla
narkoleptikoilla on voimakasta
painonnousua (ovat hyvin ylipainoisia), samoin murrosiän muutokset näkyvät aiemmin kuin muilla
samanikäisillä (näin ainakin näillä
sikapiikin saaneilla).
Katapleksia eli voimakkaisiin
tunnetiloihin liittyvä äkillinen
lihasjänteyden vähentyminen tai
pettäminen on toinen narkolepsialle
tyypillinen oire. Lihasjänteyden
menetys kestää muutamasta sekunnista joihinkin minuutteihin, ja sen
aste vaihtelee lievästä lihasheikkouden tunteesta täydelliseen voimattomuuteen. Joillakin narkolepsiasta kärsivillä näitä katapleksisia
kohtauksia ilmenee vain muutama
koko elämän aikana, joillakin jopa
kymmeniä päivässä. Odottamatta,
tiheään ja voimakkaana ilmenevät
katapleksiakohtaukset ovat hyvin
kiusallisia ja altistavat erilaisille
vahingoille. Katapleksiakohtaukset
saattavat aiheuttaa kiusatuksi joutumista tai jopa hulluksi epäilyä.
Hallusinaatiot saattavat olla niin
voimakkaita, että oppilaalle tulee

pelko oman mielenterveyden menettämisestä.
“Myöhemmin alkoi tulla myös
todentuntuisia hallusinaatioita
(pelottavia varjoja/hahmoja yöllä
herätessäni, sellaisia tuntemuksia
ihankuin joku hengittäisi niskaani
tai tökkisi/läpsisi päähän, puhumattakaan äänistä tai olotiloista,
joissa joku olisi vieressä koko ajan
esim. katsellen nukkumistani.)”
Narkolepsia ja
päivittäinen opiskelu
Narkolepsia ei vaikuta oppilaan
älykkyyteen. Sairastuminen saattaa kuitenkin vaikuttaa opiskelijan
mielialaan, motivaatioon ja sitä
kautta opintomenestykseen. Oppilas pystyy saavuttamaan edelleen
samat tiedolliset ja taidolliset asiat
kuin aiemminkin, mutta opiskelua
tukevia menetelmiä etsittäessä on
käytettävä mielikuvitusta, tiedonjanoa, peräänantamattomuutta ja
toiveikkuutta. Parhaimpiin tuloksiin päästään yhdessä oppilaan,
oppilaan perheen, terveydenhuollon sekä opettajien kanssa yhteistyössä.
“Koulun käyminen on vaikeutunut, kun en ole jaksanut seurata
tunneilla, lukea läksyjä tai kokeisiin. Äiti on vienyt minut kouluun
aamuisin, koska en kehdannut
mennä aamulla bussiin nukkumaan
tai pelkäsin, että nukkuisin pysäkin
ohi”.
Oppilaalle saattaa olla vaikeata
hyväksyä narkolepsiaan sairastuminen. Diagnoosin kuultuaan
oppilas saattaa kieltää koko asian
tai lannistua järkyttävästä uutisesta.
Toisille tieto saattaa olla helpottava vihdoinkin joku selvyys tähän
väsymykseen, joka selittää uneliaisuuden, sekavuuden, katapleksian
ja muut hämmennystä herättävät
oireet.
Tärkeintä oppilaan tukemisessa
on oleellisen tiedon jakaminen
oppilasta opettavien opettajien ja
muun henkilökunnan kesken. On
tärkeää selvittää, missä vaiheessa
oppilaan diagnosointi on ja mitä
tukimuotoja oppilaalle on tarjottu
sekä onko mahdollisesti aloitettu
lääkitys ja missä vaiheessa lääkitys

on nyt. Lääkehoidon sopivuutta etsittäessä voi esiintyä sivuvaikutuksia kuten päänsärkyä, psykoottisia
reaktioita, vakavia ihoreaktioita ja
sydänhaittoja, unihäiriöitä, huimausta ja pahoinvointia.
Narkolepsiasta ja opiskelusta
ei löydy kovinkaan paljoa koottua
tietoa ja ohjeita itse opiskeluun.
Narkoleptikkojen omia kokemuksia siitä, mikä on toiminut opiskelussa (hereillä pysyminen, voimien
jakaminen, tauottaminen) löytyy
toistaiseksi mm. satunnaisilta nettisivuilta. Yhteistä näille kokemuksille on se, että toimivat keinot ovat
kaikille hyvin yksilöllisiä. Omia
toimivia menetelmiä on vain jaksettava etsiä. Apua saattaa löytyä
esim. seuraavista narkleptikkojen
omista vinkeistä: piparminttutee,
piparminttupurkka, kävelytauot, tietoinen lepotauko 5-10min
välein, tehostesanojen etsiminen
luettavasta kappaleesta (yliviivaustussin käyttö), sanelukoneen käyttö
tärkeiden tuntien äänittämisessä,
ääneen puhuminen opiskellessa,
lyhyet ulkoiluhetket, silmäjumppa, iltaliikunta (auttaa saamaan
hyvät yöunet, päivisin selkeämpi
olo) ja tietoiset käsien ja sormien
liikkeet.
Koulun tehtävänä on huomioida
narkoleptikko-oppilaan tarvittaviin
lepotaukoihin soveltuva tila. Usein
1-2 (10 30 min) päiväunet riittävät.
Jopa lyhyetkin lepotauot auttavat
narkoleptikkoa tuntemaan itsensä
virkeäksi seuraavaan nukahtamiseen asti. Narkolepsiadiagnoosin
saamiseen ja optimaalisen hoidon
saavuttamiseen oppilas joutuu käymään paljon myös erilaisissa tutkimuksissa ja kontrolleissa. Tämä
tietää oppilaalle poissaoloja. Koululta vaaditaan tässä joustavuutta ja
ymmärrystä opintojen sujumiseksi
mahdollisimman luontevasti.
Myös eri oppiaineissa on huomioitava narkoleptikon erityispiirteet;
kuinka huomoida narkoleptikkooppilas esim. aamun liikuntatunneilla, jolloin saattaa aamuherätys
olla todella takkuista, miten huomioida oppilaan vireystila esim. kielten kuunteluissa tai taata oppilaan
turvallisuus esim. teknisten työn
tunneilla? Opetushallitus ohjeistaa
sairaudesta johtuvia poissaoloja ja
arviointia seuraavasti:
“Joskus sairaus voi tilapäisesti
estää tai vaikeuttaa oppilaan osallistumista opetussuunnitelman
mukaiseen opetukseen ainoastaan yksittäisessä oppiaineessa,

esimerkiksi liikunnassa tai kotitaloudessa. Tällöin tarkoituksenmukaisin järjestely on yleensä se,
että oppilaan opiskelu kyseisessä
aineessa järjestetään edellä mainitun perusopetuslain 18 §:n 3)
kohdan nojalla toisin ja hänelle
räätälöidään terveydentilaan ja
olosuhteisiin sopiva tapa osallistua
oppiaineen opetukseen. Jos oppilaan terveydentila sitä edellyttää,
hänet voidaan 18 §:n nojalla tarvittaessa vapauttaa jonkin oppiaineen
opiskelusta tietyksi ajaksi. Tällöin
myös oppiaineen arvioinnissa
voidaan menetellä toisin ja jättää
tarvittaessa esim. todistusarvosana
antamatta. Ensisijaisena menettelynä niin lyhytkestoisemmassa
kuin pidemmässäkin sairaudessa
on kuitenkin aina erilaisin järjestelyin turvata oppilaan mahdollisuus
osallistua opetukseen.”
Narkoleptikko ja
jatko-opinnot
Lähtökohtaisesti opinto-ohjaajan
on hyvä muistaa, että narkoleptikot ovat pystyneet menestymään
opiskeluissaan (joillakin jopa useita
tutkintoja)! Toiveikkuus jokaisen
ohjattavan tulevaisuuden selkiyttämiseen ja soveltuvan ammatin
löytymiseen on opinto-ohjaajan
työn selkeä lähtökohta. Narkoleptikkojen ammatinvalinnassa, kuten
muidenkin ammatinvalinnoissa
tärkeintä on omien kykyjen, lahjakkuuksien ja motivaation yhteensovittaminen. Tämän lisäksi on
huomioitava oireiston yksilölliset
piirteet ja toimintakyky muilta
osin. Onko edellytyksiä suorittaa
ammattitutkinto?
Narkoleptikkonuorta ohjatessa
jatko-opintoihin on huomioitava
muutamia ammatteja, jotka jäävät
pois laskuista. Näitä ovat: ammattimainen kuljetusala, muu runsasta
(maantie-) ajamista edellyttävä työ,
lentäminen, vaarallisten työkoneiden käyttö, muut turvallisuuskriittiset ammatit. “Yleinen periaate on ollut se, että R1-ajokortin
(henkilöauto, mopo, mopoauto,
traktori, moottoripyörä, mönkijät,
alle 3,5 tonnia painava pakettiauto)
voi saada, mikäli potilaalla ei ole
äkillisiä tai muuten hallitsemattomia oireita, jotka ajaessa voisivat
johtaa onnettomuuteen. R2-kortin
(raskaat ajoneuvot, ammattimainen henkilöliikenne) hankkiminen
tai lentäminen eivät narkolepsiaa
sairastavalla nykymääräyksin tule

kyseeseen.” (Narkoleptikon ajokyky, Hublin, Kirjavainen, Partinen,
Ojala, Saarenpää-Heikkilä 2011.)
Esimerkkejä ammateista, joissa
tällä hetkellä työskentelee narkoleptikkoja: opettaja, eläinlääkäri, insinööri, pianonvirittäjä,
maatalouslomittaja (ei pärjännyt
tehdastyössä), autonasentaja, moottoriasentaja, sairaanhoitaja, yrittäjä,
toimittaja, vahtimestari, myyjä ja
toimistotyöntekijä.
Keskeinen ongelma narkoleptikon uran valinnassa on vireystilan
ylläpitäminen. Tunnistaako potilas oireensa ja kuinka hän silloin
toimii? Miten pitkäkestoiseen
työrupeamaan hän pystyy? Onko
mahdollisuus ottaa nokosia? Lisäongelmana voi olla myös muistikuvien sekoittuminen; onko tilanne
tapahtunut todellisuudessa? Ovako
tapahtumat muuttuneet väsymyksen johdosta?
Huonosti soveltuvia ammatteja
ovat myös muut kuin säännöllistä
(päivä)työaikaa sisältävä työ ja
yksitoikkoinen työ. Mm. TET-jaksoilla on myös huomioitava nämä
seikat työhön tutustumispaikkaa
valitessa onnettomuusalttiuden
sekä muistivaikeuksien takia.
Narkoleptikot saavat lääkärintodistuksella lisäaikaa ylioppilaskirjoituksiin 30% eli kuuden tunnin
kirjoittamisaikaa voidaan jatkaa
kahdeksaan tuntiin. Opiskelijalle
on mahdollista saada erillinen
huone, jossa patja, jolloin hän voi
tarvittaessa ottaa 1-2 päiväunet.
Sama 30% lisäaika on saatavissa
myös pääsykokeisiin. Pääsykokeisiin ilmoittauduttaessa on soitettava
kyseisen oppilaitoksen kokeita
järjestävään tahoon ja ilmoitettava
asiasta. Yleensä sama lääkärintodistus, kuin ylioppilaskirjoituksissa
riittää. Mahdollisuutta erilliseen
lepohuoneeseen pääsykokeiden
aikana ei yleensä järjestetä.
Tavallinen arki on tärkeää
narkolepsian hoidossa
Keskeinen asia narkolepsiaoppilaan
arjessa on vireystilan tasapainon
löytyminen. Tässä tavallinen arki ja
rutiinit ovat tärkeässä osassa. Säännölliset elämäntavat ja säännöllisen
univalverytmin noudattaminen.
Narkoleptikko ei voi nukkua ns.
varastoon. Kun väsymys iskee,
pitäisi päästä nukkumaan päiväunet
saman tien. Aamut ovat yleensä
vaikeita ja silloin voi olla myös
tietynlaista sekavuutta (sitä voi olla
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myös päiväunien jälkeen) ennen kuin päivän saa normaalisti käyntiin. Tasaisen päivärytmin noudattaminen
on hyvin tärkeää.
Narkolepsiasta kärsivän tulee välttää päivävireyttä
heikentäviä tekijöitä, kuten raskaita ja hiilihydraattipitoisia aterioita, liiallista kahvin käyttöä tai ylipainoa.
Tupakointi, alkoholin ja päihteiden käyttö etenkin
illalla pahentavat oireita. Reipas liikunta illalla voi
parantaa yöunta ja vähentää päiväväsymystä. Monet
tavalliset tai ilman reseptiäkin saatavat lääkkeet voivat
olla väsyttäviä ja pahentaa narkolepsian oireita.
Koulussa tavallinen arki on parasta. Mikäli mahdollista, unet voidaan pyrkiä ajoittamaan ennen esim.
koetilannetta. Oppilas yleensä herää 10-30 min unien
jälkeen hyvin virkeänä ja suorituskykyisenä ja ne vähentävät väsymystä yleensä 2-3 tunniksi. Muita oireita
laukaisevia tilanteita ovat, esim. pitkä paikallaan olo
ja voimakkaat tunnetilat.
Opinto-ohjaajan rooli narkolepsiaopiskelijan tukena
Narkoleptikon ohjaaminen on opinto-ohjaajalle haaste.
Opiskelija on kohdattava yksilöllisesti, eikä asiaa voida
sivuuttaa sysäämällä vastuuta perheille tai terveydenhuollon henkilökunnalle. Lukion sekä perusopetuksen
opetussuunnitelmien perusteissa on mainittu opintoohjaajan roolista seuraavaa:
“Valinta- tai muissa ongelmatilanteissa sekä päätöksentekotaitojensa kehittämiseksi opiskelijoiden
tulee saada henkilökohtaista tai pienryhmäohjausta.
Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida
keskustella opintoihinsa, koulutusvalintoihinsa sekä
ammatti- ja urasuunnitteluunsa, tulevaisuuteensa ja

elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Opintoohjauksen tehtävänä on tukea ja auttaa erityistä tukea
tarvitsevia opiskelijoita myös opintoihin liittyvissä
käytännön kysymyksissä.” (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003.)
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
ohjauksesta sanotaan seuraavaa:
“Oppilaalle tulee järjestää henkilökohtaista
ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa
sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä.
Oppilaalle tulee järjestää pienryhmäohjausta, jonka
aikana hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille
yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan
henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa
olevia ohjauksellisia kysymyksiä.” (Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2004.)
Yhdessä narkoleptikko-oppilaan, hänen
perheensä ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on mahdollisuus päästä parhaimpaan tulokseen!
Koulun oppilashuoltoryhmässä on hyvä keskustella
vastuualueiden jakamisesta, kuka tiedottaa sairaudesta
muulle koulun henkilökunnalle siten, että se tukisi
narkoleptikko-oppilasta kaikkein parhaiten.
Kursiivitekstit ovat narkolepsiaopiskelijan
omia kuvauksia sairaudestaan.
Kattavasti koottua tietoa narkolepsiasta Narkolepsiayhdistyksen sivuilta http://narkolepsia.fi/
Lähteet:
Narkolepsia. Christer Hublinin esitys 2012.
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_
artikkeli=dlk00399
Narkoleptikon ajokyky. Hublin, Kirjavainen, Partinen, Ojala,
Saarenpää-Heikkilä 2011.
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/perusopetuksen_oppilaan_arviointi/oppilaan_poissaolot_ja_arviointi

Marjaana Herlevi-Turunen
Opinto-ohjaaja ja
elämäntaidonvalmentaja
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Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK kutsuvat
sinut jo perinteiseen tapaamiseen opopäivillä.
Vaihdetaan kuulumisia, kuullaan ja keskustellaan asiantuntijaesityksen innoittamana ja
syödään hyvin. Tavataan Hotelli Vaakunan Takkakabinetissa torstaina 7.2. klo 14.-15.30.
Ilmoittautuminen 31.1. 2013 mennessä sähköpostilla liisa.tenhunen-ruotsalainen@tat.fi
Ilmoita samalla mahdollinen erikoisruokavalio.
Olet lämpimästi tervetullut!

Oppilaanohjauksen
suosituin jo yli
15 vuotta!

FUTURIX+

Tuttu ja toimiva
Edullinen paketti luokkien �–�
oppilaanohjaukseen
- Futurix+ Omatoimikirja 2013–2016
- Futurix+ Oma valintani 2013–2014
- Futurix+ TET-aineisto

Futurix� Omatoimikirja
Peruskoulun jälkeiset
koulutusvaihtoehdot.

Päivitetään
vuosittain

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen.
Voi tilata myös erikseen.

Päivitetty

Futurix� Oma valintani

Futurix Jatko-opinto-opas
����–����
Käsittelee laajasti koulutusta,
ammatteja ja työelämää. Soveltuu perusopetuksen oppilaanohjaukseen sekä lukioiden,
ammatillisten oppilaitosten ja
kansanopistojen opinto-ohjaukseen lähdekirjaksi. Kirjassa on
kuvattu kaikki jatko-opintomahdollisuudet ja koulutusohjelmat.

9. luokan oppilaille, ammattistarttiin ja lisäluokan
ohjaukseen yhdessä Jatkoopinto-oppaan kanssa.

%4341(7
;CH?CMNI

3$3
Kirjailijan kenttätutkimus onnen
olemuksesta tahtoo
livetä käsistä.

P���� T�������
Mitä onni on

Käyttöönottovuosi

Oppilaan nimi
ja luokka
Osoite

Puhelin

Sähköposti

.N;P;

Futurix Koulutyöopas
Oppilaskohtainen materiaali
luokanohjaajan tunneille

Futurix� Opettajan aineisto
Sähköinen aineisto antaa Futurixkäyttövihjeitä. Sitä päivitetään
vuosittain.

Futurix� TET-aineisto
Helpottaa TET-jaksojen toteutusta ja tukee tulevaisuuden
suunnittelua.

���������������:
����� ���������, ����� �����, ���� ����� ��
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Mikä puhuttaa
ammattikorkeakouluissa
Ammattikorkeakoulutoimikunta
on kokoontunut kerran syksyn
2012 aikana. Tuolloin tapasimme
OAJ:n edustajat Hannele Louhelaisen sekä Inkeri Toikan.
Keskustelimme heidän kanssaan
asioista, jotka puhututtavat muun
muassa opinto-ohjaajia ammattikorkeakouluissa juuri nyt.
Puheenaiheina ovat esimerkiksi aloituspaikkojen karsinta
yt -neuvotteluineen ja niiden
vaikutus ilmapiiriin, rahoituslain
muuttuminen ja sen tuomat haasteet ohjaukselle, eri ammattikorkeakoulujen yhteistyöhaasteet,
koulutusrakenne- sekä opiskelijavalintauudistus.

Ammattikorkealain /
rahoitusmallin uudistukset
Ammattikorkeakouluja koskeva
lainsäädäntö on tarkoitus uudistaa vuoden 2014 alusta. Uudistus
tarkoittaa ammattikorkeakoulujen
valtioneuvoston myöntämien toimilupien uudistamista ja uuden
rahoitusmallin käyttöönottoa.
Lakiluonnos on ollut lausuntokierroksella lokakuussa, jolloin korkeakoulutoimikuntakin
tutustui siihen. Toimikunta ei
kuitenkaan antanut lausuntoa,
koska uudistuksessa ei ole kyse
ohjausasioista. Laki viimeistellään lausuntokierroksen jälkeen
syksyllä 2012 ja lakiesitys on
tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2013.
Kaaviossa 1 on esitelty ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli
vuodesta 2014 alkaen.
Kaaviossa esitettyjen asioiden
perusteella ammattikorkeakoulukohtainen rahoitus määräytyisi
jatkossa koulutuksen (85 %), tutkimus- ja kehittämistoiminnan (15
%) tuloksellisuuden mukaan.
Koulutuksen ja tk -toiminnan
tavoitteiden ulottuvuuksia tarkastellaan aluevaikuttavuuden ja
työelämäyhteistyön sekä laadun ja
kansainvälistymisen näkökulmasta. Laskennallisen kokonaisuuden
lisäksi ammattikorkeakoulu saisi
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strategista rahoitusta hankerahoituksen muodossa.
Koulutuksen laskennallisessa
rahoituksessa huomioidaan muun
muassa ammattikorkeakoulussa
suoritetut tutkinnot sekä vähintään
55 opintopistettä / vuosi suorittaneiden opiskelijoiden määrä.
Erityisesti 55 op suorittaneiden
määrä puhututtaa ammattikorkeakouluja.
Laki tulleekin vaikuttamaan
siihen, että jokaisessa ammattikorkeakoulussa ohjaustarpeen
tehostamista mietitään tämän
vaateen vuoksi.
Kaiken kaikkiaan uusi rahoitusmalli panee miettimään entistä
enemmän, miten tuemme / ohjaamme opiskelijoita.
Ammattikorkeakoulujen on
oletettavasti mietittävä esimerkiksi opiskelun joustavuuden lisäämistä (joustavat opetusjärjestelyt,
vaihtoehtoiset opetusmenetelmät,
monimuoto-opetus, oppimistehtävät, virtuaaliopetus, yksilöllinen
opintojen ohjaaminen), erilaisia
ohjauspajoja ja hakevan ohjauksen toteuttamista.
Rahoitusmallin yksi tavoite
onkin pyrkiä luomaan ammat-

Toimikunnat
tikorkeakouluille kannusteita
laadukkaiden opinto- ja ohjausprosessien järjestämiseksi niin,
että opinnot etenevät ja tutkinnot
valmistuvat tavoiteajassa.
Paitsi, että AMK -lakiuudistus
koskee uuden rahoitusmallin
käyttöönottoa, koskee se myös
valtioneuvoston myöntämien
toimilupien uudistamista. Uusien
toimilupien myöntämisessä korostuisivat koulutustarpeen lisäksi
toiminnan laatu, vaikuttavuus ja
tehokkuus.
Toimiluvissa määrättäisiin lisäksi jatkossa siitä, mitä tutkintoja
ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu antaa.

Koulutusrakenneuudistus
Ammattikorkeakouluissa odotetaan koulutusrakenneuudistuksen

Kaavio 1. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli vuodesta 2014 alkaen.

ehdotusta keväällä 2013. Se on
asia, jota myös opinto-ohjaajat
mielenkiinnolla odottavat, koska
uudistuksella tullee olemaan vaikutusta muun muassa opiskelijavalintaan ja ohjausprosesseihin.
Tämän vuoksi korkeakoulutoimikunta seuraa tiiviisti asiaa ja
ottaa tarvittaessa kantaa asiaan.

Korkeakoulujen sähköinen
hakujärjestelmä
Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä (KSHJ) uudistuu
keväällä 2014. Tällöin opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä
vaiheessa korkeakoulut voivat

yhteishaussa varata paikkoja
ensimmäistä paikkaansa hakeville. Ei- ensimmäistä paikkaansa
hakevat ovat kuitenkin mukana
yhteishaussa.
Hallituksen linjausten mukaan
opiskelijavalintojen uudistuksen
toisessa vaiheessa 2015 korkeakoulujen yhteishaku varattaisiin
ensimmäistä paikkaansa hakeville.
Toisessa vaiheessa korkeakoulututkinnon suorittaneet ja aikaisemman opiskelupaikan vastaanottaneet valittaisiin yhteishaun
ulkopuolella erillisillä hauilla
hyödyntäen kuitenkin sähköistä
hakujärjestelmää.

Kehittämishankkeiden
hyviä käytäntöjä
esitellään opopäivillä
Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittamat lukion opinto-ohjauksen kehittämishankkeet ovat
päättyneet.
Hankkeissa on tehty hyvää
työtä. Niiden tuloksista on nyt
muillakin kuin hankkeeseen osallistuneilla mahdollisuus nauttia.
Hankkeita esiteltiin mm. lukion
opinto-ohjauksen kehittämispäivässä Jyväskylässä marraskuun
alussa. Sinne oli kokoontunut mukavasti opinto-ohjaajia saamaan
ideoita lukiolaisten ohjaukseen
sekä toimintamalleja lukioiden,
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Käykääpä ihmeessä tutustumassa hankkeiden
kotisivuihin.
Kouvolan opopäivillä 2013
lukion workshopissa torstaina 7.2.
klo 16-17.30 on myös tarkoitus
esitellä hankkeissa luotuja hyviä
käytänteitä. Silloin viimeistään
on mahdollisuus ammentaa uusia
ideoita työhönsä. Toivottavasti
tapaamme kaikki opopäiville
tulevat lukioiden opot työpajatunnelmissa.
Jorma Kauppinen opetushallituksesta on antanut vastauksen

lukiotoimikunnan tiedusteluun
siitä, milloin lukion laatukriteerityö käynnistyy.
Kehittämissuunnitelman mukaisesti perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen
koulutukseen laaditaan oppilaanja opinto-ohjauksen kriteerit, mutta niiden valmistelu ei ole vielä
käynnistynyt.
Opetushallitus käy asiasta keskustelua opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kauppinen kiitti
lukiotoimikuntaa yhteistyötarjouksesta laatukriteereiden laadinnassa ja lupasi palata asiaan, kun
työ etenee.
Lukion opoja puhututtaa tällä hetkellä luonnollisesti myös
korkeakoulujen hakujärjestelmän
uudistaminen vuonna 2014.
Aluehallintovirastojen järjestämissä tilaisuuksissa on esitelty
yhteishakujen uudistumista sekä
uutta Opintopolku.fi verkkopalvelua.
Uudistuksessa on hyviä puolia,
mutta vielä perässä on monta kysymysmerkkiäkin.
Tämän lukuvuoden abiturienttien ohjauksessa olisi jo hyvä
tietää, mitä hakujen uudistaminen

Korkeakoulujen hakujärjestelmän uudistus yhdessä koulutusrakenneuudistuksen kanssa on asia, joka koskee koko
opinto-ohjaajakenttää peruskoulusta korkeakouluun. Sen takia
korkeakoulutoimikunta yhdessä
Sopon hallituksen kanssa seuraa
tilannetta tarkasti ja antaa asiasta
lausuntoja tarvittaessa.
Korkeakoulutoimikunta:
Peter Edelsköld
Esa Kuhanen
Ritva Liinamaa
Auli Pekkala
Erja Salminen

Toimikunnat

heidän kohdallaan myöhemmin
merkitsee. Kuka heitä ohjaa vuoden 2014 haussa, mikäli he eivät
ole saaneet paikkaa tai haluavat
hakea uutta paikkaa?
Opinto-ohjaajien kannattaa seurata opetus- ja kulttuuriministeriön
sivustolta hankkeen edistymistä.
Lukion opinto-ohjaukselle on
viime aikoina asetettu paljon
haasteita ja tavoitteita. Me opot
tarvitsemme aikaa, mahdollisuuksia ja riittävästi tietoja sekä taitoja
ohjata opiskelijoita, jotta he voimaantuvat tekemään suunnitelmia
ja päätöksiä.
“Kalastajat tietävät, että meri
on vaarallinen ja myrskyt voivat
olla kauheita, mutta he eivät pidä
näitä vaaroja riittävinä syinä pysyä
rannassa.” (Vincent Van Gogh).
Riitta Valkonen
lukiotoimikunnan jäsen
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Innolukio hyvässä vauhdissa
Innolukio on Opetushallituksen rahoittama verkkooppimisympäristö, jonka
tarkoituksena on kannustaa
lukiolaisia luovuuteen ja
kehittää heidän ongelmanratkaisutaitoaan. Innolukio-kilpailuun osallistuvat
lukiolaiset oppivat myös tulevaisuuden työtaitoja päästessään verkostoitumaan kehittäessään omia ideoitaan
ammattilaisten kanssa.
Innolukio on osoittautunut tehokkaaksi koulu-yritysyhteistyön
muodoksi. Lukiolaiset saavat
siinä yhteyksiä heitä kiinnostaviin
yrityksiin ja oppilaitoksiin. Myös
yhteistyökumppanit hyötyvät päästessään tapaamaan toimialastaan
kiinnostuneita lukiolaisia.
Innolukio pyrkii havahduttamaan lukiolaisia luovaan ajatteluun
myös inspiraatiovideoilla. Näistä
korkeatasoisista 10 min. mittaisista

videoita voi käyttää eri kursseilla.
Monilla lukioilla näitä viikoittain
ilmestyviä uusia videoita katsotaan
koko koulun voimalla. Käykää
yhdessä opiskelijoidenne kanssa
tutustumassa Innolukion videoarkistoon!
Lukiolaisille kannattaa kertoa
myös pienistä viikkotehtävistä,
joihin on helppo vastata Innolukion
verkkosivuilla ja voittaa esimerkiksi älypuhelimen, tablet-tietokoneen
tai innostavan yritysvierailun.

Innolukio-kilpailu
Innolukion ydin on kuitenkin
Innolukio-kilpailu. Siinä lukiolaiset ratkovat yritysten, yhdistysten
ja yliopistojen antamia haasteita.
Ratkaisut kirjataan Innolukio Desk
verkkoalustaan, jossa ammattilaiset antavat palautetta jo kilpailun
aikana. Lukiolaiset voivat kehittää
ideoitaan edelleen. Kilpailuaika
päättyy 14.12.2012. Parhaimmat
työt palkitaan Innolukiogaalassa

tammikuussa 2013 yhteensä yli
30 000€ arvoisin palkinnoin.
Kilpailuun on osallistunut toistaiseksi melko vähän lukiolaisia,
joten tässä ensimmäisessä valtakunnallisessa kilpailussa on
mahdollista pärjätä pienilläkin
oivalluksilla. Kannustakaa opiskelijoitanne osallistumaan kilpailuun
he saavat siitä samalla hienon
oppimiskokemuksen! Kilpailun
loppuvaiheessa parhaimmat ideat
(työn nimi, tekijän nimimerkki
ja lukio) ovat nähtävissä verkkosivuilla. Aktiivisin lukio saa
valtakunnan laajuisen huomion
Innolukiogaalassa.
Innolukio-kilpailun tehtäviä voi
käyttää myös eri lukiokurssien
oppimateriaalina. Huomioikaa
myös TAT:n kilpailutehtävä, joka
on tarkoitettu vain lukioiden opettajille!
Ari Ervasti
projektipäällikkö, Innolukio
lehtori, Ylivieskan lukio

PÄTEVÖIDY
AMMATILLISEKSI OPETTAJAKSI,
ERITYISOPETTAJAKSI TAI
OPINTO-OHJAAJAKSI

HAKU
7.–25.1.
2013

HAAGA-HELIA Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa
voit suorittaa työsi ohella monimuotoisesti opiskellen
ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajilta
vaadittavat 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot
tai ammatillisen koulutuksen opettajille tarkoitetun erityisopettajan- tai opinto-ohjaajankoulutuksen (60 op).
Opiskelu alkaa toukokuussa 2013.
Nettihaku osoitteessa www.opekorkeahaku.fi

The HAAGA-HELIA School of Vocational Teacher
Education provides pedagogical education for teachers
(60 credit points) also in English.
Guidelines and application form:
www.haaga-helia.fi/aokk/en

Lisätietoja / For further information:
040 488 7520, 040 488 7521
opehaku@haaga-helia.fi
www.haaga-helia.fi/aokk
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Ohjauksen
maailmanpyörä

OPISKELEMAAN BRITANNIAAN
-TUNTIEN TUEKSI

SUOMALAISEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN ESITTELEMISEEN

Uudet /PISKELEMAAN "RITANNIAAN -videot esittelevät Britannian korkeakoulujärjestelmää, brittikorkeakoulujen hakumenettelyä ja opintojen rahoitusta. Niistä
saa vinkkejä myös opiskeluun ja Britanniassa elämiseen liittyvistä käytännön asioista.
Videot on tallennettu CIMOn /PISKELEMAAN "RITANNIAAN -infotilaisuudessa
elokuussa ja linkit niihin saa Maatieto.
netissä olevan 3UUNTANA "RITANNIA -oppaan aloitussivulta osoitteessa www.maatieto.net/britannia/.
/PISKELEMAAN "RITANNIAAN -oppituntipaketti on tehty erityisesti opojen
tarpeita silmällä pitäen. Sitä voi käyttää
opetuksen tukena ja sen voi hyvin linkittää em. videoihin, kun oppilaita ja opiskelijoita tutustutetaan harjoitusten avulla
Britanniaan.
Oppituntipaketit löytyvät Maailmalle.
netistä linkin www.maailmalle.net/tyovalineita_ohjaukseen takaa.

#)-/N /+-N 4%-N JA /0(N YHTEIStyössä tuottama ,IFELONG 'UIDANCE IN
&INLAND ESITE on päivitetty. Julkaisu esittelee suomalaista ohjausjärjestelmää kansainväliselle kohdeyleisölle englanniksi ja
antaa ajantasaista tietoa myös maamme
koulutusjärjestelmästä sekä työhallinnosta.
Lisäksi saatavilla on esitteen tietoihin perustuva englanninkielinen POWER
POINT ESITYS, jota voi käyttää esitellessään suomalaista ohjausjärjestelmää.
Sekä esite että esitys löytyvät CIMOn verkkopalvelun Euroguidance-sivuilta osiosta
Julkaisut ja materiaalit.

.................
AJANKOHTAISTEN ASIOIDEN SEURAAMISEEN
CIMO tiedottaa ohjauksen kenttään liittyvistä kansainvälistä aiheista, tapahtumista, julkaisuista ja projekteista myös #)-/ %UROGUIDANCE SËHKÚPOSTILISTAN kautta. Listalla
ON JO REILUT  OHJAUSALAN AMMATTILAISTA OPETUS JA TYÚHALLINNON ALOILTA -IKËLI HALUAT
LIITTYË LISTALLE LËHETË SËHKÚPOSTIA -IKA ,AUNIKARILLE mika.launikari@cimo.fi 
Lisäksi kannattaa seurata %UROGUIDANCE UUTISIA CIMOn verkkopalvelussa.

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JAKAMISEEN

CIMOn
neuvontapalvelut
s WWWMAAILMALLENET
s CIMOINFO CIMOl
s NEUVONTAPUHELIN

Uutta CIMOn verkkopalvelun Euroguidance-sivuilla on +ËYTËNNÚT JA MENETELMËT
-osio, johon keräämme materiaalia hyvistä ohjauskäytännöistä maailmalla.
Ensimmäisenä on esittelyvuorossa amerikkalaisen professori Spencer G. Nilesin kehittämä HOPE CENTERED CAREER DEVELOPMENT MODEL -menetelmä, jota Niles itse
esitteli Saksan Mannheimissa lokakuussa pidetyssä ohjausalan kansainvälisessä IAEVGkonferenssissa. ”Urasuunnittelun näkökulmasta toivo on erittäin keskeinen rakennuspalikka. Toivon merkitys ohjattavalle korostuu uraohjauksen kaikissa vaiheissa ja kaikessa
kanssakäymisessä ohjaajan kanssa”, totesi Niles.

0295 338 651
ti–to klo 13–16

+ANSAINVËLISEN LIIKKUVUUDEN JA YHTEISTYÚN KESKUS #)-/ s 0,  s  (ELSINKI s 0UH    VAIHDE s WWWCIMOl

4!2*/,,! %52/'5)$!.#% 49¾6¯,).%)4¯ /(*!!*),,%

Sivun toimitus: Mika Launikari
euroguidance@cimo.fi
www.cimo.fi/euroguidance
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4 .– 5GIN.1m2ES.S2UK0ES1K2US
H E LS IN

Su omen su ur in nu or te n op is ke lu ja ur at ap ah tu ma es itt el ee
va ih to eh do t ko ko ma as ta !
Studiasta löydät:
¿ Kotimaiset yliopistot, korkeakoulut, ammattikorkeat, erikoisoppilaitokset, kurssit
¿ Opiskelumahdollisuuksia ja välivuosivaihtoehtoja ulkomailla
¿ Liittoja, järjestöjä ja opiskelijapalveluja
¿ Tietoa eri alojen ammateista, urapoluista
ja työnhausta
¿ Opinto-ohjauspisteestä opastusta
ilman ajanvarausta
¿ Tietoiskuja opiskelijoille ja opinto-ohjaajille

Avoinna: ti 4.12. klo 9–17 ja ke 5.12. klo 9–16
Pääsyliput: Ovelta 10 €.
Ilmainen sisäänpääsy: Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenkortilla,
varus- ja siviilipalvelusmiehet palvelutodistuksella, työttömät
työvoimatoimiston kortilla, opinto-ohjaajat, rehtorit, opettajat ja
ryhmien vetäjät. Ilmainen sisäänpääsy edellyttää rekisteröitymisen kävijäksi.

www.studiamessut.fi
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Yhteistyössä:

Mediayhteistyössä:

Lukion opinto-ohjauksen kehittämispäivä
Opot ympäri Suomea kokoontuivat perjantaina 2.11. Jyväskylään,
lukion opinto-ohjaajien kehittämispäivään.
Tapaamisen Cygnaeuksen lukiossa järjestivät Keski-Suomen
lukiohanke, Lukio-ohjauksen
kehittämishankkeen toimijat,
Suomen opinto-ohjaajat ry sekä
Taloudellinen tiedostustoimisto
TAT.
Lukion opinto-ohjausta on
kehitetty viime vuosia erilaisten
hankkeiden ja projektien avulla ja
siksi tapahtuman tavoitteena olikin koota eri hankkeiden toimijat
sekä opot yhteen ja verkostoitua
tiedon jakamiseksi.
Päivän aikana opinto-ohjaajia haastettiin miettimään lukion opiskelijoiden ohjausta ja
työelämäyhteistyötä erilaisten
väittämien kautta. Tapahtuman
paneelikeskusteluun osallistui
myös nuoria opiskelijoita. Heidän
mielipiteensä ja ajatuksensa herät-

Kehittämispäivän osanottajat äänestämässä.
tivät läsnäolijat pohtimaan asioita
nuorten näkökulmista.
Kehittämispäivän aikana järjestettiin työpajoja. Niiden pitäjät
jakoivat paikalla olleille tutkimustietoa sekä hankkeiden tuottamia
tuloksia.
Linkki päivän materiaaleihin ja
tuotoksiin: http://www.peda.net/
veraja/lukiohanke/linkit/opojen/

materiaalit ja
h t t p : / / w w w. o p e t i n . f i /
ajankohtaista/3-tiedotteet/832oivaltavaa-ohjausta-unelmienlukiossa.html
Teksti ja kuva:
Katja Winogradow ja
Anu Turunen

Julkaisu näyttää tietä lukiokoulutuksen
työelämälähtöisyyden kehittämiselle

Lukiosta TyöElämään -julkaisu on syntynyt Keski-Suomen lukioiden
yhteistyönä.
Keski-Suomen lukiot ovat lähteneet rohkeasti määrittelemään lukiokoulutuksen työelämälähtöistä
pedagogiikkaa.
Kehittämistyön tulokset on
koottu LukiostaTyöElämään -julkaisuksi, joka löytyy verkosta ja
on vapaasti kaikkien lukioiden
käytettävissä. Julkaisu sisältää

22 erilaista työelämämallia, joissa
kuvataan, millaista työelämä- ja
jatkokoulutusyhteistyötä KeskiSuomen lukiolla on.
Uraauurtavaa lukiokoulutuksen kehittämistyötä on tehty 1,5
vuoden ajan 64 opettajasta koostuneissa työelämätiimissä.
Kehittämistyötä rahoittaa Eu-

roopan sosiaalirahasto ja KeskiSuomen 15 kuntaa. Kehittämistyön päätoteuttaja on Jyväskylän
koulutuskuntayhtymän KeskiSuomen lukiohanke.
LukiostaTyöElämään -julkaisu
kuvaa Keski-Suomessa vuosina
2010-12 tehdyn kehittämistyön
ensimmäisen vaiheen. Tänä lukuvuonna keskitytään uudistamaan
lukiopedagogiikkaa sekä vahvistamaan lukioiden yrittäjyyskasvatusta ja kansainvälisyyttä.
Kehittämistyöstä lisätietoja
www.peda.net/veraja/lukiohanke.
Julkaisu löytyy osoitteesta http://
www.peda.net/veraja/lukiohanke/
tyoelamamalli.
Liisa Lamminsivu-Risku
projektipäällikkö
Keski-Suomen lukiohanke
liisa.lamminsivu-risku@jao.fi
040 341 4605
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Järvenpään seminaari oli keskusteleva ja tiivisti yhteistyötä elinikäisessä ohjauksessa eri hallinnonalojen
välillä.

Elinikäinen ohjaus
ammatillisessa koulutuksessa
Järvenpää-talossa oli lokakuun alkupuolella kokoontuneena lähes 140 elinikäisen ohjauksen asiantuntijaa
ympäri Suomea.
Seminaari oli kutsuseminaari ja
paikalle oli saapunut laaja ammatillisen koulutuksen ja opintoohjauksen sekä muiden asiantuntijoiden joukko. Tavoitteena
oli ohjauksen yhteistyön kehittäminen elinikäisen ohjauksen
näkökulmasta.
Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisia tavoitteita
tarkasteltiin eri näkökulmista.
Esillä oli myös Tanskan ohjauksen
aluemalli ja alueellinen yhteistyö
hallinnonalojen välillä. Monipuolisia käytäntöjä ohjauksen
toteutuksista eri elämänvaiheissa
ja -tilanteissa oli tarjolla vaihtoehtoisissa työpajoissa.
Ohjauksen aluemallista Tanskassa kuultiin UUV Køge Bugtn
johtaja Margrethe Tovgaardin
kertomana. Tanskan mallia kommenttipuheenvuorossaan SOPO
ry:n puheenjohtaja Jukka Vuorinen piti parhaana mahdollisena
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nimenomaan Tanskassa. Suomen
mallia, jossa opinto-ohjaus toimii
matalan kynnyksen palveluna, pidetään kuitenkin yleisesti hyvänä
ja tehokkaana.
Ohjelmassa oli myös toimittaja
Maarit Tastulan vetämä paneeli.
Paneelissa kuulimme kuinka eri
hallinnonalojen edustajat näkivät
ohjauksen yhteistyön kehittämisen
ohjattavan näkökulmasta. Paneeli
oli todella keskusteleva ja siitä
välittyi halu tehdä yhteistyötä eri
hallinnonalojen välillä. Moderaattori toi keskusteluun väriä ja sai
yleisönkin innostumaan.
Paneeli toi johdatusta alueellisille ryhmille, joiden tehtävänä
oli pohtia alueen ohjauksen yhteistyötä. Alueet oli jaettu seuraavanlaisiin ryhmiin osallistujien
mukaan: Keski-Uusimaa, Uusimaa, Pohjanmaa ja Lappi yhdessä,
Varsinais-Suomi ja Satakunta
yhdessä, Etelä- ja Pohjois-Savo,
Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi yhdessä sekä Häme, Pirkanmaa
ja Keski-Suomi yhdessä. Alueryhmissä tehdyt tuotokset löytyvät
seminaarin nettisivuilta.
Toisen seminaaripäivän aikana
kuultiin Ely-keskusten roolista

alueellisina tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalveluiden koordinaattoreina. Muina aiheina oli mm.
kehittämisestä koulutustakuuseen,
siirtymät koulutukseen ja työelämään, alueellinen yhteistyö, ammatin ja alan vaihtajat ja erityiset
tarpeet ohjauksessa.
Päivien puheenjohtajina toimivat Opetushallituksesta opetusneuvokset Sanna Penttinen ja
Juhani Pirttiniemi. Seminaari
järjestettiin Opetushallituksen
hankerahoituksella. Elinikäinen
ohjaus ammatillisessa koulutuksessa -seminaarin hankekoordinoijana toimi Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä - Keuda ja
hankepäällikkönä Erja Kärnä.
Kumppanina toimi Helsingin Diakoniaopisto ja toimijana oli Annukka Sorjonen. Toteutuksessa
avustivat Keudan ammattiopiston
opiskelijat ja opettajat.
Seminaarin materiaalit kerättiin
nettisivuille http://elinikainenohjaus2013.wikispaces.com/ .
Erja Kärnä

Kuka on vuoden opinto-ohjaaja 2013?
Suomen opinto-ohjaajien keskuudesta on vuosittain nostettu keulakuvaksi joku ohjauksen saralla
ansioitunut henkilö joskus tiimi.
Tämä perinne on vanha ja Kouvolan opinto-ohjaajien päivillä 7.9.2.2013 vuoden opinto-ohjaaja
nimetään jo 22. kerran.
Opinto-ohjauksen merkitys
yhteiskunnassa on jatkuvasti
korostunut. Monimutkaistuvassa
maailmassa ja työelämässä kasvava nuori tarvitsee luotettavan
aikuisen tukea. Opinto-ohjauksella on tärkeä osa syrjäytymisen
ehkäisyssä. Opinto-ohjaaja tekee
arvokasta työtä nuorten voimavarojen kehittäjänä. Opinto-ohjaaja
on myös aktiivinen toimija koulussa ja yhteiskunnassa.
Vaatimukset opinto-ohjaajaa
kohtaan tuntuvat kasvavan vuosi
vuodelta. Keulakuvana oleminen
voi tuntua suurelta haasteelta.
Tästä huolimatta haluamme kannustaa ja rohkaista alueyhdistyksiä ja työyhteisöjä ehdottamaan

lähipiirissä toimivaa aktiivista,
aloitteellista ja kannustavaa ohjauksen osaajaa tähän tärkeään
tehtävään.
Vuoden opinto-ohjaajan on
luonnollisesti oltava Suomen opinto-ohjaajat ry:n jäsen. Hänen tulee
olla sisäistänyt työssään ohjauksen
eettiset periaatteet ja toimia tinkimättömästi ohjauksen asialla.
Vuoden opinto-ohjaaja voivat
ehdottaa alueyhdistykset tai yhdistyksemme jäsenet. Katse nyt
lähipiiriin! Onko siellä joku, joka
mielestäsi sopisi suomalaisen
opinto-ohjauksen keulakuvaksi.
Kynnys on tuntunut olleen viime
korkea, koskapa hakemuksia on
tullut nihkeästi. Toivomme runsaasti hakemuksia!
Hakemukset tulee lähettää suljetussa kirjekuoressa 31.12.2012
mennessä osoitteeseen:
Vuoden 2013 opinto-ohjaaja, Suomen opinto-ohjaajat ry, Jukka Eero
Vuorinen, Polvikatu 7 A 19,
33100 TAMPERE.

Hakemuksen tulee sisältää
seuraavat tiedot: Ehdokkaan ja hakemuksen esittäjän henkilötiedot.
Hakemuksessa on syytä kuvata
ehdokkaan koulutusta, työkokemusta, järjestötoimintaa opintoohjaajien tai muissa järjestöissä,
työelämäyhteyksiä sekä muuta
aktiivisuutta. Mukaan tulee liittää
erityinen perustelu, miksi ehdotettu henkilö sopii opinto-ohjauksen
vuoden 2013 keulakuvaksi.
Ehdotus perusteluinen tulee
mahtua yhdelle A4-sivulle eikä siihen pidä lisätä liitteitä. Ehdotukset
käsitellään luottamuksellisesti. Allekirjoittaneiden järjestöjen edustajat muodostavat kisan raadin.
Vuoden 2013 opinto-ohjaaja saa
tunnustuksen lisäksi huomattavan
stipendin.
Suomen opinto-ohjaajat ry
SOPO
Taloudellinen
tiedotustoimisto TAT
Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry

Ammattiosaaja.fi
A M I K S E S TA T Y Ö E L Ä M Ä Ä N

Mikä minusta tulee isona?
Millainen työ minulle sopisi?
Millaista osaamista eri
ammateissa tarvitaan?
Ammattiosaaja.fi auttaa löytämään
vastauksia näihin pohdintoihin. Koulutusvalintoja suunnitteleva nuori voi lukea
sivustolta muun muassa nuorten tarinoita
ammatinvalinnasta ja työelämään
siirtymisestä.

OPO!
Ammattiosaaja.fi on tietopaketti
myös sinulle. Lähtekää yhdessä
luokan kanssa surffaamaan ammattikoulutuksen maailmaan ja tutkikaa,
mitä siellä on tarjolla. Tilaa uutiskirje,
jotta näet, mitä uutta sivustolla
tapahtuu.

www.ammattiosaaja.fi | www.facebook.com/Ammattiosaaja
Ammattiosaaja.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema verkkopalvelu.
Palvelun tuottamisesta vastaa Skills Finland ry. Yhteydenotot: ammattiosaaja@skillsfinland.fi
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Liput ennakkoon:
1,5 €

Liput ovelta:

8€
0 € SAKKIn jäsenkortilla

