
VIRTUAALISESTI VIERELLÄ (ESR) -
HANKKEEN KOULUTUKSET

SYKSY 2022

Kolmen kerran koulutuskokonaisuus ohjaus- ja opetusalan
ammattilaisille toteutetaan kahtena eri ajankohtana.

 Virtuaalisuus nuorten
ohjaustyön tukena

Avoin virtuaalinen
ohjaus- ja

oppimismateriaali

Eikö opiskelijasi tule
kouluun? - ratkaisuja

sulautuvasta
oppimisesta

29.9.2022 klo 10-11.30
1.11.2022 klo 14-15.30

6.10.2022 klo 10-11.30
8.11.2022 klo 14-15.30

13.10.2022 klo 10-11.30
15.11.2022 klo 14-15.30



AIKATAULU

Virtuaalisuus nuorten ohjaustyön tukena to 29.9.2022 klo 10-11.30
Avoin virtuaalinen ohjaus- ja oppimismateriaali to 6.10.2022 klo 10-11.30
Eikö opiskelijasi tule kouluun? -ratkaisuja sulautuvasta oppimisesta to 13.10.2022
klo 10-11.30
Osallistumislinkki: https://bit.ly/3B45Klj

Virtuaalisuus nuorten ohjaustyön tukena ti 1.11.2022 klo 14-15.30
Avoin virtuaalinen ohjaus- ja oppimismateriaali ti 8.11.2022 klo 14-15.30
Eikö opiskelijasi tule kouluun? -ratkaisuja sulautuvasta oppimisesta ti 15.11.2022
klo 14-15.30
Osallistumislinkki: https://bit.ly/3cpFjwT

Ensimmäinen kokonaisuus:

Toinen kokonaisuus:

Mitä virtuaalisuus ohjauksessa tarkoittaa?
Hankkeessa tuotettu Astia-ohjaustyökalu  
Kokemuksia ja esimerkkejä virtuaalisista yksilö- ja ryhmäohjauksista

Virtuaalisuus nuorten ohjaustyön tukena

Haluatko tuoda nuorille vaihtoehtoisia tapoja osallistua ohjaukseen?
Haluatko oppia lisää digitaalisista työkaluista nuorten ohjaustyön tukena?

Tule kuulemaan esimerkkejä virtuaalisesta ohjauksesta ja hankkeen tuottamasta
Astia- työkalusta.

Koulutuksen sisältö:

Kouluttajana Mimmi Ikkala
Ohjaaja, Virtuaalisesti vierellä -hanke
Silta-Valmennusyhdistys ry 

SISÄLLÖT

Lisätiedot: 
Paula Vuorinen, p. 040 514 5579, paula.vuorinen@siltavalmennus.fi
Projektipäällikkö, Virtuaalisesti vierellä -hanke, Silta-Valmennusyhdistys ry



Materiaalien teemat: digitaidot, opiskelu- ja työelämävalmiudet, arjen hallinta,
taloustaidot, itsetuntemus, terveys ja hyvinvointi, harrastukset ja vapaa-aika sekä
hygieniapassi.
Materiaalit Google Classroom -oppimisympäristössä sekä Trello-alustalla.
Hankkeessa kehitetyt Seppo.io-pelit: Elämänhallintapeli, Digitaitopeli, Arkihaaste,
Ulkoilupeli
Ohjaajan opas materiaalien käytön tueksi

Avoin virtuaalinen ohjaus- ja oppimismateriaali  

Haluatko käyttöösi monipuolisen verkkomateriaalin nuoren kuntoutumisen ja
opintoihin kiinnittymisen tueksi?
Haluatko rikastaa ohjausta pelillisyydellä? 

Tule kuulemaan hankkeessamme kehitetyistä materiaaleista nuorten ohjauksen tueksi.
Verkossa oleva materiaali on kaikille avoimesti hyödynnettävissä.

Koulutuksen sisältö:

Kouluttajana Tiina Sassali 
Digivalmentaja, Virtuaalisesti vierellä -hanke
Silta-Valmennusyhdistys ry

Miksi erilaiset oppijat hyötyvät sulautuvien keinojen lisäämisestä perinteiseen
ohjaukseen ja opetukseen.
Mitä sulautuvalla ohjauksella ja oppimisella käytännössä tarkoitetaan
Kuinka sulautuvia keinoja voidaan suunnitelmallisesti ottaa käyttöön

Eikö opiskelijasi tule kouluun? - ratkaisuja sulautuvasta oppimisesta

Haluatko tukea nuoren osallisuutta ja opiskelun saavutettavuutta?
Haluatko tukea nuoren opiskelumotivaatiota ja opintoihin kiinnittymistä?

Ratkaisu voi olla esimerkiksi lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen. Tule kuulemaan
lisää sulautuvan oppimisen ratkaisuista koulutuksessamme.

Koulutuksen sisältö:

Kouluttajana Suvi Mäkelä-Lindell 
Hankepäällikkö, Virtuaalisesti vierellä -hanke
Ammattiopisto Luovi


