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Länsi- ja Sisä-Suomi
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue

28.1.2019

Hallintopalvelut

Tulipalojen sammuttamisesta ennaltaehkäisyyn
Monialaisuus ja yhteisöllisyys opiskelijahuoltotyössä

Aika

pe 15.3.2019 klo 9.30 – 15.00
Aamukahvi tarjolla 9.00 - 9.30

Paikka

Jyvälän Setlementti, Sali 1
Palokunnankatu 16, Jyväskylä
https://goo.gl/maps/Qt6D6dysMo92
(Tietoa pysäköinnistä kirjeen lopussa)

Hyvä nuorten kanssa työskentelevä ammattilainen,
Tule kuuntelemaan, pohtimaan ja keskustelemaan, mitä
meidän pitää oppilaitoksissa ja opiskeluhuoltotyössä tehdä
toisin, jotta nuorilla olisi parempi olla ja korjaava työtä tarvittaisiin vähemmän!
Oppilaitoksen toimintakulttuurin tulee tukea monialaista yhteistyötä.
Näin voidaan välttyä ”raskailta” toimenpiteiltä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Monialaisen yhteistyön tulee Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan ylittää hallintorajat. Yhteisöllisen oppilashuollon tulee toimia niin, että nuorella on tarvittaessa saatavana aikuisen tukea,
eikä hän ajaudu ”kolattavaksi” palveluverkoston keskelle. Tittelillä tai
organisaatiolla ei nuorelle ole väliä! Erityisesti nuoren oman toimijuuden tulee korostua.
Tulipalojen sammuttamisesta ennaltaehkäisyyn - Monialaisuus ja yhteisöllisyys opiskelijahuoltotyössä -tilaisuus on jatkoa syyskuussa 2018
järjestetylle Kadonnutta motivaatioita ja itsetuntoa etsimässä – kukaan
ei ole erillinen saari – tilaisuudelle. Päivän aikana tarkasteltiin tekijöitä,
jotka ovat nuorten pahoinvoinnin ja polarisoitumisen takana. Muistin
virkistämiseksi/orientaationa tulevaan tilaisuuteen voi käydä kuuntelemassa YTT Rauno Perttulan syyskuisen esityksen AVIn verkkosivuilta
(www.avi.fi) kohdasta tapahtumat ja koulutukset (haku päivämäärällä
7.9.2018.)
Tilaisuus on tarkoitettu kaikkien kouluasteiden ohjaus- ja opetushenkilöstölle, opiskelu- ja oppilashuollossa työskenteleville, sosiaali- ja terveystoimessa, nuorisotoimessa ja työhallinnossa ohjaustyötä tekeville.
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
kirjaamo.lansi@avi.fi
PL 200, 65101 Vaasa
www.avi.fi

Jyväskylän toimipaikka
Cygnaeuksenkatu 1,
40100 Jyväskylä

Tampereen toimipaikka
Yliopistonkatu 38,
33100 Tampere
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Koulutus järjestetään Länsi- ja Sisä-Suomen alehallintoviraston ja sen
toimialueen ELY-keskusten yhteistyönä. Varsinainen koulutusosuus on
osallistujille maksuton.
Lisätietoja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Marjut Mikkola,
marjut.mikkola(at)avi.fi, p. 0295 018 562

Osallistuminen

Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai nettiyhteydellä. Paikan
päälle mahtuu 80 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Iltapäivän työskentelyä voi parhaiten hyödyntää, jos netin välityksellä
osallistuvia kokoontuu useampi samaan tilaan seuraamaan tilaisuutta.
Netin välityksellä osallistuville lähetetään osallistumislinkki ilmoittautumisen jälkeen. Ohje nettiyhteydellä/mobiililaitteilla osallistumiseen
on tämän kirjeen lopussa.
Siinä tapauksessa, jos tilaisuuteen ei mahdu tai tilaisuus peruuntuu, ilmoitetaan erikseen.
Varsinainen koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat
itse majoitus-, matka- ja ruokailukustannuksista.

Ilmoittautumislinkit

Ilmoittautuminen paikan päälle 8.3.2019 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/EP/3E77A95474680A26
Ilmoittautuminen osallistumaan nettiyhteydellä 8.3.2019 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/EP/6F48AA09F15D234C
Linkit sulkeutuvat, kun paikat ovat täynnä. Ilmoittautumisen yhdyshenkilö Pirjo Jämsen-Ahonen, s-posti: pirjo.jamsen-ahonen@avi.fi

Tietosuoja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lukuvuosittain koonnut opetustointa koskevia yhteystietoja. Yhteystiedot on pyydetty opetuksen tai koulutuksen järjestäjiltä.
Tietoja käytetään viraston omassa toiminnassa, kuten peruspalvelujen arvioinnissa,
koulutus- ja informaatiotilaisuuksista tiedotettaessa ja erilaisessa sidosryhmäviestinnässä. Ilmoitattehan sähköpostiosoitteeseen pirjo.jamsen-ahonen(at)avi.fi, mikäli ette
enää halua em. viestejä aluehallintovirastolta.

Lämpimästi tervetuloa!
JAKELU

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja
Keski-Suomen maakuntien kaikkien kouluasteiden opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimessa sekä työhallinnossa ohjaustyötä tekevät, kuraattorit, koulupsykologit ja -terveydenhoitajat

TIEDOKSI

Kouluttajat, koulutuspaikka
**********
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Tulipalojen sammuttamisesta ennaltaehkäisyyn
Monialaisuus ja yhteisöllisyys opiskelijahuoltotyössä
Aika

pe 15.3.2019 klo 9.30 – 15.00
Aamukahvi tarjolla 9.00 - 9.30

Paikka

Jyvälän Setlementti, Sali 1
Palokunnankatu 16, Jyväskylä
https://goo.gl/maps/Qt6D6dysMo92

OHJELMA
9.30 – 9.45

Tilaisuuden avaus ja käytännön asiat (AVI)

9.45 – 10.30

Monialainen yhteistyö opiskeluhuollossa
sosiaalityöntekijä, vastaava kuraattori YTT Rauno Perttula, Kokkola

10.30 – 11.30

Ehkäisevä opotyö ja nuoren toimijuuden tukeminen
opinto-ohjaaja Minna Heikkinen, Suolahden yhtenäiskoulu ja opintoohjaaja Eveliina Ojala, Laukaan lukio

11.30 – 12.30

Lounas (omakustanteinen, lounaspaikoista tietoa kirjeen lopussa)

12.30 – 13.15

Yhteinen tahtotila ja hallintorajat ylittävä yhteistyö nuorten tukemiseksi
vastaava kuraattori Tiina Kuittinen ja sosiaaliohjaaja Matias Vallisto,
Laukaan kunta
Mukana myös nuoria Sydän-Laukaan koulusta ja Laukaan lukiosta

13.15 – 14.45

Käytännön menetelmiä monialaiseen opiskeluhuoltoon – yhteistä
pohdintaa hyvistä toimintamalleista ja kehittämisideoita omaan työhön
ja oppilaitoksiin vietäväksi
Tiina Kuittinen, Matias Vallisto ja Laukaan nuoret

15.00 mennessä

Tilaisuuden päätös
Iltapäivällä työskentelyn lomassa omakustanteiset kahvit

Turvallista kotimatkaa!

********************************************************************************
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Ohje nettiyhteydellä osallistumiseen
Tilaisuutta voi seurata reaaliaikaisesti suorana lähetyksenä nettiyhteydellä. Osallistumiseen tarvitaan tietokone, tabletti tai älypuhelin, jossa on nettiyhteys.
Määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään linkki tilaisuuden seuraamiseksi. Samalla annetaan tarkemmat ohjeet.
Nettilähetykseen osallistuminen:
Kun olette ilmoittautuneet määräaikaan mennessä, saatte kutsukirjeessä linkin, jonka kautta voitte osallistua verkkolähetykseen.
Linkin kautta pääsette kirjautumissivulle.
Vierailijana kirjautuminen on valmiiksi valittuna. Kirjoita oma nimi ”Name” kenttään ja paina ”Enter Room”
Kirjaudu käyttämällä koko nimeä. Ei mielellään nimimerkkejä.
• Lähetys toimii kaikilla selaimilla. Google Chrome pyytää usein asentamaan laajennuksen, joten
muilla selaimilla osallistuminen helpompaa. Jos selain käskee asentamaan laajennuksia, toimi sivujen ohjeiden mukaan.
• Käytä langallista verkkoa, jos mahdollista.
• Kuulokkeet, kaiuttimet yms. ulkoiset äänilaitteet tulee kytkeä koneeseen ennen lähetykseen kirjautumista.

•

Sulje ylimääräiset ohjelmat.

Osallistuminen mobiililaitteilla:
Mobiililaitteilla osallistutaan käyttämällä ladattua sovellusta.
Android laite: lataa Play kaupasta ilmainen Adobe Connect -sovellus
iPad ja iPhone: lataa App Storesta ilmainen Adobe Connect -sovellus
Lisätietoja antaa:
Miska Riekkinen
Ilona IT Oy
gsm: 0400 905 273
Maaherrankatu 27, 3. krs, 70100 Kuopio
email: miska@ilonait.fi
http://ilonait.fi

Tietoa pysäköinnistä:
Jyvälän maksuttomia P-paikkoja on 30, joista suurin osa on ennen klo 9 vapaana. Näihin paikkoihin saa toimistosta päiväkohtaisen pysäköintiluvan. Huom! Muutama paikka on varattu henkilökunnalle.
Lisäksi on maksuttomia (15.3.2019 klo 8.30 – 16.00) pysäköintipaikkoja Palokunnankadun P-alueella (Nisulankatu 52 vieressä Vehkalammen kenttää vastapäätä).

********************************************************************************
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Tietoa koulutuspaikan lähellä sijaitsevista lounaspaikoista:
Gradia Viitaniemi
•
•

Oppilikka (Viitaniemen kampus, Viitaniementie 1 C, Jyväskylä)
Ykkönen (Viitaniemen kampus, Viitaniementie 1 B, Jyväskylä)

Gradia-ravintoloiden ruokalista: Viikoittaiseen ruokalistaan pääset suoraan tästä!
tyy muutakin tietoa, esimerkiksi ainesosat ja ravintoarvot.

Kotipizza
•

Voionmaankatu 34, 40700 Jyväskylä

Krua Siam Oy
•
•

http://www.kruasiam.fi/
Kortesuonkatu 26, 40700 Jyväskylä

Caffitella, Savela
•
•
•

https://www.caffitella.fi/
Vehkakatu 5
40700 Jyväskylä

Palvelusta löy-

