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1. Syysseminaari 2016 

Opso ry:n syysseminaari järjestetään laivaseminaarina 29.-30.9.2016, lähtö Helsingistä. 

Edellisenä päivänä, 28.9., on Oph:n järjestämä henkilökohtaistamisseminaari Helsingissä. 

 

2. Oppisopimus kiinnostaa nuoria 

Tämän kevään yhteishaussa 36,7 % hakijoista ilmoitti olevansa kiinnostunut 

oppisopimuskoulutuksesta. Nyt oli ensimmäisen kerran mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksesta. 

 

3. Koulutussopimus 

Opso ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan 12.4. julkistettua Koulutussopimusselvitystä. Opso ry 

suhtautuu koulutussopimukseen  myönteisesti edellyttäen, että oheistuksissa tulee selvästi 

esiin se, että koulutussopimus ei ole työsuhteinen. Jos opiskelijalle maksetaan palkkaa, on 

kyseessä oppisopimus. 

 

4. SOPIVIN ON PARAS - Oppisopimuksen uusi ilme 

Materiaalit löytyvät osoitteesta https://trello.com/b/nsIGzB4G/materiaalipankki 

 

5. Oppisopimuksen digiloikka ja ilmaiset Some-työkalukoulutukset jatkuvat kevään ajan 

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan OpsoDiili –koordinaatiohankkeen sosiaalisen median 

koulutuksiin sekä Digiloikkaajat –vertaisryhmään. 

Sosiaalisen median koulutuksiin voitte ilmoittautua alla olevien linkkien kautta.  

 
Youtube & Periscope 
12.5.2016, klo 9.00-11.30 
https://www.webropolsurveys.com/S/3D87EBAA34B176CF.par 
Ilmoittautuminen päättyy 5.5. 
 
LinkedIn 
2.6.2016, klo 9.00-11.30 
https://www.webropolsurveys.com/S/A27E5EC3516A018D.par 
Ilmoittautuminen päättyy 26.5. 
 
Voit katsoa halutessasi myös nauhoitetun koulutuksen 
Mikäli et ehdi mukaan yllämainittuina ajankohtina, voit katsoa kurssin nauhoituksen 
myöhemmin verkosta. Linkin parin viikon takaiseen Facebook-koulutukseen voit pyytää 
Jenniltä, jenni.sten@keuda.fi. 
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Digiloikkaajat 
Digiloikkaajat –vertaisryhmä tarjoaa käytännön tietoa ja vinkkejä sosiaalisen median ja 
digitaalisen viestinnän aiheista. Toteutamme sosiaalisen median koulutuksen oppeja 
käytännössä sekä jaamme tietoa esim. kuvapankeista ja muista viestintää helpottavista 
tavoista ja työkaluista. Kokoonnumme etänä, webinaariohjelman välityksellä muutaman 
kuukauden välein. Tulemme mahdollisesti järjestämään myös joitain live-tapaamisia alan 
seminaarien yhteyteen. Näistä kerromme teille myöhemmin. 
 
Digiloikkaajat on myös Facebookissa. Liity ryhmään jo tänään! Jos sinulla on ongelmia 
ryhmään liittymisen kanssa, voit ottaa yhteyttä minuun terhi.lehtonen@keuda.fi tai Jenniin 
jenni.sten@keuda.fi. Voit liittyä Facebook-ryhmään, vaikka et olisikaan mukana etä- ja live-
tapaamisissamme. 
 

6. Muistathan ilmoittaa muuttuneet osoite- tai muut jäsentiedot tiina.lahteenoja-
niemela@haagaperho.fi  

 

 

Seuraava hallituksen kokous on 13.6.2016 

Aurinkoisia kevätpäiviä!  Tiina 

tiina.lahteenoja-niemela@haagaperho.fi, 050-330 8385 
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