Etelä-Savon

aikuiskoulutuksen verkkopalvelu

OPINOVI ja KOPASE Uutiskirje 1/2012
Muutos – haaste ja mahdollisuus
Edellisessä OPINOVI ja KOPASE Uutiskirjeessä 2/2011 Eija-Riitta Ikonen totesi, että
muutos on pysyvä olotila. Tätä muutoksen pysyvää olotilaa ja mahdollisuutta olemme eläneet konkreettisesti alkaneena vuonna.
Käsissäsi on OpinOven ja Kopasen uunituore uutiskirje vuodelle 2012. Uutiskirjeen
sisältönä ovat henkilövaihdokset projektissa, verkostokokoukset, hakuvaiheen henkilökohtaistaminen, kesäopinnot ja näillä mennään -rahoitusopas.
Lue ja laita talteen!
Keväisin terveisin OpinOvi –ja Kopase -tiimi

Runsaasti henkilömuutoksia OpinOvi- ja Kopase – tiimissä
Tammikuun alussa Eija-Riitta siirtyi GATE-hankkeeseen ja Maarit Heinikainen aloitti
projektipäällikkönä OpinOvessa.
Kaikissa OpinOven palvelupisteissä ovat myös palveluohjaajat vaihtuneet. Tammikuun loppupuolella Mikkelin palveluohjaajana
aloitti Timo Häkkinen. Hän työskenteli ennen
OpinOvea TE-toimiston maahanmuuttajien
ohjauksen parissa. Maaliskuun alussa Savonlinnan palveluohjaajina aloittivat yritysneuvoja Anne Mutka ja opinto-ohjaaja Riitta Poikala.
Anne tekee OpinOvelle töitä kolme päivää viikossa ja Riitta kaksi päivää. Myös Pieksämäen
palvelupisteessä vaihtui palveluohjaaja: Tuula
Lindholm aloitti työt huhtikuun puolivälissä. Pieksämäen palvelupiste on auki maanantaisin.
Kopasen osaltakaan ei selvitty ilman muutoksia. Vuoden alussa Soile Laitinen palasi
OpinOveen vuoden tauon jälkeen, mutta jo huhtikuun lopussa hän siirtyy toisen
työnantajan palvelukseen. Henkilö Kopasen pääkäyttäjän tehtäviin valitaan lähiviikkoina.

Muutokset ovat aina haasteita hankkeelle, mutta uskomme myös, että ne ovat suuria
mahdollisuuksia. Tästä iloiten jatkamme OpinOven matkaa eteenpäin vielä reilun
vuoden.

Mikkelin verkostoryhmän kokous
OpinOven Mikkelin verkostokokous pidettiin 5.3. Mikkelin yliopistokeskuksen tiloissa. Tilaisuudessa käytiin läpi OpinOven ajankohtaisia asioita ja Kopasen vuosikalenteria. Matti Malinen esitteli Mikkelin yliopistokeskusta verkoston toimijoille. Tapaamisessa myös sovittiin seuraava verkostotapaaminen, joka pidetään 7.5. Tuolloin
tapaamisen aiheena on toiminnan suunnittelu Elinikäisen oppimisen viikolle, joka
järjestetään valtakunnallisesti alkusyksystä 2012.

HENKILÖKOHTAISTAMINEN – näyttötutkinnon sydän – koulutus
Mikkelissä 26.3.2012 klo 9.30–12.30 ja Savonlinnassa 13.4.2012 klo 10–13.
YTY - Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä – hankkeesta aikuiskoulutusjohtaja Satu Suihkonen ja laaja-alainen erityisopettaja Jukka Martti kertoivat
asiakaslähtöisestä aikuiskoulutuksesta ja henkilökohtaistamisesta Keskuspuiston
ammattiopistossa. Satu ja Jukka kertoivat oppilaitoksensa aikuiskoulutuksen pohjautuvan pitkälti Anita Malisen väitöstutkimukseen Aikuisen oppimisesta. Väitöstutkimuksessaan Malinen perehtyi aikuisen oppimiseen sekä aikuisopiskelijan ja opettajan suhteeseen. Malisen väitöstutkimukseen voi tutustua seuraavasta linkistä
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2000/03/tiedote-2008-03-13-09-49-17-921333
Mikkelissä koulutukseen osallistui noin 40 OpinOvi – hankkeen verkoston jäsentä ja
Etelä-Savon ammattiopiston opettajaa. Koulutusaamupäivä herätti kuulijoissa monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Kiitos Sadulle ja Jukalle mielenkiintoisesta vuoropuhelusta.
Mikkelissä Henkilökohtaistaminen – näyttötutkinnon sydän – koulutuksen jälkeen kokoonnuttiin työstämään OpinOven verkoston kanssa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamislomaketta, jota asiakas ja palveluohjaaja täyttävät
OpinOven palvelupisteessä asiakkaan hakeutuessa suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon
osaa. Asiakas saa yhdessä täytetyn lomakkeen
paperilla ja/tai sähköisesti toimittaakseen sen hakeutumisvaiheessa koulutuksen tutkintovastaavalle/vastuuopettajalle. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamislomake
on osa opiskelijan/tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamista ja sen dokumentointia. Lomake otettiin huhtikuussa käyttöön OpinOven palvelupisteissä Mikkelissä,
Savonlinnassa ja Pieksämäellä.
Malli hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamislomakkeesta on tämän uutiskirjeen
lopussa.

Näillä mennään -rahoitusopas
Näillä mennään – tiivistä tietoa aikuisopiskelun rahoituksesta – opas on uudistettu.
Oppaaseen on koottu tiiviiksi kokonaisuudeksi tietoa opintojen rahoituslähteistä ja
muodoista sekä lisätietolähteistä. Tämä tietopaketti on tarkoitettu etupäässä opintoihin ohjaaville henkilöille, jotka tarvitsevat tehtävissään tietoa rahoitusmuodoista.
Opas sopii myös opiskelua harkitsevan tai suunnittelevan itsenäisesti käytettäväksi.
Rahoitusopas on myös kopasessa:
http://www.kopase.fi/uploads/Naillamennaan2012.pdf
Linkki löytyy http://www.kopase.fi/rahoitus -sivun ylälaidasta.

Kesäopinnot
Tarjoaako oppilaitoksenne ensi kesänä lyhytkursseja
tai muita opintoja? Opiskelijat, työssäkäyvät, lomalaiset, turistit – monet oppimisesta kiinnostuneet puntaroivat mielekästä tekemistä kesän ajaksi ja etsivät tietoa sopivista kesäkursseista. Oppilaitosten kannattaa
päivittää kesäopinnot kopasen koulutuskalenteriin,
jotta tieto niistä tavoittaa mahdollisimman monia tiedonnälkäisiä!

OpinOvi – hankkeen tulevia tapahtumia
Pieksämäen verkostoryhmä kokoontuu ti 17.4.2012 klo 13-15 Etelä-Savon ammattiopistolla, kirjasto, Kuusitie 41, Pieksämäki.
Savonlinnan verkostoryhmä kokoontuu to 26.4.2012 klo 13.30–15.30 osoitteessa
Puistokatu 1, Savonlinna
OpinOvi Etelä-Savo - hankkeen ohjausryhmän kokous on to 3.5.2012 klo 10–13
Mikkelin TE-toimistolla, Porrassalmenkatu 29, Mikkeli.
Mikkelin verkostoryhmä kokoontuu ma 7.5.2012 klo 14–16. Paikka vielä avoinna ja
ilmoitetaan verkostolle myöhemmin.

Lämpimästi tervetuloa!
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