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AJANKOHTAISTA

Palvelupisteen toiminta ja aikataulu

Palvelupisteen ajanvaraus
puh. 040 – 680 7032

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP hankkeessa on kevään aikana ollut
ennalta laaditun ohjelman mukaan yht. 109 ohjaus/päivystystapahtumaa alueen viidessä TE-toimistossa klo 12 – 15.
Maakunnan 17 aikuiskoululutusorganisaation koulutusohjaajien
(48 hlöä) toimesta on saatu kokemuksia TE-toimistoissa toteutettavasta seudullisesta aikuiskoulutusohjaustoiminnasta. Projekti
jatkuu kesälomien jälkeen uudistetun aikataulun mukaan.
Aikuiskoulutuksesta kiinnostuneita asiakkaita on ollut palvelupisteissä vaihtelevasti. Mikäli ennalta varattuja ohjausaikoja ei ole
ollut, niin koulutusohjaaja on voinut käyttää ko. ajan taustayhteisönsä ja koulutusten markkinointiin TE-toimiston tiloissa. Näin
toimistoissa muuten asioivat asiakkaat ovat odottaessaan saaneet
tietoa itselleen ja vaikka vietäväksi eteenpäin. Ohjausaikataulu
löytyy www.aikuiskoulutusep.fi sivuilta kohdasta palvelupiste

Aikuiskoulutuksen koulutustarjotin
Koulutusohjauksen
työkaluna
on
mahdollista
käyttää
www.aikuiskoulutusep.fi –sivustolla olevaa koulutustarjotinta.
Käykää tutustumassa ja kokeilkaa testata koulutushaun toimintaa
erilaisilla hakusanoilla. Huom! Tarjottimen päivitys on jokaisen
koulutuksen järjestäjän omalla vastuulla; pidättehän huolen tarjonnan ajantasaisuudesta. Toivomme myös jokaisen tahon markkinoivan sivustoa ja kertovan siitä opiskelijoilleen ja asiakkailleen!

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP –hankkeelle lisärahoitusta
Palvelupiste -hanke on saamassa E-Pn ELYltä (TEM) lisärahoitusta
projektisuunnitelman muutoksena. Alun perin kolmen vuoden
mittaiseksi määritelty hanke saa nyt lisämäärärahan, jolla Palvelupistemallia voidaan edelleen kehittää ja viedä entistä enemmän
tarvelähtöisesti asiakasvirtojen äärelle. Jatkohankkeen kesto on
max 30.6.2014.

Palvelupisteen sähköposti:
palvelupisteep@sedu.fi
22.5.2012 TNO- Koulutusohjaajien päivän,
materiaalit
Aikuisten opinto-ohjaus Koulutuskeskus
Salpauksessa ja TE-toimistoyhteistyö, Eija

Tamminen
14.6.2012 TNO- Koulutusohjaajien
päivän, materiaalit
Aikuisopiskelijan ohjaus ja tuki, Tarja
Malmi
Hankkeen tilanne, Hilkka Tuominiemi

TULEVIA KOULUTUKSIA
Koulutusohjaajien TNOkoulutuspäivät 2012
(ehdotetut paikat, vahvistuvat myöh.)
22.5.2012 klo 12 – 16, Jami, Alajärvi
14.6.2012 klo 9 – 13, SYO, Kauhava
30.8.2012 klo 12 – 16, SAI, Kauhajoki
Elinikäisen oppimisen viikko 38
24.10.2012 klo 9 – 16, SeAMK, Sjk
22.11.2012 klo 9 – 13, Lkro, Lapua
Koulutukset jatkuvat jatkohankkeen
myötä 
YHTEYSTIEDOT
projektipäällikkö
Hilkka Tuominiemi
040 830 3993

etunimi.sukunimi@sedu.fi
palvelupisteep@sedu.fi

Palvelupisteen tavoite TNO-palvelujen kehittäminen

Tieto – jota jaetaan markkinoinnin keinoin sähköisesti tai esitteillä ja sen täytyy olla oikeaa, luotettavaa ja ajantasaista sekä helposti löydettävissä.
Neuvonta – perustuu tietoon, jolloin asiakas saa asiantuntevaa,
aikuiskoulutukseen liittyvää luotettavaa tietoa vuorovaikutuksessa.
Ohjaus – jolloin perehdytään syvällisemmin asiakkaan lähtökohtiin, tarpeisiin ja tavoitteisiin. Ohjauskeskustelussa tuetaan ja
sparrataan asiakasta koulutusvalintojen päätöksenteossa ja samalla vahvistetaan asiakkaan päätöksentekotaitoja. Ohjattava
tekee itse päätöksensä saamansa Tieto-, Neuvonta- ja/tai Ohjauskeskustelun jälkeen.
Ohjaus vaatii erityisosaamista ja koulutusta mm. ohjausmenetelmien käyttöön ja lisäksi ympäröivän koulutustarjonnan ja työelämän ja rahoitusmahdollisuuksien tuntemusta.

Koulutusohjaajien TNO- koulutuspäivät
Hankkeessa on järjestetty koulutusohjaajien tapaamisia kevään
aikana viisi kertaa TNO- koulutusteemalla. Koulutuspäiviä jatketaan syyskaudella ohessa esitettyjen päivämäärien mukaan sekä
mahdollisesti myöhemmin. Syksyn koulutuksiin sisällytetään mm.
verkostokoulutusta, jonka tavoitteena on sitouttaa toiminta jatkuvaksi hankkeen päättymisen jälkeen.

Markkinointi
Palvelupistettä on markkinoitu esitteillä, lehtitiedotteilla ja radiomainoksella sekä jokainen hankkeessa mukana oleva koulutusorganisaatio omilla tahoillaan. Kuten monessa muussakin asiassa, puskaradio on osoittautunut parhaaksi markkinointikanavaksi, joka toivottavasti toimii myös jatkossa.
Palvelupiste on TE-toimistojen kanssa tehtävää yhteistyötä, joka
kohdistuu tulevaisuudessa ELY:n koordinoimaan elinikäisen ohjauksen työkenttään.
Aurinkoista kesää toivottaen
Hilkka ja Marja-Terttu
Palvelupiste-AikuiskoulutusEP uutiskirje ilmestyy noin 5 kertaa vuodessa. Uutiskirje ja lisätietoa Aikuiskoulutuksen foorumine kehittymisestä toimitetaan sähköpostilla koko verkoston yhteyshenkilöille, joiden sähköposti on projektin tiedossa. Mikäli haluat lisätä tai poistaa itsesi kirjeen postituslistalta, ota yhteyttä projektihenkilöstöön sähköpostitse. Sähköpostia voi välittää organisaatiossa eteenpäin muuttamattomana. Mahdolliset muutokset mm. uutiskirjeessä ilmoitettuihin aikatauluihin pidätetään. Varmista aina tapahtumien paikka ja aika tapahtuman erillisestä kutsusta tai projektihenkilöstöltä.
Palvelupiste-AikuiskoulutusEP on aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittävä ESR-projekti. Projektin rahoittaja on EteläPohjanmaan ELY. Projektin kesto 1.8.2011 – 31.11.2012.

