Etelä-Savo

5.6.2018

Kuva: Kaspian Sonné

Säveliä Saimaalta ohjaukseen – Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Savonlinnassa 1. –
2.11.2018 - PÄIVITETTY 18.10. TT & SJ
Tervetuloa Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäiviin!
Päivien teemana ovat sävelet Saimaalta ohjaukseen. Ensimmäisenä päivänä keskitymme työssä innostumiseen ja työhyvinvointiin. Toisena päivänä teemana ovat konkreettiset työkalut tulevaisuuden ohjaukseen.
Aika

Torstaina ja perjantaina 1. – 2.11.2018 alkaen to klo 9:30 ja päättyen pe klo 15

Paikka
Opetusravintola Paviljonki (Rajalahdenkatu 4, 57200 Savonlinna,
http://www.ravintolapaviljonki.fi/) ja iltajuhla Savonlinnan kulttuurikellarissa (Olavinkatu
34, 57130 Savonlinna, https://www.facebook.com/Uusi-kulttuuritila-Savonlinnaan580815658945084/)
Paviljonki sijaitsee parin kilometrin päässä Savonlinnan keskustasta ja majoituspaikoista. Paviljongin alueella on noin 80 autopaikkaa. Saavuthan paikalle hyvissä ajoin. Suosittelemme kimppakyytejä, julkista liikennettä tai kävelyä kauniiden järvimaisemien äärellä.
Ilmoittaudu verkossa
Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 5.6. - 15.10.2018 suoraan https://bit.ly/2sA1lme. Tilaisuus
löytyy verkkosivulta www.ely-keskus.fi/etela-savo -> Tapahtumat ja koulutukset (Aluevalinta: Etelä-Savo) -> Valitse otsikon mukainen tapahtuma.
Tapahtumatiedot suoraan: https://bit.ly/2lcDrcg

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 024 000
PL 164
Jääkärinkatu 14
www.ely-keskus.fi/etela-savo
50101 Mikkeli
50100 Mikkeli
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Koulutuksen materiaalit kootaan sivulle
https://peda.net/hankkeet/eejn/km/2km2/12ssoioks.
Osallistujat huolehtivat omista matka-, majoitus- ja muista kuluistaan. Koulutuksessa ei
ole osallistumismaksua.
Tavoitteet
Tavoitteena on saada itselle ja työyhteisölle sekä monialaiselle verkostolle konkreettisia
työhyvinvointia kohentavia menetelmiä arkikäyttöön. Toinen tavoite on ottaa uusia ja
luovia konkreettisia työkaluja ohjaukseen, joka vaatii jatkuvaa uudistumista.
Ohjelma

Ohjelman tarkempaan aikatauluun voi tulla muutoksia.
Tauko-ohjelmasta ja virkistäytymisestä vastaavat Tanhuvaaran urheiluopiston, Ammattiopisto SAMIedun, Savonlinnan Taidelukion, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun
ja Savonlinnan lyseon lukion opiskelijat.

Päivistä vastaavat
Opinto-ohjaaja Tiina Vellonen, Ammattiopisto SAMIedu
Opinto-ohjaaja Sara Jakonen, Savonlinnan lyseon lukio
Opinto-ohjaaja Sari Härkönen, Savonlinnan Taidelukio
Opinto-ohjaaja Sari Kekki, Mertalan yhtenäiskoulu
Opinto-ohjaaja Maiju Matikainen, Savonlinnan kristillinen opisto
Koulutuspäällikkö Niina Uronen, Tanhuvaaran urheiluopisto
Lehtori Elina Päykkönen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Johtava asiantuntija Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY
Järjestävien oppilaitosten opiskelijoita
Ohjelma
Torstai 1.11.2018 klo 9:30 – 22 teemana työhyvinvointi
Opetusravintola Paviljonki ja vierailukohteet sekä iltaohjelma Kulttuurikellarissa
9:30 Tervetulokahvit ja ilmoittautuminen Opetusravintola Paviljongissa
10:00 Tervetuloa Savonlinnaan! Ammattiopisto SAMIedun edustajan avaussanat
 Koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen, Ammattiopisto SAMIedu
 Savonlinnan seudun opinto-ohjaajat, Etelä-Savon ELYn ja Itä-Suomen AVIn yhteinen tervehdys
 Päivän teema, käytännön asiat, ruokailu ja ideaseinä
10:15 Savonlinnan Taidelukion musiikkiesitys
10:30 Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät liikunnan ja ravitsemuksen näkökulmasta
 Tanhuvaaran Urheiluopiston hyvinvointipäällikkö Sami Piisilä
11:00 Vitamiinishotti
11:15 Uratarina ja kutsu iltabileisiin
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Suomen hauskin tavis -finalisti, Suomen X-Factorista tuttu freestyle-rap-artisti
Sami Makkonen, MC Samppa
https://www.facebook.com/sami.makkonen.75

11:30 Stressin purkua ja voimavarojen aktivointia
 FM (teatteri ja draaman tutkimus), HuAMK, kulttuurintuottaja Pia Koponen
 Intensiivinen ja inspiroiva luento kutsuu sinut siirtymään kontrollista kontaktiin,
suunnittelusta läsnäoloon ja hallinnasta sallintaan. Tavoitteena on hyppäyttää
osallistuja hetkeksi irti arjesta ja antaa oivalluksia oman henkisen hyvinvoinnin
löytämiseen ja ylläpitämiseen. Luento tarjoaa apetta mielelle ja keholle.
12:15 Lounas Opetusravintola Paviljongissa (omakustanteinen)
 Näytteilleasettajiin tutustuminen
13:30 Työssä innostumisesta henkilöstötuottavuutta
 Raija Kallioinen ja Tarja Kyllönen, 3K Savo Oy, työyhteisövalmentaja ja työnohjaaja
 Työssä innostumisesta laatua ja tuottavuutta työelämään! Näkökulma ihmisen
kokoiseen tuottavuuteen, hyvinvoinnin menetelmiä ohjaukseen!
14:15 Tutustumiskohteiden info
14:30 Iltapäiväkahvi (omakustanteinen) ja bongaa norppa
 Ideaseinä ja näytteilleasettajiin tutustuminen
15:00 Tutustumiskohteet ja vierailut

Vierailukohteet torstaina 1.11. klo 15:00 - 16:30
Vierailukohteisiin järjestetään kuljetukset ja lisäksi myös kimppakyydeillä pääsee kohteisiin. Valitse vierailukohdetoiveesi ilmoittautumisen yhteydessä!
Luovaa tekemistä
11. Maalausworkshop Savonlinnan Taidelukiolla (maks. 20 henkeä)
Inspiroidu ja ihastu! Taidelukion ateljeessa luovaan työhön tutustuminen ja
kokeilu yksin tai parin kanssa. Ohjaajina toimivat taidelukion kuvataideopettajat ja opiskelijat.
http://www.taidelukio.fi/
13. Lupa mokata, Pia Koponen (maks. 16 henkeä)
Vietä laadukkaat treffit itsen kanssa! Lupa mokata on työpaja, jossa tutkimme kehon ja mielen yhteyttä, käymme läpi muutamia lähestysmistapoja itsekritiikistä irtipäästämiseen ja positiivisen energian vapauttamiseen
helppojen ja hauskojen harjoitusten avulla. Tule sellaisena kuin olet. Lähde entistäkin parempana versiona itsestäsi kohti arjen haasteita.
7. Ammattiopisto SAMIedu
Virkisty toiminnallisella vierailukohteella ja tee oma norppasi. Tule tutustumaan ammattiin opiskelevan elämään. Pääset samalla harjoittamaan
kädentaitojasi esimerkiksi leipuri-kondiittoriopiskelijoiden tai artesaaniopiskelijoiden opastuksessa.
http://www.samiedu.fi/
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Liikettä keholle ja mielelle
5. Joogaa ja mindfullnessia (maks. 20 henkeä)
Sari Nyrhinen, FM, DI, lehtori, joogaohjaaja
Työpajassa tutustutaan tietoisuustaitojen mahdollisuuksiin arjen hyvinvoinnin parantamisessa. Saat työkaluja oman työskentelysi ja ryhmänhallinnan tueksi.
9. Tanhuvaaran Urheiluopisto (maks. 20 henkeä)
Tanhuvaaran Urheiluopisto on valtakunnallinen liikunnan koulutus- sekä
vapaa-ajankeskus, Sport Resort. Tanhuvaara tarjoaa toisen asteen liikunta-alan ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Tanhuvaaran
Urheiluopisto toimii myös monipuolisena valmennus- ja kurssikeskuksena
ympäri vuoden. Tule tutustumaan Tanhuvaaraan ja virkistäytymään liikunnan parissa! Varusteeksi tarvitset uimavarusteet. Hinta 10 euroa (sisältää
uinnin ja vesijumpan) maksetaan respaan saavuttaessa. Oma kyyti!
http://www.tanhuvaara.fi/
10. Luontoliikuntaa Casinon saarilla
Jos metsään haluat mennä nyt, niin Tanhuvaaran Urheiluopiston opiskelijat sinut sinne vievät. Tutustu ja virkisty kauniin Saimaan äärellä keskustassa sijaitsevilla Casinon saarilla.
4. Mustanvirran panimo
Janottaako? Mustanvirran panimon tuotteista sai nauttia myös Vladimir
Putin kesän 2017 Savonlinnan vierailunsa yhteydessä illallisella. Panimovierailu sisältää lyhyen esityksen oluen valmistuksesta ja nousevasta
pienpanimoalasta.
http://www.mustanvirranpanimo.fi/
12. Activity Maker
Jari Naukkarinen, ohjelmapalveluyrittäjä, Activity Maker Oy:n omistaja
Virkisty porukassa lasersodan tai pakohuoneen parissa! Lasersota 3 - 18
hlö/vuoro (2 peräkkäistä peliä), hinta 14 euroa/hlö (norm. 17 €). Lisätietoja: https://megazone.fi/savonlinna/info/pelimuodot/
Pakohuoneet 1 - 9 hlö/huone, hinta 17 €/hlö (norm. 20 €). Pakohuoneita
on kaksi: Rikospaikka ja Vankilapako. Kuvaukset löytyvät osoitteesta:
http://activitymaker.fi/pakohuoneet/
Molempien aktiviteettien kesto on noin 1 tunti. Ensimmäinen vuoro on klo
15.00 - 16.00 ja toinen vuoro lasersota klo 16.00 - 17.00/pakohuoneet klo
16.15 - 17.15. Ilmoita varauksen yhteydessä aika, henkilömäärä sekä
koodi Opopäivät (pakohuoneessa myös valitsemanne huone). Jos haluatte tehdä varauksen jollakin tietyllä porukalla, kertokaa tästä varauksen yhteydessä. Muuten varauksia täytetään ryhmiin tasaisesti varausjärjestyksessä. Varaukset suoraan Activity Makerille 044 978 2127. Varaus maksetaan paikan päällä. Lisätietoja: http://activitymaker.fi/
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Ohjaustietämyksen kasvattamista
1. Kuitulaboratorio, XAMK (maks. 16 henkeä)
Jarkko Männynsalo, biotuotetekniikan ja puurakentamisen koulutusvastaava
Kuitulaboratorio on ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin erityinen paikka.
Se on tiettävästi ainoa julkinen laboratorio, jossa prosessiteollisuuden laitteiden toimintaa voidaan testata ja kehittää tuotantomittakaavassa. Puu on
uusiutuva ja ympäristöystävällinen materiaali - sen merkitys ilmastonmuutoksen myötä kasvaa koko ajan. Savonlinnassa koulutetaan biotuotetekniikan ja mekaanisen puurakentamisen insinöörejä. Tervetuloa tutustumaan tulevaisuuden alaan!
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/kuitulaboratorio/
2. Simulaatio - oppimisympäristöt, XAMK (maks. 16 henkeä)
Elina Päykkönen, sosiaali- ja terveysalan lehtori
Simulaatiotilat toimivat todenmukaisina oppimisympäristöinä kuntoutus- ja
terveysalan amk- ja yamk-tutkintokoulutuksissa. XAMKin Savonlinnan
kampuksella on kaksi erillistä simulaatiotilaa: kotisimulaatio ja sairaalaympäristöä simuloiva tila. Molemmissa tiloissa on erilliset debriefing-tilat ja
valvomot, joista opettaja seuraa simulaatiotilan tapahtumia videojärjestelmien välityksellä ja ohjaa tilanteita tarpeen mukaan.
3. Savonlinnan Keskussairaalan laboratorio (maks. 12 henkeä)
Sanna Pyykkönen, osastonhoitaja
Bioanalyytikoista on pula Itä-Suomessa ja erityisesti Etelä-Savossa. Bioanalyytikon työ vaatii tarkkuutta, kemian osaamista ja kiinnostusta myös
tekniikkaan. Islab on laboratorioalan merkittävin työllistäjä Itä-Suomessa ja
osallistuu myös alan opetukseen ja tutkimukseen yhteistyössä Itä-Suomen
yliopiston ja ammattikorkeakoulujen ja -oppilaitosten kanssa. Ilmoittaudu
mukaan, jos haluat oppia lisää bioanalyytikoiden koulutuksesta, työstä ja
samalla kurkistaa sairaalan verijääkaappiin ja plasmavarastoihin.
https://www.islab.fi
6. Savonlinnan kristillinen opisto
Tule tutustumaan Savonlinnan kristillisen opiston toimintaan ja tiloihin.
Opistolla tarjotaan aikuisten perusopetusta (maahanmuuttajille), suomen
kielen opetusta, kuvataidelinja, kehitysvammaisten kädentaitolinja. Opetuksen lisäksi voimme tutustua hotellina toimivaan uudistettuun Vanhaan
Pappilaan ja edustussauna Vilpunrantaan.
http://www.sko.fi/
8. Norelco (maks. 10 henkeä)
Norelco on vuonna 1962 perustettu johtava kotimainen sähkönjakelujärjestelmien valmistaja, joka suunnittelee ja valmistaa järjestelmiä energiasektorille, teollisuuteen ja rakentamisen tarpeisiin. Norelco on palkittu oppisopimuskouluttaja. Tule tutustumaan, miten sähköalan opiskelijat hankkivat osaamistaan.
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Torstai-illan 1.11.2018 ohjelma Savonlinnan Kulttuurikellarissa klo 19:00 – 23 (omakustanteinen
illanvietto)
Iltaohjelman hinta 20 euroa (sisältää buffetin ja ohjelman). Savolaisittain omat viinit ja
muut virvokkeet mukaan :)
Cocktailbuffet - Säveliä Saimaalta
Puruveden savumuikkumoussea ja pikkelöityä punasipulia ruisnapilla
Puumalan kirjolohitartaria ja piparjuurimoussea saaristolaisleivällä
Riistapyöryköitä ja puolukka-herkkutattimajoneesia
Punajuuriterrineä, vuohenjuustomoussea ja karamellisoitua pähkinää
Laurikaisen lihalörtsy perinteisillä mausteilla
Valkosuklaapannacottaa, tyrnimelbaa ja rosmariinimarenkia
Kahvia tai teetä
Bilebändi Illansuu
Illansuu on nuori ja energinen bilebändi, joka saa tanssilattian kuumaksi ja paatuneimmankin rokkipoliisin lantion keinumaan.
https://m.facebook.com/pg/Illansuu/about/?ref=content_filter&mt_nav=0
Ammatti-photobooth
Haluaisitko olla oman elämäsi sydäntautilääkäri, palomies tai metsäkoneenkuljettaja?
Leikkimielisestä photoboothista löydät rekvisiittaa, joilla voit hetkeksi vaihtaa ammattia
ja tulla valokuvatuksi. Parhaat palkitaan!
Drink and Draw
Päästä luova puolesi valloilleen! Drink and Draw on uusi huippusuosion saanut tapa
viettää aikaa virvokkeiden ääressä. Taidelukion kuvataiteen opettajien ja opiskelijoiden
ohjaamassa tapahtumassa ideana on piirtää yhdessä illanvieton lomassa. Piirustustaitoa ei vaadita.

Perjantai 2.11.2018 kello 8:45 – 14 Opetusravintola Paviljongissa teemana konkreettiset työkalut tulevaisuuden ohjaukseen
7:00 Ohjattu aamulenkki Olavinlinnan maisemissa
 Tanhuvaaran Urheiluopiston opiskelijat
 Lähtö Sokos Hotel Seurahuoneen edestä klo 7:00
8:45 Aamunavaus ja energiaboostit
 Miina Auttila, suojelubiologi, Metsähallitus
 Tarinoita ja kuvia norpasta
9:00 Työajan ja vapaa-ajan rajaaminen vaativassa asiantuntijatyössä
 Näyttelijä Jani Toivola
9:45 Verkko-ohjauksen mahdollisuudet
 Sara Peltola, uraohjaaja, hallituksen puheenjohtaja, Ohjausosuuskunta OTE
 Miksi ohjauksenkin tarvitsisi mennä nettiin? Mitä lisää verkossa ohjaaminen voi
tuoda kasvokkain kohtaamiseen? Miten verkossa rakentuva ohjausvuorovaikutus eroaa kasvokkaisesta? Inspiroivassa puheenvuorossa digiopo Sara Peltola
jakaa tietoja, kokemuksia ja hyviä käytänteitä kohtaamisiin verkossa.
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10:15 Käytännön työkaluja ohjaustyöhön (learning cafe)
 Työpajoista valitaan yksi seuraavista
 Tauko ja näytteilleasettajiin tutustuminen learning cafe -työskentelyn lomassa
Sähköisiä työkaluja
A. Opintokamu: Opiskelijoiden hyvinvointia kehittämässä
Miia Sainio, Turun yliopisto
Ohjelma sisältää helposti käyttöönotettavia, pedagogisesti motivoivia työkaluja,
joita voi sisällyttää oppilaitoksen opintotarjontaan sekä hyödyntää muutoin hyvinvointityössä ja sen suunnittelussa. Opintokamu-peli sopii hyvin ryhmänohjaajan tunneille, opinto-ohjauksen sekä psykologian, terveystiedon ja äidinkielen
oppisisältöihin tai esimerkiksi tiimijaksolle. Ohjelmaan voi tutustua Opintokamuverkkosivuilla www.opintokamu.fi
B. Noodi.me: Kokeellinen työkalu, jolla voit tutkia tulevaisuuksiasi
Tiina-Maija Toivola, ohjelmajohtaja, koulutus, Me-säätiö
Me-säätiön Noodi-sovelluksen tarkoituksena on helpottaa nuorten tulevaisuuden
suunnittelua. Sovelluksen avulla nuori voi löytää oman polkunsa syöttämällä tietoja tämänhetkisestä osaamisesta ja koulutuksesta. Noodin taustalla on poikkeuksellisen laaja data kaikkien suomalaisten ammatti-, toimiala, työttömyys-,
toimeentulo- ja koulutushistoriaa 30 vuoden ajalta. https://noodi.me
Jakamista koulumuodoittain
D. Wilman mahdollisuudet ohjauksessa
Tapahtumakutsu on opinto-ohjaajille kätevä työkalu jakaa ohjausaikoja tai kerätä
ilmoittautumisia vierailuihin tai tutustumiskäynteihin. Kyselyllä voit kerätä kurssipalautetta tai olla mukana kehittämässä koulun toimintaa.
E. Lukion OPS2016- ja OP02-kurssin toteuttamistavat lukioissa
Opinto-ohjaajat Sara Jakonen, Sari Härkönen ja Pia Riekkinen
Viime lukuvuonna uuden opetussuunnitelman toinen pakollinen OP02-kurssi
Jatko-opinnot ja työelämä tarjottiin monessa lukiossa ensimmäistä kertaa. Jaetaan kokemuksia, käytäntöjä ja esimerkkejä kurssin toteuttamistavoista eri lukioissa. Tapausesimerkkinä kurssin toteutus Savonlinnan lukioissa.
F. Ammatillisen koulutuksen uudistus, HOKS ja vuosityöaika
Mitä ammatillisen koulutuksen uudistus tarkoittaa työssäsi? Keskustelua ja vuorovaikutusta ammatillisen koulutuksen suuresta muutoksesta ja vaikutuksesta
ohjaajan työhön.
Katse tulevaisuuteen
C. Muuttuva maailma ja ohjaustyö
Sara Peltola, Ohjausosuuskunta Ote ja Osaamiskeskus Koordinaatti
Maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan historian aikana. Mediasta luemme tekoälystä, ilmastonmuutoksesta, ikärakenteen muutoksesta.
Mutta mitä nämä megatrendit tarkoittavat oman työni kannalta? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitsen ja mistä sitä saa? Tervetuloa mukaan toiminnalliseen työpajaan visioimaan ja oppimaan! Työskentelyssä hyödynnämme Sitran
megatrendikortteja.
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G. Ohjaajan työhyvinvointi
Raija Kallioinen ja Tarja Kyllönen
Hyvinvoinnin menetelmät ohjauksessa opiskelijan ja opinto-ohjaajan tukena. Mitä käytännön välineitä ja menetelmiä voin käyttää ohjaustilanteissa?
H. Unelmointi ja mielikuvituksen käyttö työvälineenä - Tulevaisuustyöpaja
Niko Herlin, futuristi, tulevaisuuskonsultti ja yrittäjä
Tulevaisuustyökentelyä ja konkreettisia välineitä unelmointiin ja tulevaisuuden
hahmottamiseen.
11:30 Tulevaisuussignaaleja ohjaukseen Itä- ja Kaakkois-Suomeen
 Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus
12:00 ELO-, Työelämä 2020 ja Tyhy-verkostot maakunnissa ohjaajan tukena
 Tietoisku verkostoista
 Tuija Toivakainen ja Tarja Kyllönen
12:15 Lounas (omakustanteinen)
13:20 Ideaseinän purku ja photobooth-voittajat
13:30 Vuoden ohjuksen palkitseminen
 Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät jatkaa vuonna 2015 Mikkelissä aloitettua
Vuoden Ohjus -palkinnon jakamista. Palkinnon saaja on ansioitunut, innostunut
tai muuten huippu Itä-Suomessa työskentelevä ohjausalan ammattilainen. Palkinnonsaaja valitaan siltä alueelta, jossa Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät
kulloinkin pidetään. Valintaehdotuksia perusteluineen pyydetään lähettämään
sähköpostitse pe 15.10.2018 mennessä osoitteeseen sln.ohjaus@gmail.com.
13:45 Muutoskuntoisuus ja inhimillinen lisäarvo tulevaisuuden työelämässä
 Niko Herlin, VTM, Åbo Akademi, futuristi, tulevaisuuskonsultti ja yrittäjä
 Opinto-ohjaajat suhtautuvat yleensä työhönsä intohimoisesti ja ovat työstään innostuneita. Niko Herlin on intohimoinen futuristi, yritysjohdon konsultti ja yrittäjä,
jota kiinnostavat erityisesti työn ja johtamisen tulevaisuus, kaupan tulevaisuus
sekä teknologiset innovaatiot. Hän innostuu päästessään ravistelemaan ja kyseenalaistamaankin organisaatioiden ajattelua ja tekemistä - sparraajana hän
yhdistää hyväntuulisen ilmapiirin kiperiinkin kysymyksiin. Luennollaan Niko Herlin puhuu siitä, miten intohimo voidaan saada voimavaraksi työhön ja mitä on
muutoskuntoisuus sekä inhimillinen lisäarvo tulevaisuuden työelämässä. Lähde
innostuneena, mahdollisuuksiin uskoen, täynnä energiaa ja positiivista tekemisen intoa!
14:30 Viestikapulan vaihto, lopputervehdys ja palaute
14:45 Iltapäiväkahvit (omakustanteinen)

Tervetuloa koulutuspäiville!

Juha Pulliainen

Tuija Toivakainen

Johtaja
Etelä-Savon ELY-keskus

Johtava asiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
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Yhteydenotot

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY
Puh. +358 29 502 4220, vaihde +358 29 502 4000
Sähköp. tuija.toivakainen@ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija
Twitterissä @toivakainen
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
https://twitter.com/EtelaSavonELY
www.ely-keskus.fi/etela-savo
Nuorisotakuu myös Facebookissa https://www.facebook.com/nuorisotakuues
Nuorisotakuu ja elinikäinen oppiminen https://peda.net/hankkeet/eejn
Hyvä työelämä Etelä-Savossa: http://hyvatyoelama.fi/etelasavo/
Facebookissa https://www.facebook.com/hyvatyoelamaES/
Twitterissä https://twitter.com/HyvatyoelamaES
Instagramissa https://www.instagram.com/hyvatyoelama/
YouTubessa https://www.youtube.com/channel/UCynHVhg9t67MT3bwPkhbsPA
Käyntios. Jääkärinkatu 14, Mikkeli; postios. PL 164, 50101 Mikkeli

Savonlinnan alueen opinto-ohjaajat
Sähköp. sln.ohjaus@gmail.com

Sara Jakonen
Puh. +358 44 417 4502
Sähköp. sara.jakonen@savonlinna.fi
Opinto-ohjaaja, Savonlinnan lyseon lukio
Ruokailut, hinnat, maksut ja niihin osallistumisen ilmoittautuminen
Lounasruokailut sekä aamu- ja iltapäiväkahvit tarjoillaan molempina päivinä Opetusravintola
Paviljongissa (http://www.ravintolapaviljonki.fi/). Opetusravintola Paviljongin välittömässä läheisyydessä ei ole muita ruokapaikkoja. Haluamme hemmotella ja virkistää koulutukseen
osallistuvia myös ruokailujen muodossa. Päivien aikana tarjoiltavan ruoan valmistavat Ammattiopisto SAMIedun opiskelijat ja se tarjoillaan upeissa Saimaan maisemissa.
 Torstaina aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas yhteensä 25 €
 Perjantaina lounas ja iltapäiväkahvi yhteensä 22 €
 Molemmat päivät yhteensä 47 €
 Ohjelmaan kuuluvat hyvinvointitarjoilut sisältyvät hintaan.
 Päiväohjelmaan kuuluvat ruokaliput ostetaan paikan päältä ilmoittautumisen yhteydessä
Opetusravintola Paviljongista to 1.11. Erikoisruokavaliot ilmoitetaan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä, samoin illanviettoon osallistuminen to 1.11.
 Lounaiden ja illallisen sisältö on esitetty kutsun lopussa.
 Illanvieton hinta Savonlinnan Kulttuurikellarissa tarkentuu myöhemmin. Hinta sisältää
tarjoilun.
Majoittumisvaihtoehdot, hinnat ja maksut
Majoittumisen maksuineen osallistujat hoitavat itse.
Original Sokos Hotel Seurahuone Savonlinna, Kauppatori 4-6
84 € / vrk / Standard-luokan huone yhdelle, 94 € / vrk / Standard-luokan huone kahdelle. mainitsemalla tunnus BITÄ181101. Varaukset ja tiedustelut puh. 029-123 9602

10/11

(0,0835€/min + 0,1669€/puhelu) tai email: seurahuone.savonlinna@sokoshotels.fi Varaukset tästä kiintiöstä tulee tehdä 8.10.2018 mennessä.
Spahotel Casino, Kylpylaitoksentie 7. Standard 1hh 76 €/vrk ja 2 hh 86 €/vrk ja Superior 1hh 86 €/vrk ja 2 hh 96 €/vrk. Varaukset voi tehdä puhelimitse 015 73950 tai myynti@spahotelcasino.fi . Varauksen
yhteydessä on mainittava Itä-Suomen Ohjaushenkilöstö - varausviite. Kiintiö on voimassa 15.10.2018 asti.
Muita majoituspaikkoja Savonlinnassa
Perhehotelli Hospiz http://hospitz.com/
Hotelli Pietari Kylliäinen https://pietarikylliainen.fi/
Hotelli Punkaharju http://hotellipunkaharju.fi/
Savonlinnan kristillinen opisto http://www.sko.fi/ (varaukset bookingin kautta)
Lossiranta Lodge Savonlinna www.lossiranta.net
Välineet mukaan
Tilaisuudessa on mahdollista paitsi keskustella läsnä niin myös tietokoneen, tabletin tai
älypuhelimen avulla osallistua keskusteluun. Työpajoissa kokeillaan sähköisiä ohjauksen työkaluja, joten ota mukaasi oma laite.
Tilaisuuden materiaalit
Tilaisuuden materiaalit löytyvät verkosta osin jo etukäteen:
https://peda.net/hankkeet/eejn/km/2km2/12ssoioks
Seuraavissa Twitterin ja Facebookin osoitteissa voi myös osallistua päiviin.
Nuorisotakuu Etelä-Savo Facebookissa
https://www.facebook.com/nuorisotakuues?ref=hl
Etelä-Savon ELY-keskus Twitterissä https://twitter.com/etelasavonely
Näytteilleasettajina ainakin seuraavat
Ammattiopisto SAMIedu
XAMK, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Savonlinnan Taidelukio
Savonlinnan lyseon lukio
Tanhuvaaran Urheiluopisto
Savonlinnan kristillinen opisto
Savonia AMK
Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto, avoin yliopisto
Savon koulutuskuntayhtymä
Karelia AMK
Ingmanedu
DIAK Pieksämäki
Edita
Valtakunnallinen YES ry
Saimaan ammattikorkeakoulu
Jatkoväylä-hanke
Esedu
Itä-Karjalan kansanopisto
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Yhteistyökumppanit
Etelä-Savon ohjausväki, Itä-Suomen AVI, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinnan kaupunki, Ammattiopisto SAMIedu, Savonlinnan Taidelukio, Savonlinnan lyseon lukio, Kristillinen opisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, Etelä-Savon Työelämä 2020 verkosto sekä Tyhy-verkosto ja ELO-verkosto
PSST! Jäitkö kaipaamaan opetushallituksen yhteishaun infoa? Yhteishakuinfo järjestetään
webinaarina pe 9.11. ja sitä voit seurata oman työpöydän ääressä.

