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TAIKOJA tiedottaa 3/2017 

 

Ajankohtaista  
 

Lukutaitokampanja vauhditti alkusyksyä 

 

Syyskuun ensimmäisellä täydellä viikolla toteutettiin Taito-hankkeiden ensimmäinen yhteinen 

viestintäkampanja. YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää vietettiin perjantaina 8.9. Kannustimme 

ihmisiä ottamaan kuvia arjen lukutaidosta ja jakamaan niitä somessa. Lisäksi hankkeet näkyivät 

lehdissä (ainakin Salon Seudun Sanomissa, Vihdin Uutisissa ja Hufvudstadsbladetissa), 

blogeissaan ja erilaisissa tilaisuuksissa. Kokeilu onnistui mukavasti, ja uusiin viestintäkampanjoihin 

etsitään ideoita seuraavassa verkostotapaamisessa.  

 

Kuvahaasteen satoa voi tutkia Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa aihetunnisteella 

#lukutaitohaaste. Tunnisteilla #lukutaito, #lukutaitopäivä ja #LiteracyDay löytyy myös muuta asiaan 

liittyvää. 

 

• Lukutaito aikuisen arjessa, Perustaidot haltuun -hankkeen tuottama kirjoitus Taikojan 

blogissa 

• Puhti-hankkeen blogikirjoitukset: Monenlaista lukemista erilaisille lukijoille, Löytöretki 

lukemisen äärelle, Lukemisen apuvälineitä ja Mitä luettavaa tänään?  

• ”Tämän ongelman kanssa pitää olla avoin”, kertoo pääluottamusmies Kai Hyrynkangas 

Oppi-va-hankkeen videohaastattelussa  

 

Arjen lukutaitoa. Lukutaitohaasteen kuvia Twitteristä: 

@marion_fields, @heli_turja, @marianne_seppa, 

@TaikojaHanke, @Minna_Pe, @osallisena ja 

@JaanamariO.  

 

https://blogs.sis.uta.fi/taikoja
http://www.facebook.com/taikojahanke
https://twitter.com/taikojahanke
https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/2017/09/08/lukutaito-aikuisen-arjessa/
https://puhti.wordpress.com/2017/09/04/monenlaista-lukemista-erilaisille-lukijoille/
https://puhti.wordpress.com/2017/09/05/loytoretki-lukemisen-aarelle/
https://puhti.wordpress.com/2017/09/05/loytoretki-lukemisen-aarelle/
https://puhti.wordpress.com/2017/09/06/lukemisen-apuvalineita/
https://puhti.wordpress.com/2017/09/07/mita-luettavaa-tanaan/
https://www.youtube.com/watch?v=ikEOfwn6JCg


Taito-hankkeiden uutiskirje 3/2017  2 (3) 

 

 
TAIKOJA-hanke 

https://blogs.sis.uta.fi/taikoja 
www.facebook.com/taikojahanke 

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

Uusia Taito-hankkeita käynnistyi lokakuussa 

 

Kaksi uutta Taito-ohjelmasta tukea saavaa hanketta käärii 

parhaillaan hihojaan. Työelämän digitaitoja tutor-

mallilla -hankkeen päätoteuttajana toimii Turun yliopisto. 

Hankkeella halutaan parantaa teollisuudessa suorittavaa 

työtä tekevien aikuisten tieto- ja viestintätekniikan 

perustaitoja. Osaamisen kehittämiseksi luodaan tutor-

malli.  

 

PONNU-hankkeen päätoteuttaja on Valo-valmennus. 

Hanke pyrkii auttamaan heikot perustaidot omaavia 

aikuisia kuntouttavista palveluista koulutukseen tai työelämään. PONNUn tavoitteena on tunnistaa 

perustaito-osaaminen, joka on keskeinen työllistymisen ja koulutukseen osallistumisen kannalta, ja 

kehittää valmennusmalli tarvittavan osaamisen hankkimiseksi. 

 

Taikoja-koordinaatiohanke toivottaa uudet toimijat tervetulleiksi Taito-verkostoon!  

 

Samalla sanomme hyvästit kesällä päättyneelle Turun yliopiston Työelämän ICT-taidot -

hankkeelle ja kiitämme hyvästä yhteistyöstä. Hankkeen materiaalit ovat edelleen 

hyödynnettävissä: http://rosa.utu.fi/tradeict/  

 

 

Perustaitotesti herättää huomaamaan taitojen tarpeen 

 

TAIKOJA-hankkeen laatima perustaitotesti on otettu 

innokkaasti vastaan. Syyskuun aikana kävijöitä kertyi 

tasaisesti, mutta lokakuun ensimmäisten päivien aikana 

käyttäjämäärä kaksinkertaistui. Ensimmäisen 30 päivän 

jälkeen testillä on ollut hieman yli 4000 eri käyttäjää 

• Lue lisää testin kävijämääristä TAIKOJAn 
blogissa 

• Tee testi osoitteessa www.perustaitotesti.fi ja jaa 
eteenpäin! 

 

 

Mielenkiintoista meillä ja muualla 

• Oppimisen haasteiden kartoitusta (Noheva) 
• Vuosi kotoutumiskoulutuksessa, osa 11 - mitä opiskelijoille kuuluu nyt? (Osallisena 

verkossa)  
• Kuinka tukea neuropsykiatristen opiskelijoiden oppimista? (Noheva) 
• Somen käyttö palvelee useaa hanketavoitetta samanaikaisesti - juttu Puhti-hankkeen 

some-työskentelystä ja verkostoista (SivisNYT-verkkolehti) 

https://blogs.sis.uta.fi/taikoja
http://www.facebook.com/taikojahanke
https://twitter.com/taikojahanke
http://rosa.utu.fi/tradeict/
https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/2017/10/06/perustaitotesti-fi-on-otettu-innostuneesti-vastaan/
http://www.perustaitotesti.fi/
https://noheva.wordpress.com/2017/06/21/oppimisen-haasteiden-kartoitusta/
https://areena.yle.fi/1-4252053
https://noheva.wordpress.com/2017/06/30/kuinka-tukea-neuropsykiatristen-opiskelijoiden-oppimista/
https://www.ok-sivis.fi/sivisnyt/2017/08/somen-kaytto-palvelee-useaa-hanketavoitetta-samanaikaisesti.html
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• Verkosto on vastaus moneen kysymykseen (SivisNYT-verkkolehti) 
• Yritysblogin happotesti - sovella myös hankeblogiin! (Somen hermolla -blogi, Someco) 

 

Koulutukset 
 

Taikojan toteuttamat: 

 

Verkostotapaaminen: itsensä 

johtaminen ja ajankäyttö  

 

Torstaina 2.11. klo 11 - 15.30 Taito-

hankkeiden väki tapaa Helsingissä (Metropol 

Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14). 

Asiantuntijapuheenvuoron pitää Satu Vainio 

Novetos Oy:stä.  

 

Kutsu ja ohjelma on lähetetty Taito-

hankkeiden projektipäälliköille, jotka jakavat 

kutsua edelleen. Muista ilmoittautua 23.10. 

mennessä! 

 

Lisätiedot: 

• Jaanamari Torniainen, TAIKOJA-hanke,  
jaanamari.torniainen@omnia.fi  

 

Koulutus: Vertaisoppimisen 

menetelmät hankkeiden hyödyksi 

 

Miten vertaisilta voi oppia hanketyöhön ja 

hankkeen sisältöihin liittyviä taitoja? 

Koulutuspäivän aikana tutustutaan 

vertaisoppimisen menetelmiin ja kokeillaan 

ainakin yhtä käytännössä. Tilaisuus pidetään 

Tampereella joko ke 22.11. tai ma 27.11. - 

lisää tietoa piakkoin sähköpostitse! 

 

Lisätiedot: 

• Eeva Jeronen, TAIKOJA-hanke, 

eeva.jeronen@ok-sivis.fi 

 

 

 

Muut koulutukset: 

 

Digiä ikä kaikki! KUMOUS-

webinaarisarja 

 

Työterveyslaitoksen ja kumppaneiden KUMOUS-

hankkeen tulokset esitellään syksyllä 

webinaarisarjassa. Alustukset avaavat 

onnistuneita digikokeiluja ihmisten eri 

elämänvaiheissa. Teemoja ovat mm. nuorten 

arjen hallinta digiajassa (25.10.), digiajan uusi 

ammattilaisuus (1.11.) ja ikäihmisten mielekäs 

digiarki (8.11.). 

 

• Lisätiedot webinaareista ja KUMOUS-
hankkeesta: www.digikumous.fi  

• Ilmoittautuminen: 
www.ttl.fi/koulutuskalenteri  

 

Työpaja kokeilevaan kehittämiseen 

 

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut 

järjestää 15.11. klo 12.30 - 15.30 Helsingissä 

Paasitornissa mm. koulutussektorin toimijoille 

suunnatun työpajan. Päivässä käsitellään mm. 

kokeilevan kehittämisen työkaluja, kohderyhmien 

osallistamista ja hanketyön kehittämistä 

kokeilevan kehittämisen menetelmillä. 

 

• Ohjelma ja ilmoittautuminen: 

https://los.fi/d9x1X 

 

https://blogs.sis.uta.fi/taikoja
http://www.facebook.com/taikojahanke
https://twitter.com/taikojahanke
https://www.ok-sivis.fi/sivisnyt/2017/08/asiantuntija-avaa-verkosto-on-vastaus-moneen-kysymykseen.html
http://someco.fi/blogi/yritysblogi-ja-sen-happotesti/
https://goo.gl/forms/wKZz7lYbnp5TWw2v1
mailto:jaanamari.torniainen@omnia.fi
mailto:eeva.jeronen@ok-sivis.fi
http://www.digikumous.fi/
http://www.ttl.fi/koulutuskalenteri
https://los.fi/d9x1X

