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Urasuunnitelma kirkkaaksi työelämän kokemuksilla Kansanopistolla 

Monella ammatilliseen koulutukseen hakeutuvalla on hatara tai jopa virheellinen käsitys tulevan alan 

työelämästä ja –tehtävistä. Myös opiskelijoiden lähtökohdat ovat hyvin erilaisia – joku haaveilee jatko-

opinnoista, toinen haluaa esim. testata omien kykyjensä riittävyyttä. Opintoihin kuuluvat työelämässä 

oppimisen jaksot voivat selkeyttää, vahvistaa tai jopa keikauttaa opiskelijan urasuunnitelmat päälaelleen. 

Alan eri tehtävissä työskentelevien ammattilaisten seuraaminen sekä omien valmiuksien ja taipumusten 

vertaaminen työn vaatimuksiin voivat auttaa opiskelijaa löytämään oman paikkansa työelämässä.  

Lahden kansanopistolla noin 30 kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittajaa (koulunkäynnin ja 

aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala) osallistuu KETTU –hankkeen kokeiluun, jossa 

työelämässä oppimisesta saatuja kokemuksia hyödynnetään intensiivisesti urasuunnittelussa. Tavoitteena 

on parantaa alan työelämään tai jatko-opintoihin sijoittumista, oman näköiselle työuralle pääsyä.  

Lisätietoja: Sari Ryynänen-Jussila, Lahden kansanopisto 

Kettu-hankkeen tapahtumista suuntaa työelämään 

Hankkeen kaksi ensimmäistä työelämän ja Salpauksen 

opiskelijoiden yhteistä tapahtumaa toteutuivat loka-

marraskuussa 2018. Luonto- ja ympäristöalan Urapäivä 

Asikkalan kampuksella 14.11. kokosi yhteen luonto-ohjaaja- ja 

ympäristönhoitajaopiskelijoita, jatko-opintoihin suunnanneita 

alumneja sekä alan eri ammateissa toimivia osaajia Päijät-

Hämeestä. Päivän aikana viriteltiin ammatillisia verkostoja, 

tutustuttiin jatko-opinto- ja työmahdollisuuksiin sekä kuultiin 

uratarinoita ja vinkkejä työnhakuun.  

Matkailu-, ravintola-, tarjoilu- ja elintarvikealojen opiskelijat 

osallistuivat 30.10. Vuokratyö tutuksi –tapahtumaan, jossa 

tutustuttiin henkilöstövuokrauksen pelisääntöihin, opiskelun ja 

palkkatyön yhdistämiseen sekä tapahtumaan osallistuneissa 

yrityksissä avoinna olleisiin alan työpaikkoihin. Tapahtumaa olivat KETTU –hankkeen lisäksi toteuttamassa 

Barona, Heimo, StaffPoint ja GoOn.   

Tapahtumien järjestäminen jatkuu kevätkaudella 2019. Salpauksessa toteutamme tapahtumia esim. 

lähihoitaja- sekä kaupan ja hallinnon opiskelijoille. Suomen Urheiluopisto ja Liikuntakeskus Pajulahti 

järjestävät 29.1.2019 yhteisen uraohjauspäivän liikunnanohjauksen perustutkintoa opiskeleville. SDO 

puolestaan toteuttaa Duunittamotori -tapahtuman 30.1.2019 

Lisätietoja: Hanna Salminen/Koulutuskeskus Salpaus, Hannele Kaperi/Suomen Urheiluopisto, Kati 

Lampén/SDO 

Kuva 1: Paula Salomäki esittelee opiskelua LAMK:ssa 
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Työelämätaitoja ja tulevaisuusohjausta erityisopiskelijoille 
Kiipulan ammattiopisto järjestää valmentavaa koulutusta ja ammatillista perustutkintokoulutusta 
erityisopetuksena. Lahden yksikössä on KETTU –hankkeen toimintana käynnistetty Valma-opiskelijoiden 
työelämätaitojen pajat. Pajoissa harjoitellaan käytännössä erilaisia työelämässä ja työnhaussa tarvittavia 
taitoja ja ominaisuuksia. Opiskelijat esim. tutustuvat pajoissa sähköiseen työnhakuun sekä tekevät 
harjoituksia, joiden kautta oppivat hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja kertomaan niistä. Tammikuussa 
2019 työelämätaitojen pajoja ryhdytään tarjoamaan myös perustutkinto-opiskelijoille. Maaliskuussa 2019 
Kiipulassa toteutetaan myös opiskelijoiden Tulevaisuuspäivä.  
Lisätietoja: Minna Yliniemi/Kiipulan ammattiopisto 

Ope tai opo uraohjaajana? JAMK:n ja KETTU –hankkeen uraohjausvalmennuksesta tukea työhön 

Yhtenä KETTU –hankkeen tavoitteena on parantaa opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia antaa 

opiskelijoille uraohjausta. Toteutamme 5.3., 20.3. ja 17.4.2019 yhteistyössä Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa henkilöstön uraohjausvalmennuksen, 

jonka tarkoitus on antaa eväitä opiskelijoiden tukemiseen amisten arjessa. Käytännönläheisessä 

valmennuksessa tutustutaan uraojauksen tavoitteisiin ja menetelmiin sekä HOKS:iin uraohjauksen 

työkaluna. Lähipäivien välillä osallistujat tekevät uraohjauskokeiluja omien opiskelijoidensa kanssa. 

Uraohjausvalmennus käsittää 3 x 4 h lähijaksot joiden välillä sovelletaan oppeja käytäntöön omien 

opiskelijoiden kanssa KETTU –hankehenkilöstön tuella. Ilmoittautumiset 11.2.2019 mennessä 

http://bit.ly/HenkSalpaus                                                 Lisätietoja: Hanna Salminen, Koulutuskeskus Salpaus 

Opinnäytetöitä ja tehtäviä KETTU -hankkeelle 

Uraohjaus kiinnostaa myös opiskelijoita, ja hanke on saanut lukuisia yhteydenottoja opinnäytetöiden tai 

muiden tehtävien tekemisestä hankkeelle. Salpauksen Pulssi-pajan erityisopettaja Harri Aaltonen laati 

hankkeelle Lahden ammattikorkeakoulussa YAMK –opinnäytteen Voimavarakeskeisen 

uraohjauskoulutuksen suunnittelu - kohti voimaannuttavaa uraohjausta. Tiiu Nurkka Tampereen 

yliopistosta tekee hankkeelle pro gradu –tutkimuksen otsikolla Ammatillisen koulutuksen vastuuohjaajien 

käsityksiä uraohjauksesta osana omaa työtään alkuvuoden 2019 aikana. Ammatillisia opettajaopintoja 

HAMK:ssa suorittava Satu Väisänen tekee opintoihinsa liittyvän TKI-tehtävän otsikolla Uraohjauksen 

työkalupakki – parhaat menetelmät kiertoon kevään 2019 aikana. Verkkopedagogiikkaa JAMK:ssa 

opiskeleva Päivi Lakso puolestaan suorittaa hankkeessa harjoittelujakson ja laatii Salpauksen opiskelijoille 

työnhaun/urasuunnittelun osaamismerkin.  

Lisätietoja: Hanna Salminen, Koulutuskeskus Salpaus 

Jatko-opintopolut selkeiksi 

Syksyllä 2018 hankkeessa on selvitelty jatko-opintomahdollisuuksia ja väyläopintoja amiksista eri 

ammattikorkeakouluihin. Jatko-opintoihin ohjaamisessa on tärkeää myös tuoda esiin omien alumniemme 

tarinoita. Suomen Urheiluopistolla jatko-opintotarinoita on kuultu jo joulukuussa 2018 kahteen otteeseen 

(Jyväskylän yliopisto/liikunnanopettaja ja Haaga-Helia /fysioterapeutti).      Lisätietoja: Hannele Kaperi 

Hankkeen toteuttajat:  
 

Koulutuskeskus Salpaus  Projektipäällikkö Hanna Salminen, hanna.salminen@salpaus.fi, 044-7080645 

   Projektisihteeri Mirja Metsänen, mirja.metsanen@salpaus.fi, 050-3871936 

   Asiantuntija Petri Sinisalo, petri.sinisalo@salpaus.fi, 050-5020643 

   Asiantuntija Tanja Olkkonen, tanja.olkkonen@salpausfi, 044-7081912  

Lahden Kansanopisto  Sari Ryynänen-Jussila, sari.ryynanen-jussila@kansanopisto.fi, 050-407 2339 
Suomen Urheiluopisto  Hannele Kaperi, hannele.kaperi@vierumaki.fi, 050-4656782 
Suomen Diakoniaopisto SDO  Kati Lampén, kati.lampen@sdo.fi, 044-713 2602 
Kiipulasäätiö   Minna Yliniemi, minna.yliniemi@kiipula.fi, 050-3619751 
Lahden ammattikorkeakoulu   Auli Papinniemi, auli.papinniemi@lamk.fi, 050-502 0644 
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (Pajulahti) Petri Sallinen, petri.sallinen@pajulahti.com, 044-7755 334 
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