
 
                                                                                                         

 

 

 

Taito-hankkeiden uutiskirje 1/2017 

 
TAIKOJA-koordinaatiohanke aloittaa 

uutiskirjeperinteen, jonka tarkoituksena on jakaa 

Taito-ohjelmassa mukana oleville hankkeille ja eri 

sidosryhmille ajankohtaista tietoa verkoston 

toiminnasta ja muista ajankohtaisista asioista.  

 

 

 

Ajankohtaista  
 

Käynnissä yhdeksän Taito-hanketta 

 

Taito-ohjelman hankkeita yhdistää tahto pa-

rantaa työikäisten aikuisten perustaitoja. 

Hankkeissa kehitetään työkaluja ja malleja, 

joiden avulla heikot perustaidot omaavien 

ihmisten olisi helpompaa päästä koulutuk-

seen ja opiskella sekä päästä työelämään ja 

työskennellä. 

 

Tällä hetkellä käynnissä on yhteensä yhdek-

sän hanketta. Ne ovat aloittaneet toimintaan-

sa eri aikoihin kolmen vuoden kuluessa. En-

simmäinen hanke on jo päätösvaiheessaan: 

Työelämän ICT-taidot kaupan alalla on kehit-

tänyt perustaitotestin ja koulutusmallin tieto-

tekniikan käyttäjille.  

 

Osallisena verkossa parantaa maahanmuut-

tajien ja heidän kouluttajiensa digitaalisia tai-

toja. Toinen maahanmuuttajien digitaitoihin 

keskittyvä hanke on juuri käynnistynyt  

Digipolku töihin. 

 

Kaksi hanketta kiinnittää huomion perustaito-

jen lisäksi ohjaustaitoihin: Puhti vahvistaa 

opiskelemaan aikovien perustaitoja ja luo 

työkaluja ohjaajille. Noheva tuottaa ohjaus- ja 

tukimateriaalia perustaitojen opetukseen.  

 

Taitotuunaajat rakentavat Oppimisen olohuo-

neita, joissa keskitytään osaamiseen eikä sen 

puutteeseen. Oppi-va tuottaa työpaikoille 

tietoa ja työkaluja helpottamaan arkisen työn 

haasteita, joita oppimisvaikeus saattaa aihe-

uttaa. 

 

Vuoden alkupuolella toimintaansa on käyn-

nistellyt myös Perustaidot haltuun -hanke.   

 

TAIKOJA puolestaan koordinoi yhteistyötä ja 

hyvien käytäntöjen välittymistä kaikkien Taito-

ohjelmasta tukea saavien hankkeiden välillä. 

Koordinointihanke myös antaa tukea verkos-

ton hankkeiden itsearvioinnissa. 
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http://rosa.utu.fi/tradeict
http://www.osallisenaverkossa.com/
https://twitter.com/D_polkutoihin
https://puhti-hanke.joomla.com/
https://noheva.wordpress.com/
http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=44
https://www.oppi-va.fi/
https://blogs.sis.uta.fi/taikoja
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Verkostotapaamisessa pureuduttiin hankeviestintään 

 

 

Taito-hankkeiden verkosto tapasi 

maaliskuun alussa Helsingissä. 

Päivän teemana oli hankeviestintä, 

josta koulutti Heidi Korva.  

 

 Jaanamari Torniainen kokosi 

tapaamisen antia videoksi 

(Taikojan blogi) 

 Jargonista järjestömeemeihin 

– Heidi Korvan vinkit vaikutta-

vaan hankeviestintään  

(SivisNYT) 

 

 
                                                                Heidi Korva ja verkoston jäseniä. Kuva: Jarmo Siira, Opintokeskus Sivis. 

 

 

Taito-hankkeet osallistuvat 
huhtikuussa ITK-päiville 
 
Hämeenlinnan Aulangolla järjestettävään ITK-
konferenssiin ja sitä edeltäviin workshop-
tapahtumiin (5.–7.4.) osallistuvat Taito-
verkostosta ainakin Osallisena verkossa,  
Puhti, Työelämän ICT-taidot kaupan alalla ja 
TAIKOJA. Taito-ohjelman hankkeilla on konfe-
renssissa myös oma näyttelyosasto. 
 

 

 

 
 

Kysely tekeillä vapaaehtoistoiminnassa 
opituista perustaidoista 
 
Mitä olet oppinut vapaaehtoistyössä? Vastaa  
kyselyyn! 
 
TAIKOJA-hankkeessa haluamme nyt selvittää 
sekä perustaitojen että muiden taitojen oppimista 
vapaaehtoistyössä. Olemme tätä varten laatineet 
kyselyn, jossa kartoitetaan oppimiskokemusten 
lisäksi erilaisten taitojen hyödyntämistä. Kysely on 
tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille. 
 
Kerro perustaitojen oppimisesta meille, me halu-
amme kuulla kokemuksistasi! Jaa kyselyä myös 
eteenpäin.  
 
Kysely löytyy täältä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/83678D5E4
EAC7166.par  

 

 

https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/2017/03/16/9-3-verkostotapaamisen-antia-taikoja-videoblogi/
https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/2017/03/16/9-3-verkostotapaamisen-antia-taikoja-videoblogi/
https://www.ok-sivis.fi/sivisnyt/2017/03/jargonista-jarjestomeemeihin-heidi-korvan-vinkit-vaikuttavaan-hankeviestintaan.html
https://www.ok-sivis.fi/sivisnyt/2017/03/jargonista-jarjestomeemeihin-heidi-korvan-vinkit-vaikuttavaan-hankeviestintaan.html
https://www.ok-sivis.fi/sivisnyt/2017/03/jargonista-jarjestomeemeihin-heidi-korvan-vinkit-vaikuttavaan-hankeviestintaan.html
https://www.webropolsurveys.com/S/83678D5E4EAC7166.par
https://www.webropolsurveys.com/S/83678D5E4EAC7166.par
http://itk.fi/2017/
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TAIKOJA-hanke 
https://blogs.sis.uta.fi/taikoja 

www.facebook.com/taikojahanke 
https://twitter.com/taikojahanke, @TaikojaHanke 

 

Koulutukset 
 

Webinaari 19.5., aiheena ICT-
perustaidot 
 
Merkitse kalenteriin toukokuun webinaari, 
jonka aiheena on tieto- ja viestintätekniikan 
perustaidot. Tilaisuus pidetään Adobe  
Connect -ympäristössä pe 19.5. klo 9–11.  
 
Webinaari on tarkoitettu erityisesti Taito-
hankkeille, mutta se on avoin kaikille asiasta 
kiinnostuneille.  
 
Lisätiedot: 

 Jaanamari Torniainen, Taikoja-hanke,  
janaamari.torniainen@omnia.fi  

 

 

 
 

Ohjauksen hyvät käytännöt ja 
digitaalisuus -seminaari 27.4., Espoo 
 
Noheva ESR -hanke järjestää maksuttoman se-
minaarin ohjaus- ja opetushenkilöstölle torstaina 
27.4.2017 Omniassa (Sampola-tila, Kirkkokatu 16 
A, Espoo).  
 
Seminaarissa käsitellään erilaisia hyviä käytäntöjä 
ja digitaalisia ohjelmia, joita voidaan hyödyntää 
erityisesti luki-, matematiikka- ja tietotekniikka 
taitojen kehittämisessä.  
 

 Tutustu seminaarin ohjelmaan Nohevan  
Facebook-sivulla ja ilmoittaudu mukaan 

 

 

 

Mielenkiintoista muualla 
 

Tuoreita poimintoja blogeista ja uutiskirjeistä: 

 

 Digitaidot ovat modernin työelämän perustaitoja (SivisNYT) 

 EloRiihi kokoontui digiohjauksen äärelle TAKKiin (PuhtiTAKK) 

 Vuosi kotoutumiskoulutuksessa -videoblogi (Osallisena verkossa) 

 Oppimisen olohuone toiminnassa 1.3. alkaen (Taitotuunaajat) 

 

https://blogs.sis.uta.fi/taikoja
http://www.facebook.com/taikojahanke
https://twitter.com/taikojahanke
mailto:janaamari.torniainen@omnia.fi
https://www.facebook.com/nohevaesr/photos/a.212052529249059.1073741828.208565819597730/260647381056240/?type=3
https://www.ok-sivis.fi/sivisnyt/2017/03/digitaidot-ovat-modernin-tyoelaman-perustaitoja.html
https://puhti.wordpress.com/2017/03/22/eloriihi-kokoontui-digiohjauksen-aarelle-takkiin/
http://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/vuosi_kotoutumiskoulutuksessa_osa_6-7/9531199
http://www.lukihero.fi/oppimisen-olohuone/

