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Hyvinvoinnin merkitys opintojen läpäisyssä  
 

 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Kaakkois-Suomen ELO –verkosto järjestää tilaisuuden, 
jonka painopisteenä on koulutuksen läpäisyn tehostaminen ja koulutuksen keskeyt-
tämisen ehkäiseminen. 
 
Tilaisuuden tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa opintojen läpäisyä edistävistä 
tekijöistä ja konkreettisista menetelmistä ohjaustyössä. Tavoitteena on varmistaa 
Kaakkois-Suomen laadukkaiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tuottaminen 
verkostoyhteistyönä.  
 

Koulutustilaisuus on suunnattu opettajille, opinto-ohjaajille, kuntien 
nuorisotyöntekijöille, nuorten työpajojen ohjaajille/valmentajille, ohjaamojen 
henkilöstölle, TE-toimistojen asiantuntijoille, ELO-verkostolle ja –yhteistyöryhmälle, 
johdolle ja asiakastyötä tekeville sekä muille ohjaustyötä tekeville tai siitä 
kiinnostuneille henkilöille. Tilaisuus on kaikille avoin. 

Tilaisuus on osallistujille maksuton sisältäen kahvitarjoilun. Osallistujat vastaavat itse 

matkakustannuksistaan.  

Kymenlaakson tilaisuus järjestetään Kouvolassa 24.11.2015, klo 8.00-10.30 
(kahvitarjoilu klo 8.00). Paikka: Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO  
Tekniikka ja palvelut, osoite Utinkatu 44-48, auditorio, 45200 Kouvola.   
Sijainti kartalla. 
 
Etelä-Karjalan tilaisuus järjestetään Lappeenrannassa 24.11.2015, klo 13.00-
15.30 (kahvitarjoilu klo 13.00). Paikka: Sampo, Armilankatu 40, auditorio. 
Sijainti kartalla. 

 

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 13.11.2015  
ko. linkin kautta (muistathan ilmoittaa myös mahdollisen erityisruokavalion).  
 
Tervetuloa!  

 
Lisätietoja  Ritva Kaikkonen, kehittämispäällikkö 
  Kaakkois-Suomen ELO -verkosto 
  Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
  Puh. 0295 029051 
  ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi 
 
LIITE: Tilaisuuden ohjelma 
 
 

http://kartta.kouvola.fi/web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6751602,27485738&z=2&title=Tekniikka%20ja%20palvelut%20Kouvola&language=fin
http://www.cylex.fi/kaupunginkartta/etel%c3%a4-karjalan-koulutuskuntayhtym%c3%a4-10776509-laehtoe.html
http://www.cylex.fi/kaupunginkartta/etel%c3%a4-karjalan-koulutuskuntayhtym%c3%a4-10776509-laehtoe.html
https://www.webropolsurveys.com/S/6DF0A43E6838E400.par
mailto:ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi
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O H J E L M A:  KOUVOLA 

 
8:00 Kahvitarjoilu 

 
8:10 Tilaisuuden avaus  

 Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 

8:15 Hyvinvointia edistävä oppimisympäristö läpäisyn edistämisessä 
 
Hyvinvoivan oppimisympäristön malli  
Läpäisyn tehostamisen -ohjelman keskeiset tulokset 
Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen 
Hyviä käytäntöjä 
Keskustelua 
 
Ville Virtanen 
verkostokoordinaattori 
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry 
 
SAKU ry on valtakunnallinen liikunta- ja kulttuurijärjestö sekä 

hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöorganisaatio. SAKU ry edistää 

ammatillisen koulutuksen henkilöstön ja opiskelijoiden työ-, opiskelu- ja 

toimintakykyisyyttä, hyvinvointia, yhdessä tekemistä sekä elämäniloa 

liikunnan ja kulttuurin keinoin. 

 

9.30 Tauko 

9.40 Hyvä ryhmä opiskelijan ja opettajan tukena 

Yhteisöllisyyden ja hyvän ryhmähengen vaikutus 

keskeyttämisen ehkäisyyn, opiskelun tehostumiseen sekä  

opettajien työssä jaksamiseen 

 

Projektipäällikkö Merit Linden 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön 
parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja 
nuorista työ- ja eläkeikäisiin. 

 10.30 Tilaisuus päättyy 
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O H J E L M A: LAPPEENRANTA 

 
13:00 Kahvitarjoilu 

 
13:10 Tilaisuuden avaus  

 Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen,  
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 

13:15 Hyvinvointia edistävä oppimisympäristö edistää läpäisyä 

 

Hyvinvoivan oppimisympäristön malli  

Läpäisyn tehostamisen -ohjelman keskeiset tulokset 

Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen 

Hyviä käytäntöjä 

Keskustelua 

 
Ville Virtanen 
verkostokoordinaattori 
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry 
 
SAKU ry on valtakunnallinen liikunta- ja kulttuurijärjestö sekä 

hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöorganisaatio. SAKU ry edistää 

ammatillisen koulutuksen henkilöstön ja opiskelijoiden työ-, opiskelu- ja 

toimintakykyisyyttä, hyvinvointia, yhdessä tekemistä sekä elämäniloa 

liikunnan ja kulttuurin keinoin. 

 

14.30 Tauko 

14.40 Hyvä ryhmä opiskelijan ja opettajan tukena 

Yhteisöllisyyden ja hyvän ryhmähengen vaikutus 

keskeyttämisen ehkäisyyn, opiskelun tehostumiseen sekä  

opettajien työssä jaksamiseen 

 

Projektipäällikkö Merit Linden 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön 
parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja 
nuorista työ- ja eläkeikäisiin. 

 15.30 Tilaisuus päättyy 


