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Luin joululukemisena mm. mielenkiintoisen kir-
jan Ei voisi vähempää kiinnostaa.  Kalle Haatanen 
tarkastelee kirjassaan nihilismiä tämän päivän 
yhteiskunnassa peilaten sitä filosofian ajattelijoi-
den kautta.   Vanha roomalainen teksti kuvaa tätä 
suuntausta    En ole ollut, en ole, en kaipaa.  
    Hyvin yleisesti aikuiset, niin koulun sisällä 
kuin ulkopuolellakin, kuvaavat nuoria ja heidän 
asennettaan kirjainyhdistelmällä EVVK.  Pitkän 
kokemukseni perusteella väitän, että päinvastoin 
tämä kirjainyhdistelmä kuvaa aikuisten maailmaa 
ja elämänasennetta.  Nuoret ovat kiinnostuneita, 
haluavat oppia ja onnistua sekä mennä eteenpäin 
elämässä.
    Nihilismi sana juontuu latinasta: nihil tarkoittaa 
ei mitään.  Tämän päivän maailmassa sillä ymmär-
retään ihmisiä, jotka eivät usko mihinkään, joiden 
maailmankuva on aatteeton, ideaaliton ja kova.  
Mitä väliä? Miksi olla huolestunut tasa-arvosta, 
totuudesta?   
    Hyväntahtoisesti välinpitämättömät menestyvät 
parhaiten.  Kaikenlainen mukava ja sympaattinen 
puuhastelu ja hääräily on tärkeätä, voi unohtaa 
ja uppoutua “työskentelemään”.  Asiat vain ovat 
niin tai näin.  Tehdään projekteja, pidetään kehit-
tämispalavereita ja keskusteluja, verkostoidutaan 
ja reflektoidaan.
    Haatasen mukaan paskapuhetta ei enää eroteta 
totuudesta.  Kaikki kietoutuu yhdeksi hälinäksi.  
Kuten kaupallisen radiokanavan “välipälässä”.   
Eikä tämä rajoitu siis kevyeen viihteeseen, vaan 
ulottuu myös tieteeseen, taiteeseen ja politiikkaan.  
Ja tietysti kasvatukseen ja koulutukseen.
    Muutama esimerkki omalta alaltamme.  Suo-
men koulutusjärjestelmä on malli muille maille.  
Kaikki saavat opetusta ja ohjausta tasavertaisesti.  
Kaikkien oikeus ohjaukseen toteutuu.  Kaikki kou-
lutetaan.  Nuoria ei jätetä  Kaikissa kouluissa on 
pätevät opinto-ohjaajat.  Jos nämä eivät ole totta, 
niin ne ovat kuitenkin “lähes”  totta tai ainakin 
“paremmin”, kuin monissa “muissa” maissa.
    Muutama vastakysymys.  Miksi meillä on 
70 000 työtöntä nuorta, joista vielä noin 35 000 
kouluttamattomia?  Miten on mahdollista, että 
joka vuosi näitä nuoria tulee muutama tuhat lisää?  

EI VOISI VÄHEMPÄÄ KIINNOSTAA
Nil fuit, nil sum, nil desidero

Miksi näitä tietoja vähätellään tai ne kielletään? 
Tyyliin: Kyllä kaikki lopulta löytävät jonkin 
paikan. Miksi joissakin kouluissa voi vuosikausia 
toimia epäpätevä henkilö opinto-ohjaajana?  
    Miten edelleenkin lukuisissa kouluissa opinto-
ohjaajalla on kaksinkertainen jopa kolminker-
tainen määrä ohjattavia suosituksiin nähden?  
Miksi jatkuvasti loukataan virkaehtosopimuksia 
ja opinto-ohjaajilla teetetään ohjaukseen kuu-
luvia ja kuulumattomia ylitöitä vedoten “koko-
naistyöaikaan” tai “toimistotyöaikaan”?  Ketä 
kiinnostaa?  
    Opinto-ohjaajana ajattelen, että meillä monet 
asiat ovat hyvin mutta että paljon onparantami-
sen varaa.  Niiden, jotka ovat koulutettuja, jotka  
osaavat ja uskaltavat, on otettava vastuu.  Se on 
ajattelevan ja tuntevan ihmisen tehtävä.  Silläkin 
uhalla, että se on joskus raskasta ja turhauttavaa.  
Vähemmällä pääsisi, kun menisi kylmästi joukon 
mukana.  
    Shakespearea lainaten: On aika sijoiltaan, miks 
synnyinkään, sitä raiteilleen taas vääntämään?  

Hyvää kevättä 2011 ja jaksamista,

Kari Hernetkoski                                                                                                                                      
      Puheenjohtaja
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Tammikuussa 2011

Painettuja valintaoppaita
tarvitaan edelleen

Opinto-ohjaajan työ eli oppilaiden ja  koulutus- ja uravalintaohjaus on pitkäjänteistä 
työtä. Ohjauksessa ei voi edetä äkkinäisin kääntein. Valintavaihtoehtojen tulee olla tie-
dossa tarpeeksi aikaisessa vaiheessa eikä niin, että oppilaat ja lukio-opiskelijat saavat 
tietää valintakohteista vasta kuukausi tai pari ennen yhteishaun alkua.
     Opetushallituksen ilmoitus siitä, että painetuista koulutusoppaista vähitellen luo-
vutaan, on saanut opinto-ohjaajat huolestumaan.  Tilalle on tulossa “uusi asiakasystä-
vällisempi verkkopalvelu”, minkä seurauksena esimerkiksi Korkeakoulujen valinta- ja 
opinto-oppaat eivät enää ilmesty painettuina versioina vuodelle 2012.
     Opinto-ohjaajat ovat sitä mieltä, että Opetushallituksen uudet suunnitelmat ovat 
viemässä sitä  hakoteille ja todistavat vieraantumista ruohonjuuritason toiminnasta. 
    Kirjallista materiaalia tarvitaan muun muassa siksi, että kaikissa oppilaitoksissa ei 
edelleenkään ole tarvittavia tietoteknisiä valmiuksia. Joissakin kouluissa oppilaat pää-
sevät tietokoneen ääreen satunnaisesti eivätkä aina oppilaanohjaustunnin aikana.  
     Internet on opojen mukaan hyvä tiedonhankintaväline, mutta ei sovellu ammattilaisen 
käyttöön ohjaustilanteessa. Nettiä ei myöskään pidä käyttää pelkästään säästökeinona 
silloin, kun halutaan välttyä kalliilta painokustannuksilta ja painatukseen kuluvalta 
pitkältä ajalta sekä saada kätevä mahdollisuus tehdä viime hetken korjauksia.
    Opiskelijoiden oikeusturva edellyttää, että valintatiedot ovat käytettävissä hyvissä 
ajoin ennen yhteishaun alkamista. Opinto-ohjaajat pelkäävät, että kun aikaa vievistä 
valinta- ja opinto-oppaiden painattamisesta luovutaan, tietojen julkistaminen venyy eikä 
ohjauksessa ehditä riittävästi paneutua valinnan kohteista tiedottamiseen.
    Tilannetta mutkistavat myös yliopistojen käyttöön ottamat uudet termistöt. Esimerkiksi 
Tampereen yliopisto poistaa kokonaan käytöstä tiedekunta-termin ja alkaa sen sijaan 
puhua tieteenalayksiköstä. Opinto-ohjaajat pitävät käsittämättömänä, että hakijoita 
hämmennetään tämänkaltaisilla jatkuvilla muutoksilla. Käytettävän terminologian tulee 
olla yhtenevä kaikissa korkeakouluissa.
    Opinto-ohjaajat varoittavat tekemästä muutoksia lyhyellä varoitusajalla. Jos sille 
tielle mennään, on syytä epäillä, että itsenäisesti toimivat yliopistot siirtyvät kilpailusta 
johtuen entistä lyhytjänteisempään päätöksentekoon. Korkeakouluopinnot tulee jatkos-
sakin esitellä niin, että opiskelijoille jää runsaasti aikaa perehtyä eri vaihtoehtoihin ja 
tehdä valintansa harkiten.

Ritva Mäkelä
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Tulevaisuudentutkija 
ennakoi 
koulumaailman 
muutoksia

Tulevaisuudentutkija ja Suo-
men sosiokulttuurisen muu-
toksen johtaviin asiantunti-
joihin kuuluva Ilkka Halava 
tulee Helsingin opo-päiville 
puhumaan nuorten maail-
mankuvan rakennusaineista. 
Nuoret ovat hänen mukaansa 
kuluttajakansalaisia, joilla on 
mm. erilainen aikakäsitys kuin 
vanhemmilla ikäluokilla. 
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Koulumaailmassa on tehtä-
vä muutoksia, jotka ottavat 
huomioon nuorten ikäluok-
kien muuttuneen maailman-
kuvan, sanoo  tulevaisuu-
dentutkija ja Suomen sosi-
okulttuurisen muutoksen 
johtaviin asiantuntijoihin 
kuuluva Ilkka Halava. Nuo-
rilla kuluttajakansalaisilla 
on hänen mukaansa mm. 
erilainen aikakäsitys kuin 
vanhemmillaan.

Helsingin opo-päivillä nuorten 
maailmankuvan rakennusaineista 
puheenvuoron käyttävä Ilkka 
Halava on tullut tunnetuksi yri-
tyselämän ja suuren vastuun orga-
nisaatioiden valmentajana, jonka 
syksyllä yhdessä Mika Pantzarin 
kanssa julkaisema EVA-raportti 
sai suurta julkisuutta. Raportis-
saan tulevaisuudentutkijat puhui-
vat kuluttajakansalaisista, jotka 
tavoittelevat merkityksellisyyttä 
omaan elämäänsä. Kuluttajakan-
salaisuuden he näkivät vastakoh-
tana perinteiselle työntekijälle, 
tuottajakansalaisuudelle.

Kuluttajaoppilaat joudutaan 
Ilkka Halavan mukaan kohtaa-
maan myös koulumaailmassa.

– Kouluissa on jo jonkin aikaa 
ollut sellainen sukupolvi, joka on 
kasvanut kuluttajuuteen. Perintei-
set käsitteet ja normit  muun muas-
sa puolueet, ammattiyhdistysliike, 
seurakunta, osuustoimintaliike ja 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö  
ovat oppilaille vieraitra, sen sijaan 
he tuntevat hyvin kuluttajuuden 
teemat ja valinnan vaihtoehdot.

Ajalle tyypillistä on Halavan 
mukaan mm. se, että yli puolet 
perheistä ei millään tavalla siirrä 
eteenpäin perinteitä. 

Opiskelun valinnat
kuluttajanäkökulmasta
Mitä kuluttajuus sitten tuo koulu-
maailmaan?

– Aina kun oppilas pääsee 
käyttämään valinnanvapauttaan, 
hän valitsee itselleen kiinnostavia 
kursseja, sanoo Ilkka Halava.

Koulutus ei enää ole sitä, että 
kaikkea opetetaan kaikille. 

– Erikoistumista alkaa tapahtua 
entistä nuoremmalla iällä, ja sitä 
tehdään kuluttajaperspektiivistä. 
Vaikka koulumaailma ei halua 
puhua kilpailusta opettajien vä-
lillä, siihen liittyvät ilmiöt tulevat 
väistämättä suomalaisiinkin kou-
luihin, Halava ennakoi.

Wikipedia-tietoa ja
subjektioppilaita
Opetuksen sisällössä tapahtunut 
muutos on vaikuttanut niin, että 
enää ei varhaisella iällä saada 
samanlaista yleissivistyksellistä 
pohjaa kuin vielä 20 vuotta sitten, 
jolloin kaikki oppivat suurin piir-
tein samanlaisia asioita samassa 
järjestyksessä.  Kukaan ei voi 
hallita valtavaa tietomassaa.

– Nuoret oppivat automaatti-
sesti wikipedia-tyyppisen tiedon, 
jossa hakusanojen avulla pääsee 
täydentämään omaa tietoaan. 

– Kollektiivisen tajunnan ra-
kentaminen ei enää onnistu tässä 
ajassa. Oppilaille pitää opettaa 
pirstaleisen maailman hallinta-
keinoja.

Koulumaailman keskeisiin 
muutosvaatimuksiin kuuluu myös, 
että pitää pystyä siirtymään opetta-
jakeskeisestä maailmasta oppilas-
keskeiseen. Opettajan tehtävänä ei 
ole enää tiedon siirtäminen, vaan 
oppimisen mahdollistaminen.

Tämä ei ole mikään uusi asia, 
mutta sen pitää aidosti toteutua. 

Oppilaasta pitää saada subjekti, 
ei enää objekti. 

Valintojen ympäristössä tämä 
muutos tarkoittaa Ilkka Halavan 
mukaan sitä, että nuoria on kas-
vatettava tekemään valintojaan 
viisaasti, ja sitä varten heistä on 
kasvatettava subjekteja.

Uusi purskeinen
aikakäsitys
Vanhemmat ikäluokat ovat tottu-
neet mieltämään ajan lineaarisesti 
jatkuvaksi, mutta nuorilla on toi-
senlainen käsitys.  Ilkka Halava 
kuvaa heidän aikakäsitystään 
purskeiseksi.

– Idea on siinä, että itse tekemi-
nen on tärkeää, silloin aika tai muu 
viitekehitys ei ratkaise, vaan nu-
kutaan niin kauan kuin nukuttaa, 
tehdään niin kauan kuin jaksetaan 
ja energiaa riittää tai tekeminen on 
kivaa, hän selittää. 

Yhteiskunta on tulevaisuuden-
tutkijan mukaan menossa kohti 
purskeisempaa aikakäsitystä. Se 
näkyy mm. siinä, että aikaisemmin 
julkisissa tiloissa oli aina kello, 
mutta nyt se puuttuu varsinkin os-
toskeskuksista, joissa purskeisuu-
den toivotaan jatkuvan kauan. 

– Koulussa purskeisuus näkyy 
niin, että oppilaat haluaisivat 
keskittyä opiskelemiinsa asioihin 
pitempään ja mennä niihin sisäl-
le.  Sen sijaan heille tarjotaan 55 
minuuttia esimerkiksi biologiaa, 
sitten tauko ja taas 55 jotain toista 
ainetta.

– Koulu on järjestäytynyt kel-
lokeskeisesti lineaarisen aikakäsi-
tyksen mukaan, mutta nuoremmat 
ikäluokat toivovat kokonaisuu-
den kunnioittamista ja sisällön 
kiinnostavuutta. Ristiriita näkyy 
varsinkin lukiossa ja jo yläasteen 
loppupuolella.

Haasteina 
kuluttajaoppilaat
ja erilainen aikakäsitys
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Ymmärrys
auttaa  

Tulevaisuudentutkijan mukaan isot kysymykset ovat 
tulossa eteen myös koulumaailmassa.  Hän uskoo 
kuitenkin, että kaikkeen löytyy ratkaisu, kunhan vain 
opettajat ja opinto-ohjaajat pystyvät hahmottamaan, 
mistä kiikastaa. Hänen mielestään vastaukset löyty-
vät, jos vain osataan asettaa oikeita kysymyksiä.

Luulen, että kouluille olisi hyväksi, jos vaikka 
kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa olisi 
tällaisia purskeita. 

Suurin osa koulumaailmaa voisi silti Halavan 
mielestä olla järjestäytynyttä. Vaikeuksia seuraa 
vain, jos yritetään mennä pelkästään toisen ehdoilla. 
Ilkka Halava on vahvasti sitä mieltä, että koulu ei voi 
jatkaa entisellään.

On vain työnjaollinen kysymys, minne sijoitetaan 
kellon mukaan meneminen. Periaatteessa riittää jo 
se, jos meillä on tahto, jos välitämme oppilaista ja 
oppimisen onnistumisesta. Sen jälkeen saadaan vä-
lineitä ja päivitystä,

Halava sanoo toivovansa, että oppilaitokset oli-
sivat valmiit ja pystyisivät suunnitelmallisesti ja 
rauhallisella aikataululla tekemään sellaisia muutok-
sia, jotka parantavat oppimiskokemusta ja tekevät 
opettamisen mielekkääksi. 

On huono vaihtoehto, jos muutos tulee väkisin ja 
kiireellä ja jos silloin tehdään sellaisia kompromis-
seja, joihin kukaan ei ole tyytyväinen.

Ritva Mäkelä

Pohjanmaan opinto-ohjaajat ry:n uutena alajärjestö 
on vuoden alusta aloittanut ruotsinkielinen toimi-
kunta. 

Ruotsinkielisten toimikunnan yhteyshenkilöiksi 
valittiin toistaiseksi Vaasan Övningskolan Gym-
nasium opinto-ohjaaja Anne Ahlbom ja Närpiön 
yläasteen opinto-ohjaaja Stefan Träskvik.

Vuosikokouksessa 25.3.2011 valitaan ruotsinkie-
linen toimikunta 3-4 henkilöä, josta sitten valitaan 
hallitukseen varsinainen jäsen sekä hänen varajäsen. 
Pohjanmaan opinto-ohjaajien hallitus  muodostuu 
kuudesta varsinaisesta ja kuudesta varajäsenestä.

– Tällä hetkellä alueyhdistyksellä on  jäseniä 76, 
mikä on uusi ennätys. Kun ruotsinkieliset tulevat 
alajärjestönä mukaan toimintaan 2011 alkaen , niin 
jäsen määrä nousee yli sataan. Tämä on todella lois-
tava jäsenmäärä, jolla pystymme vaikuttamaan val-
takunnan tasolla uusien kehittämisasioiden eteenpäin 
viemiseen opinto-ohjauksessa, kertoo Pohjanmaan 
opinto-ohjaajien hallituksen puheenjohtaja Timo 
Järvinen.

Ruotsinkielinen toimikunta
aloitti Pohjanmaalla
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Kerro kuntatyöstä – materiaalit kätevästi netistä

Uudistunut Kuntatyo.fi -sivusto tarjoaa aineistoa opiskelijoiden tukemiseen.
Kerro verkkosivuston ja sieltä ladattavan esitysmateriaalin avulla kuntatyön 
yli 5000 ammatin mahdollisuuksista.

Hyödynnä työssäsi – www.kuntatyo.fi 

 | asiakaspalvelu | hallinto | kulttuuri | liikunta | markkinointi ja viestintä | matkailu | opetus | pelastusala | rakentaminen | sosiaaliala | talous | tekninen ala | terveydenhuolto | tietotekniikka | 
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Kanadalainen korkeakoulutukseen  pääsyä mittaava kansainvälinen 
vertailu nosti jälleen Suomen kärkimaaksi.

Kanadalainen korkeakoulu-
tukseen erikoistunut tutki-
muslaitos Higher Education 
Strategy Associates (HESA) 
sai loppuvuodesta valmiik-
si laajan kansainvälisen 
vertailun. Tämän kunnian-
himoisen tutkimuksen ta-
voitteena oli arvioida, miten 
eri maiden korkeakoulu-
tusjärjestelmät kykenevät 
tuottamaan kohtuuhintaista 
korkeakoulutusta kansalai-
silleen ja miten koulutuksel-
linen tasa-arvoisuus toteu-
tuu eri maissa.

Nämä kaksi näkökulmaa  koulu-
tuksen edullisuus ja saatavuus ovat 
erittäin ajankohtaisia kysymyksiä 
kaikkialla maailmassa. Vertailu 
pohjautuu vuoden 2008 tilantee-
seen ja sen jälkeen monissa maissa 
on tehty opiskelun maksuttomuu-
teen tai edullisuuteen ratkaisevia 
heikennyksiä. 

Iso-Britannian päätös kolmin-
kertaistaa jo nykyisin hyvin korke-
at yliopistojen lukukausimaksut ei 
ainoastaan heikennä koulutuksen 
tasa-arvoa, vaan se myös vaaran-
taa kuningaskunnan mahdollisuu-
den päästä järkyttävästä budjetti-
vajeesta jaloilleen. Säästämällä ei 
lamasta nousta.

Finland “very good”

Kanadalainen HESA-tutkimuslai-
toksen johtaja Alex Usher ylistää 
Suomen korkeakoulutusjärjes-
telmää. Tulokset ovat laajojen 
ja monipuolisten mittareiden eri 
osa-alueilla erittäin hyviä kautta 
linjan. Suomessa korkeakoulutus 
on edullista. Opiskelija saa osal-
leen kansainvälisessä katsannossa 
jopa hyvin anteliaita tukijärjes-
telmiä. Erityisesti koulutuksen 
aloittaminen on mutkatonta ja 
vaatii opiskelijalta verraten vähän 
alkupääomaa. 

Suomi oli lähes 20 maan jou-

Suomi ykkönen kaikilla mittareilla
Kanadalaisen tutkimus ylistää suomalaisen korkeakoulutuksen tasa-arvoisuutta

kossa koulutuskustannuksiltaan 
edullisin ja koulutuksen saavutet-
tavuuden suhteen selvä ykkönen. 
Maakohtainen ranking tehtiin 
kohtuuhintaisuuden (Affordabili-
ty) osalta pohjautuen kuuteen eri 
osatekijään, joista lukukausimak-
sut oli vain yksi osatekijä.  

Sitä, onko kaikilla mahdolli-
suus opiskella (Accessibility), 
arvioitiin yhteensä neljällä eri 
mittarilla.

Tasa-arvon vaikeus

Mitä tarkoitetaan koulutuksen 
tasa-arvolla, on monipiippuinen 

juttu. Iso-Britannian kaltaisissa 
luokkayhteiskunnissa asia kitey-
tyy postinumeroihin. Kanadassa 
tässä yhteydessä puhutaan toi-
meentuloeroista. Uudessa Seelan-
nissa ja Yhdysvalloissa tasa-arvo 
kytkeytyy rotuun tai etnisyyteen. 
Tätä tarkoitusta varten HESA-tut-
kimuslaitos konstruoi EE-indeksin 
(Educational Equality Index).

Tämä tasa-arvoindeksi olikin 
yksi niistä harvoista mittareista, 
joissa Suomi ei ollutkaan aivan 
kirkkaimmassa kärjessä. Ykköse-
nä oli Hollanti. 

Huomionarvoisaa on, että sel-
laiset maat kuin Saksa ja Ruotsi 
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tarjoavat korkeakoulutuspalve-
luita edullisesti kansalaisilleen, 
mutta eivät kykene tarjoamaan 
korkeakoulutukseen osallistu-
mista koko kansalle vaan vain 
valikoituneelle eliitille. 

Saksan vanhakantainen kol-
messa kastissa pelaava koulujär-
jestelmä on ihan selvä syy tähän. 
Ruotsin putoaminen tasa-arvo-
mittareilla saattaa olla joillekin 
yllätys. 

Tosiasia on kuitenkin se, että 
ruotsalaisen yhteiskunnan ulos-
päin näkyvää ohutta tasa-arvo-
kuorrutusta ei tarvitse paljoakaan 
raaputtaa, kun alta paljastuu karu 
luokkayhteiskunta. Tätä aihetta on 
ansiokkaasti käsitellyt Susanna 
Alakoski kirjassaan Sikalat. So-
sialidemokraattinen ja tasa-arvoi-
nen Ruotsi on enää vain myytti.

Norja on toista maata

Suomen kanssa lähes samoihin 
lukuihin ylsi Norja. Norjalaisille 
nuorille opiskelu on reilusti tuet-
tua ja edullista. Myös tasa-arvo 
toteutuu mukavasti. Norjalla ja 

Suomella näyttäisi olevan yh-
teiskunnallisesti paljon enemmän 
yhteistä kuin kahden kerroksen 
Ruotsilla. Tasa-arvon suhteen jopa 
Englanti ja Wales olivat edisty-
neempiä kuin Ruotsi.

Kanadalainen tutkimus on 
herättänyt varsin vähän kansain-
välistä tai kansallista huomiota. 
Suomen menestys “tässäkin” lajis-
sa on kuitenkin pantu merkille. 

Australialainen Suomessa vai-
kuttava tutkija Ian Dobson osasi 
“täydentää” tutkimustulosta asi-
allisilla kommenteilla University 
World News lehdessä. Dobson 
tietää, että suomalaisen systeemin 
heikkoudet liittyvät erikoiseen, 
pitkään kestävään siirtymäriittiin 
lukion ja yliopiston välillä ja 
siihen, että korkeakoulutusjär-
jestelmää edullisuudestaan ja 
saavutettavuudestaan huolimatta 
vaivaa tehottomuus. On edullista 
opiskella pitkään ja hartaasti.

Maailman korkeakoulupoliit-
tisen keskustelun fokus liikkuu 
tällä hetkellä pitkälti Shanghain 
listojen ja muiden huippuyliopis-
tomittareiden ympärillä. Tasa-arvo 

ei ole pop näissä piireissä.
Kotimaista mediaa tämä mer-

kittävä tutkimustulos ei ole juuri 
hetkauttanut. Suomen jatkuva 
hyvä menestys näyttää jo kylläs-
tyttävän toimittajia. Tästä tulok-
sesta ei revitä sensaatiota. Suomen 
hyvä menestys niin epäseksikkääl-
lä alueella kuin tasa-arvossa ei ole 
mikään uutinen.

Mitä annettavaa tällä tutki-
muksella on opinto-ohjaukselle? 
Opinto-ohjaajien tulee jatkossa 
toimia entistä aktiivisemmin, 
että mitään lukukausimaksuja tai 
muita ylimääräisiä kustannuksia 
ei sälytetä opiskelijoille. 

On tärkeää huomata, että opin-
to-ohjaajien velvollisuus on kertoa 
rohkaisevasti, että Suomessa on 
edullinen ja runsas korkeakoulu-
tus, jonne kannattaa lähteä heti, 
kun on mahdollista. Välivuosien 
perään ei kannattaisi paljoa huu-
della! 

Katso lisää: http://www.highe-
redstrategy.com

Jukka Eero Vuorinen
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Epävarmuus omasta tule-
vaisuudesta vaivaa varmasti 
monia nuoria. Oli sitten ky-
symys lukiolaisesta tai toisen 
asteen opiskelijasta. Tällöin 
on tietysti olennaista millai-
sia tietoja nuorille kerrotaan 
eri työmahdollisuuksista.

Journalismi ja laajemmin koko 
viestintäala ovat jo kauan olleet 
hyvin mediaseksikkäitä ja näiden 
alojen oppilaitosten lukuisille lin-
joille on ollut paljon eteviä haki-
joita. Alan koulutusta lisättiin run-
saasti vielä vajaat 10 vuotta sitten, 
vaikka ennusmerkkejä synken-
tyvistä työllisyysnäkymistä oli 
ainakin meillä Journalistiliitossa 
jo aika tavalla. Olemme vaatineet 
koulutuksen selvää supistamista 
jo vuodesta 2003 lähtien. Miksikö 
näin?

Joka vuosi yhteensä 2500 nuorta 
aloittaa viestinnän opinnot toisella 
asteella, ammatti-korkeakouluissa 
tai yliopistoissa. Edelleen myös 
kymmenissä kansanopistoissa ja 
ties millä kursseilla voi opiskella 
alan tehtäviin. 

Medianomikoulutuksen aloitus-
paikkoja on ammattikorkeakou-
luissa aina vain yli 750 joka vuosi. 
Yliopistopuolella aloituspaikkojen 
määrä on pysynyt sentään jo 
vuosia entisellään: journalistiikan 
opinnoissa aloittajia on  100 -120 
vuodessa. 

Journalistin ammatti on vapaa 
ja alan töihin voi tulla lähes millä 
tahansa koulutuspohjalla tai työ-
kokemuksella. Silti käytännössä 
yhä useammin vaaditaan pitkiä 
opintoja ennen kuin alalta löytyy 
pysyvämpää työtä. Journalistilii-
ton jäsenten (lähes 16 000) koulu-
tustaso on noussut hyvin nopeasti 
viime aikoina. Kolme neljästä on 
suorittanut korkeakoulututkinnon 
yliopistossa tai ammattikorkea-
koulussa.

Työmarkkinat ja 
ammatin arvostus

Työttömiä journalisteja on nyt 
50 prosenttia enemmän kuin 
vielä pari vuotta sitten. Viime 
vuonna työttömyyspäivärahaa 
sai 900 SJL:n jäsentä. Vuonna 
2009 irtisanottiin tai ’ohjattiin’ 
ennenaikaiselle eläkkeelle satoja 
journalisteja. Vapautuneista pai-
koista on  täytetty nuorilla vain 
murto-osa.

Yleisradion kiristyvä talous 
on jatkuvasti esillä: vakituisen 
henkilöstön määrää pyritään koko 
ajan rajusti vähentämään. Verk-
ko kaikkine sosiaalisen median 
kiehtovine muotoineen tarjoaa 
kyllä puuhaa, mutta vain harvoille 
kunnolla palkattua työtä.

Useimmiten viestintää opiskel-
leille on tarjolla vain pätkä- tai 

freetyötä. Vakinaisen työn määrä 
on selvästi vähentynyt ja alan 
työllistymisarviossa on tärkeä 
muistaa freelan-cereiden tilanne. 
Liittomme tekemien tutkimusten 
mukaan freelancereista iso osa on 
alityöllistyneitä. Myös freepalkki-
ot ovat kovassa kilpailutilanteessa 
pysyneet vuodesta toiseen ennal-
laan tai jopa pienentyneet.  

Vaikka on paljon niitä nuoria, 
jotka haluavat ’Pimiäksi Vappu 
Pimiän paikalle’, vain harvat lä-
päisevät kustantajien ja muiden 
alan pomojen seulan. 

Myös ammatin arvostus on 
selvästi laskenut. Suomen Ku-
valehden teettämien tutkimusten 
mukaan journalismin ja viestinnän 
lähes kaikkien ammattiryhmien 
arvostus on laskenut. Viimeke-
väisten tuoreim-pien tulosten 
mukaan radiotoimittajat olivat 

Unelma-ammatti ja 
suuret pettymykset
Onko media-ala 2010-luvun paskaduunia?

Puheen-
vuoro

Stadia ammat-
tikorkeakoulun, 
nykyisen Metro-
polian,  radio- 
ja tv-ilmaisun 
opiskelija Tom-
mi Melajoki 
valmistui viime 
vuonna ja toi-
mii nykyään ju-
niorikonsulttina 
Viestintätoimis-
to Pohjoisran-
nassa. Kuva on 
syksyltä 2007. 
Kuva: Raisa 
Karjalainen.
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tippuneet kuudessa vuodessa noin 40 sijaa (2010 
postinkantaja oli samalla sijaluvulla!), lehti- ja tv-
toimittajatkin olivat pudonneet arvostuksessa, samoin 
tiedotuspäälliköt. 

Sisällöntuottajat ja juontajat olivat jo ennestään 
niin alhaalla lähes 400 ammatin luettelossa, ettei 
alemmaksi enää voinut juuri mennä. No, kriitikko, 
mainostoimittaja ja ovelta ovelle myyjä olivat vielä 
alempana.. Mistä kaikesta tuo arvostuksen vähennys 
sitten johtuu? Liikakoulutuksen lisäksi on tietysti 
paljon muitakin syitä, esim. journalismin viihteel-
listyminen. 

Palkaton harjoittelu 
– koulutuskuplan väistämätön seuraus

Kun aiemmin, ja osaksi vieläkin, yliopistojen journa-
listiopiskelijat ovat saaneet alan sopimusten mukaista 
harjoittelijapalkkaa kesätöistään, tilanne muuttui täy-
sin ammatti-korkeakoulujen tultua mukaan kuvaan. 

Nyt on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että 
medianomiharjoittelija paiskii töitä koko 5 kuukau-
den pakollisen harjoittelun ilman palkkaa. Usein vielä 
huonosti ohjattuna. 

Monet alan pienet yritykset, joiden joukossa on 
varsinkin elokuva- ja tv-puolen ohjelma- ja tuotan-
toyhtiöitä, mutta jopa suuret mediakonsernit ottavat 
jatkuvasti uusia palkattomia harjoittelijoita, joita 
nykyisillä koulutusmäärillä totisesti riittää. Jokaisen 
kun on saatava se ensimmäinen harjoittelupaikka 
myös valmistuakseen ja silloin mennään töihin mihin 
päästään – vaikka ilmaiseksi tai ruokalappupalkalla! 
On jopa käytävä ohessa muussa työssä, jotta voi 
kustantaa ilmaisen harjoittelunsa..

Journalistiliitto on yhdessä alan työnantajien eli 
Viestinnän Keskusliiton kanssa puuttunut myös tä-
hän huolestuttavaan tilanteeseen. Nuoria johdetaan 
harhaan ja alan yritysten tuotanto-kustannukset 
vääristyvät, kun ei työhön käytetäkään valmiita 
ammattilaisia.

Supistamispäätökset viipyvät, 
nuoret kärsivät

Viestinnän ylikoulutus on sentään monivuotisen toi-
tottamisen jälkeen tunnustettu tosiasiaksi eri puolilla, 
mutta konkreettiset supistamispäätökset puuttuvat. 

Aina ovat jotkut vaalit tulossa eivätkä poliitikot 
uskalla tehdä päätöksiä, koska aluepolitiikka on 
tärkeää ja paljon hyviä hakijoita on riittänyt muo-
dikkaalle trendialalle. 

Turhauttavin tilanne on nuorten itsensä kannalta, 
mutta verovarojen ja koulutusresurssien käyttö nykyi-
seen malliin ei ole myöskään tarkoituksenmukaista. 
Kenenkään kannalta. Tosiasiat olisi syytä tunnustaa 
niin oppilaitoksissa kuin opetushallinnossakin.

Jarmo Häkkinen
koulutusasiamies, VTM,HuK

Suomen Journalistiliitto     

Päätoimipaikka: PL 13, 14201 Turenki
puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi

Vantaa  Janakkala Hämeenlinna Lahti
Riihimäki  Forssa Tampere  Kouvola

Kiipulan 
ammattiopisto

ajoneuvoasentaja
artesaani
datanomi
elektroniikka-asentaja
ICT-asentaja
kiinteistönhoitaja
kokki

lähihoitaja
merkonomi
metsuri–metsä-

   palvelujen tuottaja
puutarhuri
toimitilahuoltaja
varastonhoitaja

Ammatillinen perustutkintokoulutus

Valmentava ja kuntouttava 
opetus ja ohjaus

Tilaa hakijan opas 
ja tutustu ammatillisen 
erityisopetuksen 
koulutustarjontaan.

www.kiipula.fi
ammattiopisto@kiipula.fi

Olemme mukana Next Step -messuilla 
2.-3.2.2011 Jyväskylässä. OSASTO B224

ammatilliseen peruskoulutukseen ja työelä-
   mään valmentava ja kuntouttava opetus ja 
   ohjaus

työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja   
   kuntouttava opetus ja ohjaus



14



15

Helsinkiin on tulossa ennä-
tysmäärä opinto-ohjaajia. 
Marina Congress Centerin 
tilat mahdollistivat vastaan-
ottamaan ennätysmäärän 
osallistujia. Toki tilat ovat 
nyt ihan äärimmilleen mi-
toitetut ja lisäkapasiteet-
tiakin on jouduttu ottamaan 
käyttöön.
   
Ilmoittautuminen on päättynyt 
eikä jonotuslistalle enää oteta 
ketään eikä jonotuslistalta pääse 
enää osallistujaksi. Ennen ilmoit-
tautumisen alkua laadittiin selkeät 
peruutusehdot osallistujille ja pe-
ruutusehdot ovat olleet voimassa 
koko ilmoittautumisen ajan. Tiu-
kemmat peruutusehdot astuivat 
voimaan 3. tammikuuta. Nämä 
ehdot selkeyttävät niin meitä jär-
jestäjiä kuin osallistujia tekemään 
peruttamisesta läpinäkyvämmän ja 
toivottavasti osallistumisesta itse 
tapahtumaan myös sitovamman. 

Marina Congress Centerissä on 
lisätilaksi otettu pääsalin (Fennia 
I-II) vierestä toinen sali (Nordia) 
perjantain aamupäivän pääluento-
jen aikaan. Nordian lisäsalista voi 
seurata tilaisuutta screeniltä. Kuva 
taataan varsinaisesta kokoussalista 
kameramiesten välityksellä Nor-

diaan. Perjantain vaihtoehtoiset 
luennot ovat myös olleet suosit-
tuja. Kaikkein suosituin on ollut 
ehdottomasti neurologi ja Työter-
veyslaitoksen tutkimusprofessori 
Kiti Müller.

Torstain vierailukohteet ovat 
herättäneet myös runsaasti kiin-
nostusta. Erityisen suosittuja ovat 
olleet hyvin monet erilaiset koh-
teet, kuten Marimekko, Maanpuo-
lustuskorkeakoulu, Kulttuurikes-
kus Caisa, Teatterikorkeakoulu ja 
Musiikkitalon rakennustyömaa. 

Marinan lounastilat asettavat 
tietysti omat haasteensa runsaalle 
väkimäärälle, joten lounas on tä-
män vuoksi porrastettu kolmeen 
eri aikaan ja jotta jokainen mah-
tuisi nauttimaan lounaan, niin jo-
kaiselta edellytetään sitoutumista 
lounaslippuun merkittyyn lounas-
aikaan, muuten koko lounastilai-
suudesta tulee kaaos. Jokainen 
pääsee nauttimaan maukkaan 
Scandic ravintoloiden lounasbuf-
fetin ja odotellessa ehtii mainiosti 
tutustua näytteilleasettajiin, joita 
on myös runsaasti paikalla ja ihan 
uusia yhteistyötahoja eli aika ei 
todellakaan tule pitkäksi.

Perjantain iltajuhlaan on tulossa 
lähes 500 osanottajaa. Tämäkin 
on hieno määrä, koska enempää 
ei ravintolan tiloihin mahdu. 

Jokaiselle on kuitenkin varat-
tua oma istumapaikka. Wanha 
Satama Ravintola on arvokas ja 
erittäin tyylikäs paikka juhlia 
tilaisuudessa julkistettavaa Vuo-
den 2011 opinto-ohjaajaa. Lisäksi 
iltajuhlassa vieraita viihdyttää 
legendaariset Eija Vilpas ja Riit-
ta Havukainen sekä musiikista 
vastaa Kaisa-Mari Ruokolainen 
& Foxpop. Luvassa on siis hyvää 
ja viihteellistä ohjelmaa, kaunista 
tunnelmaa, elämyksiä sekä iloista 
yhdessäoloa. 

Niin onnistunut ohjaus kuin 
onnistuneet opo-päivätkin edel-
lyttävät vastavuoroista toimintaa, 
hyvää yhteishenkeä ja yhteisistä 
pelisäännöistä kiinnipitämistä. 
Osallistujat saavat vielä lähellä 
päiviä tärkeää postia, joka sisältää 
tietoja, neuvoja ja ohjeita käy-
tännönjärjestelyistä, jotta kaikki 
yhteiset asiat sujuisivat kaikkien 
kannalta mahdollisimman hyvin. 
Eli laadukasta ohjausta on siis 
vielä tulossa. Jotta jokainen saa 
onnistuneet opo-päivät, edellyttää 
se meiltä kaikilta siis joustavuutta 
ja avointa mieltä.

 Uudenmaan opinto-ohjaajat ry
Marika Väyrynen

Helsingin Opo-päivät 2011 
puheenjohtaja

Historian suurimmat opo-päivät 

Uudenmaan opinto-ohjaajat ry:n hallitus toivottaa jokaisen vieraan lämpimästi tervetulleeksi Helsinkiin.
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Ammattiin valmistavaa koulutusta:
NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN • 
PERUSTUTKINTO 
       yhteishaussa 28.2.-18.3.

Luova Välivuosi -koulutuksemme:
ROKKIBREIKKI • -linja (musiikki)                   
TAIDEBREIKKI • -linja (kuvataide) 
       hakuaika 1.4. ‒ 23.6.
Lisää infoa osoitteessa: www.ksopisto.fi

ansokan.novia.fi  |  admissions.novia.fi  |  www.novia.fi

Degree Programmes 

in English
 Environmental Engineering
 Integrated Coastal Zone

 Management
 Maritime Management
 Nursing

3.1-15.2.2011 
 

HYÖDYNNÄ NÄPPÄRÄÄ 
AMMATTIHAKUTESTIÄ 
>> www.hyria.fi

 

 

AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN 
YHTEISHAKU
28.2.–18.3.2011

Enemmän 
osaamista
Hyriasta!
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Muistamme kaikki Suomi tieto-
yhteiskunnaksi -projektit, joissa 
koulutettiin iso joukko opettajia 
ja opinto-ohjaajia tietotekniikan 
käyttöön. Opinto-ohjaajille oli 
tarjolla myös Opofi-koulutuksia.  
Monet meistä tekivät kaikki kolme 
tasoa ykkösestä kolmoseen.  Ta-
voitteet olivat kunnianhimoiset.  

Koulutus oli hyvälaatuista ja 
kannustavaa.  Tulokset eivät olleet 
kuitenkaan tavoitteiden mukaiset.  
Suomi jäi jälkeen.  Oppilaat ja 
opiskelijat – ja opettajat -ovat tä-
nään hyvin eriarvoisessa asemassa 
tieto- ja viestintätekniikan opetuk-
sen ja ohjauksen suhteen.

Nyt on Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön asettama valmisteluryh-
mä tehnyt laajan selvityksen ja 
monipuolisen ehdotuslistan kou-
lutuksen tietoyhteiskunta-asioiden 
kehittämiseksi.  Tavoitteena on 
kouluttaa kaikki opettajat kaikista 
koulumuodoista, laatia ohjelmis-
tot ja materiaalit sekä hankkia 
laitteistot kaikkiin oppilaitoksiin.  
Ja saada oppilaitokset verkostoi-
tumaan ympäröivän yhteiskunnan 
toimijoiden kanssa.

Kouluissamme opettajien ja 
oppilaiden tietotekniset valmiudet 
ja välineistö vaihtelevat suures-
ti. Peruskouluissa eivät kaikki 
saa opetusta ja ohjausta tieto- ja 
viestintätekniikkaan.  Sitä ei 
voida hyödyntää kaikkien ainei-
den opetuksessa eikä aina edes 
valinnaisaineen opiskelu toteudu 
kaikissa kouluissa.  Valinnainen 

Suomi tietoyhteiskunnaksi – taasko?
ATK ei voi olla kriteerinä esim 
yhteisvalinnassa, koska sitä ei 
kaikissa kouluissa voida oppilaille 
tarjota.

Myös opinto-ohjauksen osalta  
– urasuunnittelussa, yhteisvalin-
noissa ja niihin valmistautumi-
sessa - ei kaikissa oppilaitoksissa 
ole riittäviä valmiuksia.  Laitteita 
ja välineitä ei ole läheskään riit-
tävästi.

Nyt olisi tärkeätä määritellä 
selkeästi keskeiset tavoitteet, joi-
hin tähdätään kaikissa kouluissa 
ja osoittaa myös resurssit, joilla 
tuloksiin päästään. Resurssit tulee 
määritellä ja seuranta suunnitella 
toimivaksi ja laatia jonkinlaiset 
sanktiot laiminlyönneistä.  

Laitteistot ja välineet tulee 
hankkia kouluille heti koulu-
tuksen alkaessa   Materiaalien 
kehittäminen tulee myös aloittaa 
heti. Muutoin tulokset valuvat 
hukkaan, kuten kävi liian usein 
edellisissä projekteissa. Unohdus 
ja motivaation romahtaminen 
lamauttavat kehityksen elleivät 
opsit ole kunnossa ja välineistö ja 
ohjelmat käytössä.

Opinto-ohjaus tulee liittää nä-
kyväksi, omaksi, osa-alueeksi 
tvt:n kehittämistyössä.   Haku-
järjestelmien uudistaminen sekä 
ammatinvalintaan, jatko-opintoi-
hin ja työelämätietoon liittyvien 
ympäristöjen, materiaalien ja pal-
velujen kehittäminen tulee tehdä 
yhteistyössä opinto-ohjaajien ja 
oppilaiden kanssa.  Niiden tulee 

palvella oppijaa opintojen suun-
nittelussa, toteutuksessa, arvi-
oinnissa sekä jatko-opintoihin ja 
työelämään suuntautumisessa ja 
siirtymisvaiheissa. 

Koulujen hallinto-ohjelma-
ajattelu tulee muuttaa ohjaus- ja 
hallinta-ajattelun mukaiseksi.  
Lähtökohtana ei olisi pelkkä rekis-
teröinti ja tallennus, vaan selkeästi 
ohjaus.  Tieto- ja viestintätekniikan 
tulisi palvella niin koulun johtoa, 
opettajia ja oppijoitakin opiskelun 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja 
arvioinnissa.

Kun seuraamme tänään koulu-
jen eriytymistä ja eriarvoistumista, 
tulisi koulutuksen järjestäjille 
ja kouluille asettaa tietyt normit 
opetuksen ja ohjauksen toteutumi-
seksi.  Silläkin uhalla, että jossakin 
niistä voisi tulla resurssien mini-
mi. Arviointi- ja seurantatyössä on 
tärkeätä, että mukana on opettajien 
tai opinto-ohjaajien ja oppijoiden 
edustaja.

Jotta kouluille taataan tasa-
arvoiset mahdollisuudet opetuk-
seen ja ohjaukseen, edellyttää se 
merkittävää resurssien lisäämistä 
opetukseen.  Tavoitteena tulee olla 
koulutuksen laatu.  Ei koulutuk-
sen tuottaminen tehokkaasti eli 
halvalla.  Muuten Suomi ei pärjää 
kansainvälisessä koulutus- eikä 
talouskilpailussa. 

 Kari Hernetkoski                   
Puheenjohtaja

Jotta kouluille taataan tasa-arvoiset mahdollisuudet opetukseen ja ohjaukseen, edellyttää se merkittävää 
resurssien lisäämistä – myös tietoteknisiin valmiuksiin ja välineisiin.
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Koulutuskeskus Sedun opiskeli-
joiden Survival-päivää vietettiin 
tiistaina 5.10. Seinäjoen Törnävän 
leirintäalueella. Päivään sisältyi 
erilaisia koulutuksellisia turvalli-
suuteen ja selviytymiseen liittyviä 
tehtävärasteja, joita opiskelijat 
kiersivät ryhmissä

– Rasteista selviytyy porukka-
hengellä ja reippaalla asenteella. 
Päivä opettaa nuorille paitsi sel-
viytymis- ja armeijataitoja, myös 
sosiaalisia taitoja, kertoo päivää 
ideoinut opinto-ohjaaja Timo 
Järvinen.

Survival-päivään osallistui 
viisitoista joukkuetta, jotka olivat 
saapuneet Sedun eri toimipisteis-
tä. Joukkueessa tuli olla enintään 
kuusi opiskelijaa, sekä tyttöjä että 
poikia. Tehtävärasteilla joukkueita 
opastivat armeijan reserviläiset ja 
pelastuslaitoksen henkilöstö.

Suunnistuksesta sulkeisharjoi-
tuksiin

Survival-päivässä opiskelijat 
saivat kokeilla erä- ja selviyty-
mistaitojaan muun muassa puo-
lijoukkueteltan pystytyksessä, 
ekoammunnassa, suunnistuksessa 
sekä hätäensiavussa ja alkusam-

Tunnistamattomat unelmat
Henkilökohtaista ohjausta oman alan ja vahvuuksien kartoittamiseen. 
Kurssi starttaa huhtikuussa!

Tutustu koulutuksiin www.pkky.fi/pko

Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto
Niittylahdentie 297, 82220 Niittylahti
www.pkky.fi/pko

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto (120 ov)

Intensiivikurssi!

Haku kevään yhteishaussa!

Survival-päivässä pärjäsi porukkahengellä
mutuksessa. Rasteilla korostui 
opiskelijoiden valmius ja halu 
työskennellä ryhmässä sekä yh-
teistyökyky.

– Kyseessä ei ole nopeuskil-
pailu vaan ryhmäytymiskilpailu, 
Järvinen muistuttaa.

Trangia-rastilla ryhmät opette-
livat käyttämään retkikeitintä ja 
viettivät lämmittävän teehetken. 
Tulentekoa ja puukon käyttöä 
harjoiteltiin sytyttämällä riittävän 
iso nuotio kolmella klapilla, jotta 
liekkien yläpuolella ollut lanka 
katkesi. Armeijahenkeä päivään 
toi erityisesti sulkeisjärjestys-
rasti, jossa opiskelijat liikkuivat 
käskyjen mukaan. Myös ruokailu 
oli järjestetty Survival-päivän 
teeman mukaisesti, ja soppaty-
killä keitetty hernekeitto maistui 
selviytymistaitojaan testanneille 
nuorille hyvin.

Survival-päivässä näkyi innok-
kaita opiskelijoita, iloisia ilmeitä 
ja rentoa meininkiä.

–  On ollut hienoa huomata, 
että jokainen joukkueessa tekee 
ja osallistuu. Opiskelijat ovat sekä 
lähteneet mukaan että haluavat 
myös toimia tiiminä. Toivon, että 

pystymme tänään tarjoamaan 
nuorille elämyksiä ja extremeä, 
kertoo Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen Etelä-Pohjanmaan piiri-
päällikkö Maija Haanpää .

Ensimmäisen vuoden data-
nomiopiskelijat Alexandra Kau-
konen, Tomi Kuutti ja Tomi 
Viljanen osallistuivat päivään 
uteliaisuudesta.

– Tulimme katsomaan, mistä 
oikein on kyse. Täällä on ollut 
mukavaa ja olemme oppineet 
uusia taitoja; Survival-päivästä 
saisi tulla vuosittainen tapahtuma! 
Parasta päivässä on ollut sulkeis-
järjestysharjoitus.

Merkonomiksi opiskelevan 
Essi Ojasen ennakkoluulot osoit-
tautuivat päivän mittaan vääriksi.

– Aluksi luulin, että päivä on 
todella rankka mutta älyttömän 
hauskaahan meillä on ollut! Ha-
lusin mukaan joukkueeseen, sillä 
Survival-päivä kuulosti mielen-
kiintoiselta ja pääsin kokemaan 
armeijaelämää, hän hymyilee.

Survival-päivästä kirjoitti 
Tiina Ramsila

Seinäjoen Koulutuskeskus Sedun survival-päivä oli menestys.
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Opintoihin valmentava I

AKVA ammatillisiin opintoihin 40 ov
Järvenpää, Jyväskylä, Tampere

AKVAS Asperger-nuorille 40 ov
Järvenpää

ALMA liikuntarajoitteisille  40 ov
maahanmuuttajille
Järvenpää

KAUHA liiketalouden alalle 40 ov
Järvenpää

LTT logistiikka-alan työtehtäviin.  50 ov
Koulutus alkaa elokuussa 
ja tammikuussa.
Järvenpää

MEKU aikuisille  40 ov
mielenterveyskuntoutujille
Järvenpää, Jyväskylä

SOHVI aikuisille  40 ov
sosiaali- ja terveysalalle
Järvenpää

SYKLI nuorille  40 ov
psyykkistä tukea tarvitseville
Järvenpää, Jyväskylä, Tampere

TAHKO oman uran  40 ov
suunnittelua eri aloille
Järvenpää

TEKVA tekniikan ja  40 ov
liikenteen alalle
Järvenpää

TIKVA tieto- ja  40 ov
viestintätekniikan alalle
Järvenpää, Jyväskylä

TUTKA aikuisille  20 - 40 ov
ammatin vaihtajille. 
Koulutus alkaa elokuussa.
Järvenpää

VALMA aikuisille ammatin- 20 ov
vaihtajille, koulutus alkaa 
tammikuussa
Järvenpää

VALPAS nuorille  40 ov
sosiaali- ja terveysalalle
Järvenpää

Työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava II

AKVA-OVI vaikea-  40 ov
ja monivammaisille
Järvenpää

SIIRI kotityö- ja  40 ov
puhdistuspalvelualalle
Järvenpää

TYVA erilaisiin työtehtäviin 40 ov
Järvenpää

TYVA kaupan alan työtehtäviin 40 ov
Järvenpää

Kulttuuriala

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, graa-
fisen suunnittelun koulutusohjelma, 
Kuva-artesaani

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkin-
to, tuotteen suunnittelun ja valmistuk-
sen koulutusohjelma, Kultaseppäalan 
artesaani

Luonnontieteiden ala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkin-
to, käytön tuen koulutusohjelma, Data-
nomi

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perus-
tutkinto, kotityöpalvelujen koulutusoh-
jelma, Kodinhuoltaja

Tekniikan ja liikenteen ala

Autoalan perustutkinto, autotekniikan 
koulutusohjelma, Ajoneuvoasentaja

Kello- ja mikromekaniikan perustutkin-
to, kelloalan koulutusohjelma, 
Kelloseppä

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiin-
teistönhoidon koulutusohjelma, 
Kiinteistönhoitaja

Kone- ja metallialan perustutkinto, val-
mistustekniikan koulutusohjelma, 
Hienomekaanikko

Logistiikan perustutkinto, varastopalve-
lujen koulutusohjelma, Varastonhoitaja

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala

Liiketalouden perustutkinto, asiakas-
palvelun ja myynnin koulutusohjelma, 
talous- ja toimistopalvelujen koulutusoh-
jelma, Merkonomi

Hakeminen

Koulutuskeskukseen on suora haku, mikä 
tarkoittaa että emme ole mukana yhteis-
haussa.

Elokuussa 2011 alkavaan koulutukseen opis-
kelijahaku päättyy 8.4.2011.

Koulutuskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti 
niille, jotka vamman, sairauden tai muun 
syyn vuoksi ovat erityisen tuen tai erityisten 
olosuhteiden tarpeessa. Opiskelijavalinnassa 
otetaan huomioon koulutuksen oikea-aikai-
suus ja soveltuvuus.

Hakemus laaditaan joko vapaamuotoisesti 
tai hakulomakkeelle, joka löytyy kotisivuil-
tamme www.ijkk.fi/haku/haku.html. Hake-
mukseen liitetään kopiot koulu- ja opiske-
lutodistuksista sekä lääkärinlausunnoista 
ja muut todistukset ja lausunnot, joihin 
halutaan vedota. Voit hakea korkeintaan 
kolmeen eri koulutukseen.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Opintotoimisto
PL 46
04401 Järvenpää 

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 2011 Ammatillinen peruskoulutus 120 ov, Järvenpäässä 2011

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on ammatillinen erityisoppilaitos 
eli Mahdollisuuksien talo. Koulutamme erityisen tuen tarpeessa olevia 
nuoria ja aikuisia, joille tarjoamme elämäntilanteen mukaista tukea ja 
opetusta. Opiskelijoita meillä on n. 600.

INVALIDILIITON JÄRVENPÄÄN KOULUTUSKESKUS
Mannilantie 27 - 29 (PL 46), 04400 Järvenpää, puh. 09 292 011 (keskus)
faksi 09 2920 1270, sähköposti opintotoimisto@ijkk.fi, www.ijkk.fi

Voit saada valmennusta opiskelutaitoihin, oman arjen hallintaan sekä tukea sopivan 
työn tai opiskelupaikan löytämiseen opiskelemalla erilaisilla valmentavan ja kuntout-
tavan opetuksen ja ohjauksen opintolinjoilla.

Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon yksilöllisesti. 
Ammatillinen opiskelu on toiminnallista opiskelua koulussa ja työssäoppimispaikoissa

intotoimisto
46
401 Järvenpää 

Elokuussa 2011 alkavaan 

koulutukseen opiskelijahaku 

päättyy 8.4.2011.
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Opintoihin valmentava I

AKVA ammatillisiin opintoihin 40 ov
Järvenpää, Jyväskylä, Tampere

AKVAS Asperger-nuorille 40 ov
Järvenpää

ALMA liikuntarajoitteisille  40 ov
maahanmuuttajille
Järvenpää

KAUHA liiketalouden alalle 40 ov
Järvenpää

LTT logistiikka-alan työtehtäviin.  50 ov
Koulutus alkaa elokuussa 
ja tammikuussa.
Järvenpää

MEKU aikuisille  40 ov
mielenterveyskuntoutujille
Järvenpää, Jyväskylä

SOHVI aikuisille  40 ov
sosiaali- ja terveysalalle
Järvenpää

SYKLI nuorille  40 ov
psyykkistä tukea tarvitseville
Järvenpää, Jyväskylä, Tampere

TAHKO oman uran  40 ov
suunnittelua eri aloille
Järvenpää

TEKVA tekniikan ja  40 ov
liikenteen alalle
Järvenpää

TIKVA tieto- ja  40 ov
viestintätekniikan alalle
Järvenpää, Jyväskylä

TUTKA aikuisille  20 - 40 ov
ammatin vaihtajille. 
Koulutus alkaa elokuussa.
Järvenpää

VALMA aikuisille ammatin- 20 ov
vaihtajille, koulutus alkaa 
tammikuussa
Järvenpää

VALPAS nuorille  40 ov
sosiaali- ja terveysalalle
Järvenpää

Työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava II

AKVA-OVI vaikea-  40 ov
ja monivammaisille
Järvenpää

SIIRI kotityö- ja  40 ov
puhdistuspalvelualalle
Järvenpää

TYVA erilaisiin työtehtäviin 40 ov
Järvenpää

TYVA kaupan alan työtehtäviin 40 ov
Järvenpää

Kulttuuriala

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, graa-
fisen suunnittelun koulutusohjelma, 
Kuva-artesaani

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkin-
to, tuotteen suunnittelun ja valmistuk-
sen koulutusohjelma, Kultaseppäalan 
artesaani

Luonnontieteiden ala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkin-
to, käytön tuen koulutusohjelma, Data-
nomi

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perus-
tutkinto, kotityöpalvelujen koulutusoh-
jelma, Kodinhuoltaja

Tekniikan ja liikenteen ala

Autoalan perustutkinto, autotekniikan 
koulutusohjelma, Ajoneuvoasentaja

Kello- ja mikromekaniikan perustutkin-
to, kelloalan koulutusohjelma, 
Kelloseppä

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiin-
teistönhoidon koulutusohjelma, 
Kiinteistönhoitaja

Kone- ja metallialan perustutkinto, val-
mistustekniikan koulutusohjelma, 
Hienomekaanikko

Logistiikan perustutkinto, varastopalve-
lujen koulutusohjelma, Varastonhoitaja

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala

Liiketalouden perustutkinto, asiakas-
palvelun ja myynnin koulutusohjelma, 
talous- ja toimistopalvelujen koulutusoh-
jelma, Merkonomi

Hakeminen

Koulutuskeskukseen on suora haku, mikä 
tarkoittaa että emme ole mukana yhteis-
haussa.

Elokuussa 2011 alkavaan koulutukseen opis-
kelijahaku päättyy 8.4.2011.

Koulutuskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti 
niille, jotka vamman, sairauden tai muun 
syyn vuoksi ovat erityisen tuen tai erityisten 
olosuhteiden tarpeessa. Opiskelijavalinnassa 
otetaan huomioon koulutuksen oikea-aikai-
suus ja soveltuvuus.

Hakemus laaditaan joko vapaamuotoisesti 
tai hakulomakkeelle, joka löytyy kotisivuil-
tamme www.ijkk.fi/haku/haku.html. Hake-
mukseen liitetään kopiot koulu- ja opiske-
lutodistuksista sekä lääkärinlausunnoista 
ja muut todistukset ja lausunnot, joihin 
halutaan vedota. Voit hakea korkeintaan 
kolmeen eri koulutukseen.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Opintotoimisto
PL 46
04401 Järvenpää 

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 2011 Ammatillinen peruskoulutus 120 ov, Järvenpäässä 2011

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on ammatillinen erityisoppilaitos 
eli Mahdollisuuksien talo. Koulutamme erityisen tuen tarpeessa olevia 
nuoria ja aikuisia, joille tarjoamme elämäntilanteen mukaista tukea ja 
opetusta. Opiskelijoita meillä on n. 600.

INVALIDILIITON JÄRVENPÄÄN KOULUTUSKESKUS
Mannilantie 27 - 29 (PL 46), 04400 Järvenpää, puh. 09 292 011 (keskus)
faksi 09 2920 1270, sähköposti opintotoimisto@ijkk.fi, www.ijkk.fi

Voit saada valmennusta opiskelutaitoihin, oman arjen hallintaan sekä tukea sopivan 
työn tai opiskelupaikan löytämiseen opiskelemalla erilaisilla valmentavan ja kuntout-
tavan opetuksen ja ohjauksen opintolinjoilla.

Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon yksilöllisesti. 
Ammatillinen opiskelu on toiminnallista opiskelua koulussa ja työssäoppimispaikoissa

intotoimisto
46
401 Järvenpää 

Elokuussa 2011 alkavaan 

koulutukseen opiskelijahaku 

päättyy 8.4.2011.
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Tammikuun 3. päivänä 
avautui internetissä haku 
ammattikorkeakoulujen vie-
raskieliseen koulutukseen. 
Seinäjoen ammattikorkea-
koulussa on haussa kaksi 
englanninkielistä koulutus-
ohjelmaa: Degree Program-
me in International Business 
keskittyy kansainväliseen 
liiketoimintaan. Degree 
Programme in Nursing on 
hoitotyön koulutusohjelma, 
josta valmistuu sairaan-
hoitajia monikulttuuriseen 
hoitotyöhön. Molempiin 
koulutuksiin voivat hakea 
sekä suomalaiset että ulko-
maalaiset hakijat. 

Kansainvälisyys lisää mahdolli-
suuksia 

Kauhavalaiset Joonas Välimä-
ki ja Iida Kontulahti seuruste-
levat ja opiskelevat toista vuotta 
SeAMK:ssa englannin kielellä. 
Joonas opiskelee kansainvälistä 
kauppaa ja Iida sairaanhoitajaksi. 
Pariskunnan perustelut kansain-
välisen koulutuksen valinnalle 
ovat selvät.

– Halusin opiskeluuni enem-
män haasteita, joita vieraan kielen 
käyttö ja monikulttuurisuus tuo-
vat, Iida toteaa.

– Minä ajattelin, että tulevai-
suudessa on paremmat mahdolli-
suudet työllistyä, kun osaa toimia 
sujuvasti kahdella kielellä. Onhan 
sekin plussaa työmarkkinoilla, 
kun on ollut ulkomaanvaihdossa 
siinä maassa, mihin yrityksellä 
on paljon liiketoimintaa, Joonas 
sanoo.

Saksalainen Christian Wagner 
aloitti kansainvälisen liiketoimin-
nan opiskelut Hollannissa, mutta 
puolen vuoden opiskelijavaihto 
SeAMK:ssa sai nuoren miehen 
siirtämään opintonsa kokonaan 
Seinäjoelle. 

– Halusin toimia eri kansalli-
suuksista olevien ihmisten kans-
sa ja tutustua vielä paremmin 

Englanninkielinen koulutus kiinnostaa

Keskenään seurustelevat Iida Kontulahti ja  Joonas Välimäki opiskelvat 
toista vuotta SeAMK:ssa englannin kielellä.

erilaisiin kulttuureihin. Täällä 
se on mahdollista, kun meidän 
varsinaisten opiskelijoiden lisäksi 
joka lukukausi SeAMK:iin saapuu 
paljon vaihto-opiskelijoita ympäri 
maailman. Myös opettajat tulevat 
eri maista, Christian listaa syitä 
päätökselleen.

Alkujännityksestä arkeen

Opintojen aloittaminen englannin 
kielellä jännitti niin Iidaa kuin 
Joonasta. Alkujännityksestä pääs-
tiin kuitenkin nopeasti sanakirjan, 
opiskelukavereiden ja opettajien 
avulla.
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– Pakko oli vain jostakin aloit-
taa ja kyllä se siitä sitten, kun on 
samojen ihmisten kanssa samoilla 
tunneilla. Itseluottamus ainakin 
kasvaa, Iida kuvailee.

– Aluksi tuntui, että ensin pitää 
miettiä koko lause oikein ennen 
kuin sen voi ääneen puhua, mutta 
nyt ryhmätyötkin sujuvat ihan 
hyvin, Joonas jatkaa. 

– Suomalaisilla nuorilla yleen-
säkin on tosi hyvä englannin kie-
len taito. Sitä vain arastellaan ihan 
turhaan, Iida ja Joonas toteavat.

Kulttuurien törmäyksiltä ei 
monikulttuurisissa ryhmissä ole 
voinut välttyä, vaikka pääasiassa 
opiskelu sujuukin eri kulttuurien 
edustajien kesken hyvin. 

– Aikakäsitys ja aikataulut 
ovat isoin haaste. Suomalaiset ja 
varsinkin saksalaiset ovat aina 
ajoissa, mutta joissakin muissa 
kulttuureissa myöhästyminen 
kuuluu asiaan, Iida ja Joonas 
kertovat.

Monikulttuurisissa ryhmissä 
opiskelusta Iidalla ja Joonaksella 
on kuitenkin paljon hyvää kerrot-
tavaa. Juuri sitähän he opiskelulta 
odottivatkin, eri kulttuurien tunte-
musta. Se on heidän valttikorttinsa 
työelämään.

Työt kutsuvat

Christian teki syksyn aikana opin-
näytetyönsä ja sai jouluna BBA-
tutkintonsa todistuksen. 

– On mukavaa valmistua, mutta 
on tosi surullista lähteä Suomesta, 
Christian kertoo. 

Hänellä on valmistumisen jäl-
keen ajatuksena etsiä alan töitä 

Saksalainen Christian Wagner on 
viihtynyt hyvin Seinäjoella.

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊwww.diak.Þ
Helsinki, Järvenpää, Kauniainen, Oulu, Pieksämäki, Pori, Turku
Hakutoimisto 020 690 431

Kasvun paikka Hoitotyön koulutusohjelma
¥  Sairaanhoitaja (AMK)
¥  Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa
¥  Terveydenhoitaja (AMK)

Viittomakielentulkin koulutusohjelma
¥  Viittomakielentulkki (AMK)

Puhuttujen kielten tulkkauksen
koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma
¥  Bachelor of Social Services
¥  Sosionomi (AMK)
¥  Sosionomi (AMK) -diakoni
¥  Sosionomi (AMK) -kirkon
    nuorisotyönohjaaja

UUSI!

kotoa Saksasta. Kansainvälinen 
kaupankäynti ja liiketoiminnan 
pyörittäminen globaalissa maail-
massa kutsuvat, eteläpohjalaisella 
yrittäjätietoudella höystettynä.

– Eihän sitä kyllä koskaan tiedä, 
jos vaikka tulisin tänne Suomeen 
töihin vielä joskus… hän haa-
veilee. 

Joonas ja Iida ovat ajatelleet val-
mistuttuaan jäädä Suomeen töihin, 
vaikka kansainvälisen tutkintonsa 
puolesta voisivat työllistyä hyvin 
ulkomaillakin. Iida on huoman-
nut, miten varsinkin isommissa 

kaupungeissa potilaina on paljon 
ulkomaalaisia, joiden hoidossa 
tarvitaan hyvää englantia. Joo-
naksen haaveena on päästä töihin 
isoon kansainväliseen yritykseen, 
mieluiten Pohjanmaalle.

Osa opiskelusta ulkomailla

SeAMK:n englanninkielisissä 
koulutusohjelmissa suositellaan 
vaihto-opiskelua ja työharjoit-
telua ulkomailla. Yhteistyökor-
keakouluja on noin 200 ympäri 
maailman.

– Suomalaisilla yrityksillä on 
paljon toimintaa Baltian maissa ja 
siksi Viro ei olisi ollenkaan huono 
vaihtoehto oman osaamisen lisää-
miseksi, Joonas miettii.

Joonas ja Iida ovatkin löytä-
neet molemmille sopivan vaihto-
kohteen ja ovat ajatelleet lähteä 
yhdessä ensi syyslukukaudeksi 
Tallinnaan. Iidaa kiinnostaisi 
työharjoittelu kehutussa lasten-
sairaalassa ja Joonas haluaisi opis-
kella kansainvälistä liiketoimintaa 
paikallisessa yhteistyökorkeakou-
lussa Tallinn School of Economics 
and Business Administration. 

Hakeminen internetissä

Hakeminen SeAMK:n englan-
ninkieliseen koulutukseen tapah-
tuu vieraskielisen koulutuksen 
yhteishaussa osoitteessa www.
admissions.fi. Hakuaika päättyy 
15. helmikuuta klo 16.15. Lisä-
tietoja SeAMK:n haussa olevista 
koulutusohjelmista ja valintame-
nettelystä löytyy osoitteesta www.
seamk.fi/admissions. 



24

Helsinkiläinen opinto-oh-
jaaja Riku Alkio on tehnyt 
viime syksystä alkaen oh-
jaukseen liittyviä töitä Tu-
torHousen toimistolla oman 
päätoimensa ohessa.

Miksi lähdit mukaan yksityisen 
yrityksen palvelukseen?
– Olen tehnyt jo pitkään opinto-
ohjaajan töitä lukiossa. Ensisijai-
nen syy mukaan lähtemiselle oli 

halu kokeilla jotain uutta. Olin 
keväällä 2009 Aalto-yliopiston 
Kauppakorkeakoulun pienyritys-
keskuksen ohjaajille suunnatulla 
yrittäjyyskasvatuskurssilla, kun 
kuulin sattumalta TutorHousesen 
suunnitelmista. Innostuin asiasta 
ja pääsimme hyvän kollegan 
Sari Vahteran kanssa miettimään 
palvelukonseptia ohjauksen näkö-
kulmasta.  Ideointi oli äärimmäi-
sen hauskaa ja mielenkiintoista. 
Syksyllä, kun toiminta alkoi, oli 

hienoa päästä sorvin ääreen.

Onko yksityisen sektorin ohja-
uspalveluille tarvetta?
– Sitä tässä nyt testataan. Varmaan 
monilla opoilla on runsaasti ko-
kemuksia siitä, miten esimerkiksi 
lukion päättäneet välivuotta viet-
tävät nuoret tarvitsisivat ohjausta 
jatko-opintoihin. Olen itsekin 
monesti ohjannut sukulais- ja 
tuttavaperheiden nuoria aikuisia, 
joille ei ole tarjolla helposti saa-

Yksityinen opinto-ohjaus
täydentämään julkisia palveluja

Ohjattavina esimerkiksi välivuotta viettävät nuoret ja huoltajat 

Liisa Harju opinto-ohjaaja Riku Alkion ohjattavana.



25

tavissa olevia ohjauspalveluita 
tai nuorten huoltajia, jotka ovat 
halunneet kysyä lastensa jatko-
opiskeluvaihtoehdoista. 

– TE-keskusten tarjoama am-
matinvalintapalvelu on suhteel-
lisen vaikeasti saavutettavissa ja 
rakenteeltaan aika raskas. Jokai-
sella koulussa opiskelevalla op-
pilaalla on oma opinto-ohjaajansa, 
mutta erityisesti niille, jotka eivät  
opiskele, ohjaajalle on tarvetta. 
Uudellamaalla on ollut käynnissä 
EU-rahoitteinen UNO-hanke, 
jonka avulla tarjotaan samalla 
tavalla henkilökohtaista ohjausta. 
Perinteistä ohjaussektoria voi-
daan täydentää eri tavoilla ja se 
on hyvä asia. TutorHouse pystyy 
tarjoamaan ohjausta joustavalla ja 
yksilöllisellä tavalla.

Eikö ohjauksen pitäisi olla jo-
kaisen saavutettavissa ja vero-
varoin toteutettava palvelu?
– Näin on kirjattu perusopetus- ja 
lukiolakiin. Tällä hetkellä kai-
kille ei kuitenkaan ole palveluita 
riittävästi tarjolla, vaikka teemme 
kouluissa arvokasta ohjaustyötä. 
Henkilökohtaiseen ohjaukseen 
varatut resurssit eivät tunnu aina 
riittävän. Voin jollain tasolla 
ymmärtää, mikäli kollegat näki-

TutorHouse 

* TutorHouse Oy on uusi yritys, joka tarjoaa julkista opetusta täy-
dentäviä opetuspalveluita kaiken ikäisille oppilaille
* Opo-palvelujen lisäksi tarjolla on muita opetuspalveluja,  esimer-
kiksi KotiOpe-palvelu, jossa oppilas saa haluamassa oppiaineessa 
opetusta kotona.
* Opetuspalvelut täydentävät julkista opetusta, eivät kilpaile sen 
kanssa.
* Opetuspalvelun voivat tilata huoltajat, isovanhemmat tai muut 
aikuiset.
* Palvelu sopii kaikille peruskoululaisista aikuisopiskelijoille sekä 
välivuotta viettäville.
* Opetusta saa myös viikonloppuisin ja koulujen loma-aikaan.
* Suurin osa opettajista on päivätyössä koulussa. Opettajien työtä 
ohjaavat eettisen säännöt (opettajat pidättäytyvät antamasta opetusta, 
mikäli oppilas on samasta koulusta).
* Opetuspalveluille on myönnetty Avainlippu  Suomalaista palvelu 
tunnus.

Englantilaisen koulun lu-
kiosta keväällä 2009 kir-
joittanut Liisa Harju vietti 
ylioppilaaksi tulon jälkeen 
välivuotta, kuten useat hä-
nen ikätoverinsa.

Pätkätöiden, pienen matkan ja sen 
innoittamana opaskurssin käy-
misen jälkeen olo oli epävarma. 
Paikka Lahden ammattikorkea-
koulun restonomi-linjalla tuntui 
sekin vain väliaikaiselta ratkaisul-
ta, mutta mennyt syksy kului pa-
remman tai omalta tuntuvamman 
opiskelupaikan puuttuessa. 

sivät, että TutorHousen toiminta 
on elitististä ja eriarvoistavaa, 
mutta jos nuori löytää avullamme 
tiensä eteenpäin, siinä ei pitäisi 
olla mitään kritisoitavaa. Nuoren 
saama ohjaus TutorHousen kaltai-
selta yritykseltä ei ole keneltäkään 
muulta pois.
 
Miten TutorHousella tekemäsi 
ohjaus eroaa päätyöstäsi?
– Ei kovinkaan suuresti. Samaa 
duuniahan tämä on. Koulussa 

Liisan isä huomasi Helsingin 
Sanomissa jutun TutorHousesta ja 
hakeutui tiedustelemaan yksityistä 
opo-palvelua, kun tytär ei julkista 
opo-palvelua enää koulun päätyt-
tyä ollut oikeutettu saamaan.

– Tapasin Rikun kolme tai 
neljä kertaa. Oli mahtavaa, kun 
joku ihminen valmistautui aina 
seuraavaan käyntiini ja sain jutella 
kaikesta, mikä minua tulevaisuu-
dessa kiinnosti tai huolestutti.

Nuori on laajan nettitietotulvan 
kanssa usein hyvin yksin. Tuntien 
uurastus koneella saattaa päättyä 
luovuttamiseen.

– Minä ainakin tarvitsin kannus-
tusta. Liikunta ja terveys ovat aina 

kiinnostaneet, ja hain Jyväskylään 
terveyskasvatusta opiskelemaan. 
Eipä onnistanut. Kun olen käynyt 
kouluni englannin kielellä, Riku 
ohjasi minut myös hakemaan eng-
lantilaisiin yliopistoihin. Pyrkimi-
nen ravitsemustiedettä lukemaan 
on edessä huhtikuussa.

Monelle ensimmäistä välivuotta 
seuraa toinen. Opiskelumotivaatio 
voi laskea, kun koulun rutiineista 
kuluu aikaa.

– Suosittelen todella TutorHou-
sen opo-palvelua. Se voi avata 
ihan uusia näkymiä, jos on itse 
välillä vähän hukassa, sanoo Liisa 
innostuneena.

Tuire Harjola

tuntuu kovin usein siltä, että koko 
ajan on kiire ja opiskelijoita tuntuu 
välillä tulevan ovista ja ikkunoista. 
TutorHousen töissä on mielekästä, 
kun voin keskittyä rauhassa tunnin 
ajaksi yhden nuoren asioihin ker-
rallaan. Olen oppinut katsomaan 
työtäni myös uudesta näkökulmas-
ta ja pohtimaan ohjauksen vaikut-
tavuutta monelta eri kantilta.

Tuire Harjola

Välivaiheen ratkaisun jälkeen löytyi uusi suunta  haku yliopistoon Englantiin

Opinto-ohjaaja avasi uusia näkymiä ja motivoi
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Opin vipinää -ajankohtais-
päivä kokosi viitisenkym-
mentä lappilaista opinto-
ohjaajaa ja muuta koulu-
tusneuvontatyötä tekevää 
joulukuussa Tornioon. 
Päivän huippuhetki koettiin 
kun vuoden opinto-ohjaaja 
nimettiin ja palkittiin.
 
Lapin opinto-ohjaus ry on va-
linnut vuoden 2010 opinto-oh-
jaajaksi Korkalovaaran perus-
koulun opinto-ohjaaja Jouko 
Hyvösen. Tunnustus myönnettiin 
neljännen kerran.

Vuoden lappilaiselta opolta 
edellytetään mm. oman työn 
vastuullista ja ammattitaitoista 
hallintaa; osallistumista alueel-
lisen ohjaustyön kehittämiseen; 
laaja-alaista toimintaa yhteis-
työverkostoissa sekä ohjaustyön 
eettisten periaatteiden kunni-
oittamista. Jouko Hyvönen on 
nämä edellytykset hyvin täyttävä 
opinto-ohjaaja.

Jouko Hyvönen valmistui opin-
to-ohjaajaksi vuonna 1989. Hän 
aloitti ohjaajan uransa samana 
vuonna Nivavaaran yläasteella 
ja toimi siellä opinto-ohjaajana 
seitsemän vuotta. Jouko siirtyi 
Muurolan yläasteelle vuonna 1996 
ja työskenteli siellä 12 vuoden 
rupeaman. Korkalovaaran pe-
ruskoulussa hän aloitti syksyllä 
2008. Ennen opinto-ohjaajaksi 
tuloa hän toimi viiden vuoden ajan 
opetustehtävissä ja pari vuotta 
hallintotehtävissä. Uransa alku-
taipaleella Jouko Hyvönen kävi 
tutustumassa myös ruotsalaiseen 
koulumaailmaan.

Rovaniemellä Jouko Hyvönen 
on tehnyt töitä murrosikäisten 
nuorten parissa kolmella yläas-
teella. Mottona on ollut “Kyllä se 
siitä” ja “Asioilla on kuitenkin ta-
pana järjestyä”.  Hänelle on tullut 
tutuksi murrosikäisten maailma; 
eroja on ollut sekä oppilaissa että 
koulujen toimintakulttuureissa. 
Jouko on viihtynyt hyvin työs-
sään.  Eri toimintaympäristöt ovat 
rikastuttaneet työtä, ja hän on 

Jouko Hyvönen on vuoden lappilainen opo 

tyytyväinen siihen, että on saanut 
tilaisuuden työskennellä useam-
malla eri koululla.

Jouko Hyvänen pitää tärkeänä 
alueellista yhteistyötä Lapissa. 
Jatkuva oman työn muuttuminen 
ja kehittäminen on haastavaa. 
Siinä on auttanut alueellinen yh-
teistyö ja eri toimijoiden väliset 
verkostot, jotka ovat kehittyneet 
yli 20 opinto-ohjaajan työvuoden 
aikana. Laaja alueellinen yh-
teistyö eri verkostojen välillä on 
saanut  tunnustusta Etelä-Suomea 
myöten. Jouko Hyvönen on ollut 
aktiivisesti mukana rakentamassa 
tätä yhteistyötä vuosien kuluessa. 
Aiemmin yhteistyö oli vilkkaam-
paa myös Oulun läänin toimijoi-
den kanssa, nykyisin yhteistyötä 

tehdään enemmän seutukunnit-
tain. Joukolla on myös kattava 
paikallisen yritystoiminnan tunte-
mus. Jouko Hyvönen toimi Lapin 
opinto-ohjaus ry:n puheenjohtaja-
na kaksi kautta. 

Vuoden lappilaisen opinto-oh-
jaajan nimeää Lapin opinto-ohjaus 
ry ja palkitsemisesta vastaavat 
vuorovuosin Rovaniemen ammat-
tikorkeakoulu sekä Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulu. Aiemmin 
sama tunnustus on myönnetty 
Lapin ammattiopiston opo Anneli 
Heikkiselle (2009), Syväkankaan 
koulun opo Marketta Korrensa-
lolle (2008) ja Kittilän yläasteen 
opinto-ohjaaja Taimi Mäelle 
(2007).

Heli Lohi

Jouko Hyvönen, viime vuoden lappilainen opo.
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Varteenotettava vaihtoehto siinä 
vaiheessa kun valkolakki hää-
möttää, kirjoitukset ovat edessä 
ja kursseja uupuu tai kertausta 
kaivataan, on kesälukio.

Kesälukio soveltuu myös pe-
ruskoulun päättäville nuorille ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskeleville.

Kesälukiossa voi  kerrata pe-
ruskoulun tietoja ja valmistautua 
tuleviin lukio-opintoihin. Siellä 
on mahdollista myös suorittaa 
lukiokursseja sekä kerrata lukiossa 
opittua ja harjoitella ylioppilaskir-
joituksia varten

Kesälukiossa moni myös innos-
tuu  uusien asioiden oppimisesta 
ja saa virikkeitä jatko-opintoja ja 
ammatinvalintaa varten

Lisäksi siellä saa kokemuksia 
kansainvälisestä opiskeluilma-
piiristä niin Suomessa kuin ulko-
maillakin

Vaihtoehtona kesälukio

Kesälläkin on lupa oppia

Kesälukio on 
toisenlainen koulu

Osa kesälukioista on yleiskesälu-
kioita, joissa opiskellaan pääsään-
töisesti lukioaineita. Teemakesälu-
kioiden kurssit painottuvat muun 
muassa taideaineisiin, ympäris-
töön, erätaitoihin ja draamaan.

Kesälukioiden tarjoamat lukion 
oppimäärään kuuluvat kurssit vas-
taavat sisällöltään, tuntimäärältään 
(38 tuntia) ja arviointimenetelmil-
tään lukion opetussuunnitelmille 
asetettuja vaatimuksia.

Kurssien opetuksesta vastaavat 
pätevät aineenopettajat. Tarjolla 
on lukion pakollisia, syventäviä 
ja soveltavia kursseja.

Kesällä 2011 järjestetään yh-
teensä 23 kesälukiota, joista viisi 
ulkomailla. Lukion oppimäärän 
kursseja voi suorittaa liki kolmes-
sakymmenessä eri aineessa. Tar-

jontaa on myös ruotsinkielisissä 
oppilaitoksissa opiskeleville.

Kesälukioiden järjestämisestä 
vastaa Kesälukioseura ry, joka  
saa toimintaansa tukea opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä.

Katso lisää www.kesalukio.fi

Kesälukio on toisenlainen koulu, 
jossa myös tutustuu muihin nuo-
riin paremmin kuin talviaikaan 
tavallisessa lukiossa.
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Toimi-
kunnat

Vuosi meni ja uusi alkoi. Toivot-
tavasti uusi vuosi tuo tullessaan 
paljon hyvää opinto-ohjaukselle 
kaikkiin koulumuotoihin.

Edellisessä Opolehdessä nro 
4/2010 oli artikkeli nimeltä “Opo-
lehti kaipaa omia liikennesääntö-
jä”. Artikkelissa kerrottiin, että 
Opolehden toimitusneuvosto oli 
osallistunut tamperelaisen vies-
tintäkouluttaja Jyrki Pietilän lehti-
klinikkaan ja saanut kuulla häneltä 
parannusehdotuksia lehteen. Pa-
rannusehdotuksista kiinnostava oli 
artikkelin kohta, jossa varsinkin 
toimikuntien kuulumisia vies-

Lukiotoimikunta pois 
Saharan autiomaasta!

tintäkouluttaja Pietilä luonnehti 
“melkoiseksi Saharan autiomaak-
si, jota valokuvat huomattavasti 
piristäisivät.” Siispä nyt on koko 
lukiotoimikunta kuvina esillä 
tämän kirjoituksen yhteydessä, ja 
asiat on yritetty esittää niin, että 
oltaisiin vähintäänkin savannilla. 
Kiitos Pietilälle ja päätoimittaja 
Ritva Mäkelälle palautteesta, 
palaute on kaiken tekemisen läh-
tökohta.

Mennyt vuosi oli lukiotoimi-
kunnalle ahkeran tekemisen aikaa, 
ja lukioasioissa on tapahtunut 
paljon. Lukioiden ohjauspilotit 
ovat toivon mukaan alkaneet 
12 paikkakunnalla, joista Rova-
niemen ja ympäristön lukioiden 
ohjauksen pilottihanketta vetää 
lukiotoimikunnan jäsen Anu Tu-
runen. Lukiotoimikunnan jäsenet 
Anne Ahvenharju ja Anu Turunen 
tulevat esittelemään Helsingin 
opopäivien lukioworkshopissa 
ohjauksen pilottihankkeita Hä-
meenlinnassa ja Rovaniemellä.

Toinen iso lukiota koskeva 
asia, joka saatiin loppuvuodesta 
päätökseen, oli lukion kehittä-
mistyöryhmän työ ja sen raportti. 
Kehittämistyöryhmä oli asetettu 
6.8.2008, ja raportti julkaistiin 
25.11.2010. Opinto-ohjauksen 
osalta työryhmän raportin tiivis-
telmässä sanotaan, että “säädetään 
opiskelijan oikeudesta saada yksi-
löllistä opinto-ohjausta”. Kiinnos-
tavaa sitaattivirkkeessä on sana 
säädetään. Tarkoittaako tämä nyt 

lopultakin sitä, että esim. lukio-
lakiin saadaan jotakin tarkempaa 
tekstiä opiskelijan oikeudesta 
opinto-ohjaukseen? Helsingin 
Opopäivien lukioworkshopissa on 
yhtenä käsiteltävänä asiana myös 
tämä lukion kehittämistyöryhmän 
raportti. Workshop antaa varmasti 
lisävalaistusta tähänkin asiaan.

Lukiotoimikunta on vuoden 
aikana myös tavannut päättäjiä 
opetushallituksesta ja opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä ja ollut 
mukana laatimassa lausuntoa 
opetus- ja kulttuuriministeriöön 
toisen asteen opintojen nopeut-
tamisraportista. Edelleen lukio-
toimikunnalta pyydettiin esitys 
lokakuussa Korkeakoulujen haku 
-ja valintajärjestelmät 2013 semi-
naariin, joka esitys on luettavissa 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
sivuilta.

Monenmoista on siis tehty ja 
touhuttu. Hyvät Opolehden lukijat 
ja erityisesti lukioiden opinto-oh-
jaajat tässä maassa, tulkaa sankoin 
joukoin kuulemaan lukion ajan-
kohtaisia ohjausasioita Helsingin 
Opo-päivien lukioworkshoppiin, 
joka on torstaina 3.2.2011, klo 
16.00-17.30 välisenä aikana.  

Lukiotoimikunta:
Anne Ahvenharju

Maija Pasanen, pj
Seppo Pyhälahti

Hannu Soro
Anja Tiainen
Anu Turunen

Lukiotoimikunta:

Maija Pasanen Anne Ahvenharju Seppo Pyhälahti Hannu Soro

Anu 
Turunen

Anja 
Tiainen
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Toimi-
kunnat

Ammatillisen koulutuksen toi-
mikunnan järjestämässä tapaa-
misessa Helsingin Opo-päivillä 
keskustellaan opinto-ohjauksen 
laadusta ja edunvalvonnasta niin 
opinto-ohjaajien kuin opiskelijoi-
den näkökulmasta.  

Opinto-ohjaajien ammattitai-
don, asiantuntemuksen ja työpa-
noksen kohdentaminen oikeisiin 
asioihin ja ajoittaminen joustavasti 
työn toiminnallisten vaatimus-
ten mukaan parantavat opinto-
ohjauksen laatua ja lisäävät työn 
mielekkyyttä.  Nämä pyrkimykset 
ovat yhteydessä keskeiseen ko-
konaistyöaikaamme koskevaan 
edunvalvontatavoitteeseemme. 
Asiasta on toimikuntatapaamises-
sa keskustelemassa myös OAJ:n 

työmarkkina-asiamies Kirsti 
Hietaranta.

Opiskelijat kokevat konkreet-
tisesti opetuksen ja ohjauksen 
laadun opiskeluarjessaan. Opis-
kelijoiden terveiset tästä ja muista 
ajankohtaisista asioista välitty-
vät  toimikuntatapaamisessamme 
opiskelijajärjestöjen edustajien 
kautta.  OSKU ry:tä edustaa pu-
heenjohtaja Riina Kutvonen ja 
Sakki ry:tä edunvalvontasihteeri 
Jussi-Pekka Rode.

Ammatillisia opinto-ohjaajia 
on Sopo ry:ssä  yli 250 eli lähes  
yhtä paljon  kuin perusopetuksen 
ja selvästi enemmän kuin lukion 
tai korkea-asteen opinto-ohjaajia.  
Edustamme eri aloja ja erilaisia 
organisaatioita.  Näkemyksemme 

Opinto-ohjauksen laatu
opinto-ohjaajien 
ja opiskelijoiden
yhteisenä tavoitteena

ohjauksen tarpeista ja toteutta-
misesta on monipuolinen ja siten 
syytä tulla huomioon otetuksi.  
Antakaamme siis äänemme kuu-
lua paitsi omassa oppilaitokses-
samme myös järjestössämme.  
Tulkaa toimikuntatapaamiseen,  
osallistukaa vuosikokoukseen ja 
hallituksen jäsenten valintaan. 
Opo-päivillä tavataan!

Ammatillisen koulutuksen 
toimikunta

Ritva Manelius, pj
Anja Vanhatalo, sihteeri

Arja Korte
Johanna Leinonen

Paavo Valtanen
Ritva Virtanen

OPI

ELÄMÄÄ VARTEN
ELÄ

LUE LISÄÄ!
ARCADA.FI

Tervehdi meitä OPO-päivillä! Löydät meidät 
4.2.2011 osastolla 24. Tervetuloa!

Arcada on Helsingissä sijaitseva moderni korkeakoulu, joka tarjoaa korkeatasoista opetusta ja                       
jatkokoulutusta ruotsiksi ja englanniksi 2 900 opiskelijallemme. Uskomme läheiseen yhteistyöhön 
työelämän kanssa, teemme yhteistyötä noin yhdeksänkymmenen korkeakoulun ja yliopiston kanssa 
ympäri maailman sekä harjoitamme yhteiskunnallisesti merkittävää ja hyödyllistä tutkimustoimintaa. 
Siksi Arcadassa suoritettu liiketalouden, matkailun,media-alan, tekniikan, urheilun tai sosiaali- ja          
terveysalan tutkinto on haluttu ja sillä on merkitystä työnantajille. www.arcada.fi
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CIMOn tieto- ja 
neuvontapalvelut:

• neuvontapuhelin

020 690 501 

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

• tietopalvelu Tietosilta

Hakaniemenranta 6,  

Helsinki

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

• sähköposti

cimoinfo@cimo.fi

www.maailmalle.net

Ohjauksen
maailmanpyörä

Sivun toimitus: Sari Pohjola

euroguidance@cimo.fi

www.cimo.fi/euroguidance

SUUNTANA VENÄJÄ -OPAS 
TARJOAA TIETOA OPISKELUSTA 
VENÄJÄLLÄ 

Odotettu Suuntana Venäjä -verk-
ko-opas ilmestyi tammikuun 
alussa. Venäjä-opas tarjoaa hyö-
dyllistä tietoa vaihto- tai tut-
kinto-opiskelua Venäjällä suun-
nitteleville ja kaikille muillekin 
Venäjästä kiinnostuneille. Opas 
valottaa myös Venäjällä asumi-
sen erityispiirteitä suomalaises-
ta näkökulmasta. 

Oppaan kirjoittajina ovat toimineet 
asiantuntija Asta Hämäläinen CIMOsta 
ja Pietarissa opiskeleva Viena-Tuuli Va-
sara. Seuraavana maaoppaiden sarjassa 
on vuorossa Suuntana Sveitsi, joka julkais-
taan helmikuussa. 

Suuntana Venäjä -opas löytyy osoittees-
ta: Maatieto.net/venaja

Suuntana-maaoppaat

Suuntana-sarjan maaoppaat on suunnat-
tu erityisesti niille, jotka pohtivat tutkin-
to-opiskelua tai työskentelyä ulkomailla. 
Maaoppaissa kerrotaan myös muun mu-
assa maan koulutusjärjestelmästä, kie-
len opiskelumahdollisuuksista, asunnon 
hankinnasta ja elinkustannuksista. Maa-
oppaissa on suomenkielistä perustietoa 
keskeisistä asioista, joita maahan suun-
taavan tulee tietää ja linkkejä maan omiin 
tietolähteisiin. 

Vuodesta 2009 lähtien maaoppaat on 
julkaistu verkkosivuina ja sitä aiemmat 
maaoppaat ovat saatavissa pdf-tiedos-
toina. Kaikki maaoppaat löytyvät CIMOn 
Maatieto.net-verkkopalvelusta. 
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VIDEOITA JA ANIMAATIOITA 
MAAILMALLE.NETISSÄ

Maailmalle.netin Kokemuksia maail-
malta -osiossa on julkaistu kolme lyhyttä 
animaatiota, joissa on pääosassa teini-
ikäinen Jamo. Animaatiot esittävät, miten 
Jamo innostuu japanin kielen opiskelusta 
ja lähtee Japaniin. 

Kokemuksia maailmalta -osiossa on 
julkaistu myös kaksi videota Leonardo-oh-
jelmaan liittyvistä työssäoppimisjaksoista 
Euroopassa. Samasta osiosta löytyy myös 
useita nuorten itse kirjoittamia tarinoita 
kansainvälisistä kokemuksista. 

Animaatioita ja videoita voi esittää esi-
merkiksi opon tunnilla kansainvälisyyteen 
liittyviä asioita käsiteltäessä. Lisää ideoita 
opon tunnille löytyy Maailmalle.netin Pal-
velut ohjaajille -sivuilta (Neuvonta ja 
tiedonlähteet > Palvelut ohjaajille).

CIMO MUKANA OPO-PÄIVILLÄ

Tule ständillemme kysymään ja kuule-
maan CIMOn Euroguidance-palveluista 
ja opon omista mahdollisuuksista lähteä 
maailmalle! Löydät CIMOn ständiltä nu-
mero 7.

OPO-päivät järjestetään Helsingissä 
3.-5.2.2011
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Ensimmäinen vierailukohde oli 
Snowpolis Oy ja esittelyn hoiti 
mielenkiintoisesti ja välillä nau-
rattaenkin  toimitusjohtaja Antti 
Toivanen. 

Kuulimme, että  Snowpolis 
Vuokatti on ainutlaatuinen puh-
taan luonnon ja maamme mo-
nipuolisimman harrastus- ja lo-
mamaailman keskellä toimiva 
kansainvälinen teknologiapuisto, 
joka on erikoistunut hyvinvointiin, 
liikuntaan ja ympärivuotiseen 
talveen. 

Snowpoliksessa yritykset, kou-
lutus ja tutkimus toimivat saman 
katon alla. Snowpoliksessa toimii 
29 yritystä, Jyväskylän yliopiston 
liikuntateknologian yksikkö, Ou-
lun yliopiston Centre for Wireless 
Communications sekä Kainuun 
ammattiopiston matkailun kou-
lutusohjelma. Snowpolis lifestyle 
tarjoaa laadukasta elämää koko 
perheelle. Illan päätteeksi saim-
me nauttia makoisat löylyt ja 
maittavan iltapalan Snowpoliksen 
upeissa tiloissa.

Ainutlaatuinen
Talvivaara

Opintomatkamme ainutlaatuinen 
kohokohta oli Talvivaaran kaivos, 
johon pääsimme tutustumaan Tek-
nologiateollisuus ry:n kouluttajan 
Pirkko Pitkäpaasin ansiosta. 
Kiersimme pari tuntia laajaa kai-
vosaluetta hallintojohtaja Tapio 

Ikonen esitellessä ja tutustutta-
essa meitä kaivostyömaalla käy-
tettävään kalustoon. Mittasuhteet 
olivat hieman erilaisia mihin opot 
ovat tottuneet. Erityisesti “pik-
kumyy” teki vaikutuksen kaiken 
kokeneille opoille.

Sotkamon Talvivaaran kaivos-
alueen syntyhistoria on legenda 
sinänsä ja sanan mukaisesti  paljon 
on kiveä käännetty siitä kun toi-
mitusjohtaja Pekka Perä vuonna 
2003 osti yhdellä eurolla kaivos-
oikeudet entiseltä työnantajaltaan 
Outokumpu Oy:lta. 

Listautuminen Lontoon ja Hel-
singin pörssiin ja listautumisen 
aikainen korkea nikkelin hinta 
mahdollistivat valtavat yli 560 

milj. euron investoinnit ja tuotan-
non aloittamisen 2008.

Nyt Talvivaara on yksi Euroo-
pan suurimmista avolouhoksista 
työllistäen suoraan yli 300 hen-
kilöä. Kaivosalueen mitat todella 
mykistävät (opothan eivät yleensä 
mykisty): Pinta-ala 61 k2, josta ra-
kennettavien maa-alueiden pinta-
ala 20 km2 . Sisäisiä tieyhteyksiä 
on n. 25 km ja rakennuskantaa  liki 
800.000 km3. 

Kaivoksesta louhittava päätuote 
on nikkeli, mutta sivutuotteena 
saadaan kuparia, sinkkiä ja ko-
bolttia. Malmi sisältää jonkin 
verran uraania, jonka talteenottoa 
suunnitellaan ja kritisoidaan.

Talvivaaran malmio rikastetaan 

Taisipa olla jo ainakin 15. 
kerta, kun Oulun läänin 
opot starttasivat perin-
teiselle opintomatkalleen. 
Kolmipäiväinen matka al-
koi Oulusta ja suuntautui 
Muhoksen kautta Kajaaniin 
sekä sieltä Vuokattiin.

Oulun läänin
opot
opintoretkellä

Arto ja Kari 
“mittatikkuina” 
pyöräkuormaa-
jan renkaan 
vierellä.

“Pikkumyy”
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perinteisistä menetelmistä poike-
ten ns. bioliuotusmenetelmällä 
mikä osaltaan mahdollistaa lou-
hinnan kannattavuuden. Menetel-
mässä louhittu malmi murskataan, 
jauhetaan ja aumataan valtaviin 
aumoihin. Aumatusta malmijau-
heesta liuotetaan metallit alueella 
jo luontaisesti esiintyvän bak-
teerikannan avulla. Talvivaaran 
malmi sopii koostumukseltaan 
hyvin liuotusmenetelmään. Liu-
otusta tehostetaan kastelemalla 
ja ilmastamalla aumoja liuotus-
prosessin aikana. Liuottamalla 
erotetut metallit, sinkki ja koboltti, 
sakeutetaan ja suodatetaan loppu-
tuotteiksi ja kuljetetaan edelleen 
jalostettavaksi Harjavaltaan No-
risk Nickelin jalostamolle.

Toiminnan laajuus vaatii myös 
valtavan suuret koneet (koneita 
emme kylläkään päässeet koe-
ajamaan; halukkuutta kyllä olisi 
ollut.) Alueella malmia kuljetetaan 
Euroopan suurimmilla kuorma-
autoilla (Hitachi EH 3500), joilla 
ei ole mitään asiaa normaaliin tie-
liikenteeseen. Painoa autoilla on 
yli 300 tonnia ja kuormaa lavalle 
laitetaan saman verran l. noin 10 
täysperävaunullisen normaalin 
sorarekan verran.

Rengaskulut ovat myös “isoh-
kot”. Rengas maksaa n.25 000 eu-
roa ja kestää hyvällä tuurilla jopa 
puoli vuotta. Renkaita autossa on 
kaikkiaan kuusi kappaletta.

Kuorma-autojen lastaus niin 

ikään suoritetaan “pikkumyyksi” 
nimetyllä maailman suurimalla 
pyöräkuormaajalla (Komatsu 
WA 1200-3). Pyöräkuormaajan 
kauhaan mahtuisi isompikin opo-
porukka. Tilavuutta kauhalla on 
peräti 20m3. Kerta kauhallisella 
siirtyy malmia kuormaan n. 40 
tonnia. Rengaskuluista sen verran 
että, että yksi rengas maksaa kuor-
maajaan n. 80 000 euroa…

Kierros  Talvivaaran kaivos-
alueella osoitti vakuuttavasti, 
että homma ei ole mitään pikku-
puuhastelua. Kaikki on suurta ja 
suunniteltua; koneiden ja asiansa 
osaavan henkilöstön yhteistyötä.

Iltapäivä Vuokatissa tarjosi 
vielä rautaisannoksen alueen mat-
kailun koulutusohjelmasta, kun 
Kainuun ammattiopiston koulu-
tuspäällikkö Heli Luhtaniemi in-
formoi meitä.. Jyväskylän yliopis-
ton Liikuntabiologian laitoksella 
kuulimme lehtori Minna Tanska-
sen esityksen. Todella onnistunut 
ja toiminnallinen Vuokatti-päivä 
meille kaikille .

Käytännöllistä opiskelua
Valtimon metsätyökoulussa

Torstaina jatkoimme  Kainuusta 
Pohjois-Karjalan ammattiopiston 
Valtimon toimipaikkaan. Lohisop-
patarjoilun jälkeen pääsimme 
tutustumaan koulun toimintaan 
ja tiloihin oppainamme koulun 
rehtori Tommi Anttonen sekä 

lehtorit Harri Savonen, Ville 
Ovaskainen, Eija Kropsu ja 
Kimmo Huusko.

Valtimon metsätyökoulu on 
aloittanut toimintansa  1970-luvun 
alussa. Koulussa alettiin antaa hy-
vin pian moottorisahakoulutuksen 
ohella koneopetusta, koska metsä-
työt koneistuivat kovaa vauhtia, ja 
osaajien tarve oli suuri.

Nykyään Valtimolla koulutetaan 
metsäkoneammattilaisia;  metsä-
koneenkuljettajia, metsäkoneasen-
tajia ja puutavara-autonkuljettajia.  
Koulutusta on tarjolla sekä nuoril-
le, että aikuisille. Metsäkoneiden 
tekninen kehitys 2000-luvulla on 
mennyt vauhdilla eteenpäin. Se 
on lisännyt  kuljettajien ja sen 
myötä heidän koulutuksensa vaa-
timustasoa. Metsäkoneiden lisäksi 
Valtimolla on opetuskäytössä 
mm. kolme simulaattoria, joiden 
avulla opiskelija voi harjoitella  
monitoimikoneen käyttöä ennen 
varsinaista käytännön harjoittelua 
halleissa ja maastossa .

Opiskelu on hyvin käytännönlä-
heistä, mutta myös teoriaopetusta 
tarvitaan. Toisena  ja kolmantena 
opiskeluvuotena  on paljon työssä-
oppimista metsäalan yrityksissä.

Valtimolta valmistuneet met-
säkoneammattilaiset  ovat työl-
listyneet varsin hyvin kotimaahan 
ja ulkomaillekin.  Vakuutuimme 
siitä, että Valtimolla tehdään lu-
jasti töitä sen eteen, että näin on 
jatkossakin.

Talvivaaran kaivosaluetta.
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Lentoasentajakoulutusta
Kuopiossa
 
Bomballa hyvin levätyn yön 
jälkeen matkasimme Kuopion 
lentoaseman yhteydessä toimivaan 
Savon ammatti- ja aikuisopistoon. 
Koulutuspäällikkö Olli Kanki-
mäki esitteli lentokoneasentaja-
koulutusta.

Opiskelussa perehdytään len-
tokoneiden rakenteisiin, järjestel-
miin, moottoreihin, mittareihin, 
laitteisiin, lentokoneiden huoltoi-
hin, vikakorjauksiin ja laitevaih-
toihin. Opiskelusta noin puolet 
on teoriaopetusta ja toinen puoli 
käytännön harjoittelua. Käytännön 
harjoittelu toteutetaan opiston 
omilla lentokoneilla ja havainto-
materiaalilla sekä 20 viikon työs-
säoppimisena ilmailualan huolto-
yrityksissä eri puolilla Suomea tai 
ulkomailla. Ilmailuviranomainen 
vaatii ennen työssäoppimisen al-
kua opiskelijoilta myös suppean 
turvallisuusselvityksen.

Alalle hakeutuvilta vaaditaan 
matematiikan/fysiikan, äidin-
kielen ja englannin kielen hyvää 
osaamista. Koulutukseen haetaan 
yhteishaun kautta.

Lentokoneasentajan työ vaatii 
hyvää fyysistä ja psyykkistä terve-
yttä. Elämäntavoilla, asenteilla ja 
suhtautumisella työhön ja ympä-
röivään maailmaan on suuri mer-
kitys. Lentokonetyötä voidaankin 
sanoa enemmän elämäntavaksi 
kuin ammatiksi. 

Ilmailussa tärkein asia on len-
toturvallisuus, mihin vaikuttaa 
myös omalta osaltaan lentokone-
asentajan- ja mekaanikon käden 
jälki. Sen vuoksi työssä ja jo 
koulutuksessa korostuvat tekijän 
henkilökohtaiset ominaisuudet; 
ammattitaito, luotettavuus, vas-
tuuntunto, huolellisuus sekä oikea 
asenne niin työhön ja opiskeluun 
kuin ympäröivään maailmaan. 
Opiskelijoiden välillä vallitsi täy-
dellinen rehellisyys ja luottamus. 
Pukukaappien ovet olivat lukitse-
matta ja henkilökohtaiset tavarat 
ja rahat olivat pöydillä.

Ambulansseja Iisalmesta

Opintomatkamme viimeinen vie-

railukohde löytyi Iisalmesta ja se 
oli Profile Vehicles Oy. Savolais-
taustainen  laatupäällikkö Jaani 
Hiltunen piti esitelmän, joka ei 
jättänyt mitään kuulijan vastuulle. 
Vahvaa ja laadukasta asiaa niin 
kuin firman myytävät tuotteetkin 
kuulemma ovat. 

Profile on kansainvälisesti 
tunnustettu erikoisajoneuvojen 
suunnittelija ja valmistaja. Siellä 
syntyvät maailman parhaat  eri-
koisajoneuvot, Iisalmessa ambu-
lanssit, joita toimitetaan muualle-
kin maailmalle. Ne ovat henkilö-
automaisen helppoja ajaa ja niillä 
pääsee ketterästi ahtaille pihoille 

ja kapeille teille  sinne missä joku 
tarvitsee apuasi.

 Mutta ei makeaa mahan täy-
deltä ja kaikki hauska päättyy 
aikanaan. Saimme paljon uusia 
ajatuksia oman työmme tueksi ja 
tiedon hyödyntäminen nuorten 
ohjaustyössä on paikallaan.

Kiitokset kaikille niille, jotka 
mahdollistivat tämän reissun. Eri-
tyiskiitokset Ritva-Liisalle erittäin 
onnistuneesta matkaohjelmasta ja 
muista järjestelyistä

Neljä takapenkkiläistä 
(Outi, Tuula, Kari ja Markku)

Opo harjoittelee.

Uljas ilmestys.
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www.saimia.f i

Hyvä seura tekee kaltaisekseen!
Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskelu on sekä 
viisasta että hauskaa – siitä pitävät huolen asiantun-
tevat opettajat ja tiivis opiskelijayhteisö. Lappeen-
rannassa ja Imatralla opiskelija pääsee lähelle luon-
toa ja Saimaata.

Opetuksessa painotamme kansainvälisiä taitoja, 
ja tarjoamme mahdollisuuden perehtyä erityisesti 
esimiestyöhön. Osa koulutusohjelmista on kokonaan 
englanninkielisiä. Meillä kukaan ei jää opintojensa 
kanssa yksin, vaan jokainen saa riittävästi ohjausta.

Lappeenrannassa tapahtuva koulutus siirtyy syys-
lukukaudesta 2011 alkaen Skinnarilan kampuksel-
le yliopiston viereen. Yhteiskampuksella opiskelijat 
pääsevät osaksi Kaakkois-Suomen suurinta korkea-
kouluyhteisöä.

Allianssin Työtä nuorille - 
hanke työllistää yli tuhat 
nuorta ja tuo uutta potkua 
nuorisoalalle.

Keväällä 2009 päättäjät heräsivät 
vakavaan ongelmaan, nuorisotyöt-
tömyyden säikäyttävän nopeaan 
kasvuun.

Nuorisoalan palvelu- ja vai-
kuttajajärjestö Allianssi päätti 
tarttua ongelmaan laittamalla 
alulle työllistämishankkeen, jonka 
tarkoituksena oli työllistää veik-
kausvoittovaroin satoja nuoria 
ympäri Suomen.

Nuorisoalalla toimivat yri-
tykset, järjestöt ja kunnat saivat 
hankkeen avulla Suomen Nuoris-
oyhteistyö – Allianssilta rahallista 
tukea, jonka avulla he palkkasivat 
nuoria kokopäiväisiin työsuhtei-
siin. Syntyi Työtä nuorille -hanke, 
josta tuli niin suosittu, ettei kaik-
kia hakeneita voitu tukea.

Kovin ottein nuorisotyöttömyyden kimppuun

Vuonna 2010 sama hanke toteu-
tettiin kymmenen kertaa suurem-
massa mittakaavassa ja yli tuhat 
nuorta sai töitä.

Allianssin kehittämispäällikkö 
Markus Söderlund on silmin-
nähden iloinen siitä, miten hyvin 
eri tahot ovat hyödyntäneet Työtä 
nuorille -hankkeen tarjoamia 
mahdollisuuksia. Hanke on mah-
dollistanut nuorten palkkaamisen 
esimerkiksi sellaisiin nuorisotaloi-
hin, jotka eivät voisi pitää oviaan 
auki ilman tukea. 

Myös hankkeen ohjausryhmän 
puheenjohtaja, Allianssin varapu-
heenjohtaja Laura Simik pitää 
hanketta tärkeänä tekona nuo-
risotyöttömyyden nujertamiseksi.  
Vaikka hanke on tuonut iloisia 
uutisia nuortentyöllisyysrinta-
malle, ovat Simik ja Söderlund 
molemmat tietoisia, ettei yksit-
täisellä hankkeella ratkaista koko 
nuorisotyöttömyysongelmaa. 

Suomen Lukiolaisten Liiton 

pääsihteerinä työskentelevä Laura 
Simik haluaisi, että keskustelussa 
nuorten työttömyydestä otettaisiin 
paremmin huomioon nuorten omat 
käsitykset ja kokemukset. 

– Kaiken kaikkiaan pitäisi 
huomioida paremmin nuorten 
asennoituminen työelämään ja 
työuriin. Aika paljon edelleen 
keskitytään ajattelemaan asiaa 
vanhakantaisesti siten, että työura 
nähdään pitkänä putkena saman 
työnantajan palveluksessa. Nuoret 
taas näkevät tilanteen eri tavalla. 
Työura koostuu todellisuudessa 
eri osista. Tällä hetkellä rakenteet 
laahaavat aikaansa jäljessä, Simik 
sanoo. 

– Nuorisotyöttömyys on Euroo-
pan laajuinen ongelma ja hankala 
sellainen. Pitkittyneenä se vaikut-
taa nuorten elämänhallintaan ja 
vaikuttaa ongelmien kumuloitu-
miseen yhteiskunnassa

Iida Rauhalammi



37

Uudistettu Valmentaja 7–9, sähköinen aineisto

Muista myös Lukiolaisen opas – kaikki yksissä kansissa!

Oppia ja elämää varten
Valmentaja 7–9 on uudistunut!

Muista myös Lukiolaisen opas – kaikki yksissä kansissa!

Monipuolinen, selkeä ja iloinen

Palauttamalla täytetyn lomakkeen Editan edustajalle saat itsellesi lahjan
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Kansanopisto
ponnahduslautana jatkoon:



Vid Yrkeshögskolan Novia har 
man sedan våren 2009 arbetat 
med ett projekt som heter Studier 
på lika villkor. Målsättningarna 
är att förbättra studerandes möj-
ligheter att studera framgångsrikt 
trots eventuella funktionshinder. 
Genom projektet vill man skapa 
ett Best Practice system som 
gäller för alla Novias campus. 
Samtidigt vill man öka kunskapen, 
påverka attityderna och motverka 
fördomar hos såväl personal som 
studerande.

För studerande med någon typ 
av funktionshinder har man börjat 
skriva tillgänglighetsplaner. I 
planen skriver man ner det som 
orsakar problem i studierna, varför 
det är svårt, lösningarna till pro-
blemen samt utser en ansvarsper-
son till de olika lösningarna. För 
att ha rätt till en individuell till-
gänglighetsplan måste studerande 
visa intyg över sitt funktionshinder 
skriven av en läkare, psykolog, 
terapeut eller speciallärare.

Det vanligaste funktionshindret 
är någon form av läs och skriv-
svårigheter som upp till 20% av 
Finlands befolkning enligt dys-
lexiförbundet har. (Läs-, skriv-, 
inlärnings, och/eller matematiska 
svårigheter.) I en tillgänglighets-
plan för en studerande med Läs- 
och skrivsvårigheter kan man ha 
skrivit ner lösningar som: längre 
provtid, föreläsningsmaterial på 
förväg, muntliga prov, uppdelade 
prov och extra handledning. Ge-
nom att visa intyg över svårighe-
terna har man också rätt till för-
längd lånetid vid Novias bibliotek 
och så kan man bli medlem i tal-
boksbiblioteket Celia  www.celia.
fi . I Celias bibliotek finns mycket 
av den litteratur som används vid 
högskolor och universitet i Norden 
i talboksform. 

För studerande med läs- och 
skrivsvårigheter har Novia också 
skaffat kompensatoriska hjälp-
medel. StavaRex rättstavningspro-
grammet finns i biblioteken, lika 
så en scannande C-pen. Talsyntes-

programmet ClaroRead+ kan alla 
som vill använda vid skolans da-
torer och genom att visa intyg har 
man rätt att använda programmet i 
egen privat dator. ClaroRead+ kan 
också vara till hjälp för studerande 
med synskador eller andra fysiska 
funktionshinder.

Andra vanliga funktionshinder 
som man beaktar vid Novia är 
fysiska funktionshinder, syn- och 
hörselskador, Asperger syndrom, 
Adhd och mentala problem. Den 
fysiska miljön förbättrar man på 
så långt det är möjligt då det är 
behov av det. Genom dialog med 
studerande som har något fysiskt 
funktionshinder hittar man oftast 
de bästa lösningarna.

Studeranden erbjuds att delta 
i en Inlärningsklinik. I kliniken 
testar man sin egen inlärnings-
stil och går igenom hur man kan 
beakta den i sin egen inlärning. 
Studerande får här kartlägga 
sina egna risksituationer som 
kan försvåra studierna. Man talar 
om motivationens betydelse, om 
stresshantering och tidsplanering. 

I kliniken går man också igenom 
olika läs- och skrivstrategier samt 
provförberedelser. 

Då det gäller att öka tillgäng-
ligheten är det ofta mindre enkla 
förändringar i miljön, arbets-
sättet eller sättet att tänka som 
behövs. Men detta kan ha en stor 
betydelse för den enskilda stude-
rande. Genom projektet försöker 
man hitta de små förändringarna 
som behöver göras. Stora föränd-
ringar skrämmer ofta men i detta 
fall handlar det ofta om att öka 
kunskapen om t.ex. Aspergers 
syndrom, Adhd eller något men-
talt problem och bakomliggande 
orsaker för att förändringar skall 
ske. En tillgänglighetsplan är 
ett verktyg som skall underlätta 
arbetet för både studerande som 
personal.

Tillgänglighetskoordinator
Carina Tamminen

Yrkeshögskolan Novia

För att försäkra oss om en rättvis behandling får ni alla göra samma 
test. Ni skall alla klättra upp i det trädet!

Ökad tillgänglighet 
vid Yrkeshögskolan Novia



Suosikkisarjan 
odotettu uutuus
Futurix Jatko-opinto-opas ja Lukion 
opinto-ohjauskurssi -kirjassa on kaksi 
erillistä teosta sidottu yhdeksi kirjaksi. 
Kirjan Jatko-opinto-opas soveltuu 
peruskoulun oppilaanohjauksen 
lähdekirjaksi samaan tapaan kuin 
aikaisempi Futurix+ Ammattiopas. 
Oppaassa esitellään kaikki jatko-
opintomahdollisuudet monipuolisesti 
ja mielenkiintoisella tavalla.

Toimiva paketti luokkien �–� oppilaanohjaukseen:
Futurix+ Omatoimikirja 2011–2014 
Futurix+ Oma valintani 2011–2012
Futurix+ TET-aineisto
Tarvittavia lisäkappaleita voi tilata erikseen. 

Materiaalin käyttövihjeitä Futurix+ Opettajan aineistossa!

Futurix Koulutyöopas
Oppilaskohtainen materiaali 
luokanohjaajan tunneille. 
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