
# 20
22   |  nro 3  



Kouvolan Ammattiopisto Eduko  |   uutiskirje marraskuu 2022 
2      

Eduko FabLabissa voi
kokeilla ja oppia

Fabrication laboratory eli FabLab on kansainvälinen verkosto va-
paasti käytettävissä olevia työskentelytiloja, joissa pääsee kokeile-
maan, oppimaan ja tekemään itse erilaisia projekteja. Voit esimer-
kiksi toteuttaa oman idean pohjalta prototyyppejä, itse tehtyjä va-
raosia tai taiteellisia luomuksia. 

Mitä siellä voi tehdä?
Eduko FabLabissa on käytettävissä laser- ja tarraleikkurit, useita 
3D-tulostimia, pienois-CNC-jyrsin, muovin tyhjiömuovauslaite, läm-
pöprässi tekstiilin painatuksiin sekä paljon muita työkaluja. Pajalla 
on virallisina aukioloaikoina paikalla ”pajamestari”, joka opastaa ja 
perehdyttää laitteiden käytössä, neuvoo tarvittaessa, sekä ylläpitää 
laitteistoa. FabLabin perusperiaatteen mukaisesti, pajalla saa ensin 
perehdytyksen laitteiden käyttöön, jonka jälkeen laitteita saa käyt-
tää omatoimisesti. Tavoitteena olisi, että laitteiden käytön oppineet 
opastavat niissä seuraavia käyttäjiä. 

Kenelle työtila on?
Eduko FabLab tarjoaa työskentelytilat ensisijaisesti Edukon opis-
kelijoille, opettaja voi varata omalle opiskeluryhmälle ajan. Lisäksi 
paja on auki vähintään kerran viikossa myös oppilaitoksen ulko-
puolisille käyttäjille. FabLab pyrkii tekemään ja edistämään yhteis-
työtä Kouvolan lähialueen yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten vä-
lillä. FabLabiin voi tulla tutustumaan, tekemään omia projekteja tai 
vain kokeilemaan laitteiden käyttöä. Huomioi kuitenkin, ettei Fab-
Lab ole tarkoitettu tilaustöiden teetättämiseen tai voittoa tavoitte-
levaan sarjatuotannolliseen valmistukseen. n
Yhteystiedot

FabLab sijaitsee Utinkatu 85 -toimipisteessä, 
koru- ja pienesinevalmistuksen työsalin yhteydessä.

Pajamestari Julius Ranta, 
040 506 3220, julius.ranta@eduko.fi tai 
Luovien alojen tiimiesimies Hanna Pulkka, 
040 488 4041, hanna.pulkka@eduko.fi

Teksti: Julius Ranta

#
Koulutuksen
Tulevaisuus
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Lääkehoitokoulutus sosionomeille 
- case oppilaitos–yritysyhteistyöstä 

Familar Oy:n ja Edukon yhteis-
työnä on aloitettu syyskuussa 
lääkehoitokoulutus sosionomi-
en (amk) lääkehoito-osaamisen 
lisäämiseen.  Koulutuksen suun-
nittelu aloitettiin keväällä 2022 
asiakkaan esiin tuoman kou-
lutustarpeen tunnistamisella. 
Koulutustarpeen taustalla on 
AVIn uusi määräys, joka määrit-
telee sosionomien lääkehoidon 
osaamisvaatimukset. Sosiono-
min (amk) tutkintoon ei välttä-
mättä sisälly lääkehoidon opin-
toja, joten oikeudet lääkehoi-
don toteuttamiseen arvioidaan 
aina yksilöllisesti ja määritellään 
kirjallisessa lääkeluvassa.

Eduko toteuttaa paikallisiin 
ammattitaitovaatimuksiin pe-
rustuvan tutkinnon osan Lää-
kehoito (15 osp) sosionomien 
lääkehoito-osaamisen lisäämi-
seksi lähihoitajan osaamistasoa 
vastaavaksi.  Tutkinnon osan 

#
Koulutuksen
Tulevaisuus

Sosionomi, jonka tutkintoon ei ole 
sisältynyt vähintään lähihoitajan 
osaamisvaatimuksia lääkehoidon kou-
lutuksesta, voi riittävän lääkehoidon 
koulutuksen suoritettuaan, osaamisen 
varmistamisen jälkeen ja kirjallisen 
lääkeluvan saatuaan antaa valmiiksi 
annosteltuja lääkkeitä luonnollista 
tietä. Lääkehoitolupa voi olla asiakas/
potilas-, lääke- tai antoreittikohtainen.  
Lähde: Turvallinen lääkehoito – Fimea 

ammattitaitovaatimukset on ke-
rätty sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinnosta (lähihoitaja) siltä 
osin kuin ne koskevat lääkehoi-
don toteutusta.  Koulutuksen 
sisältöön kuuluu mm. lääkehoi-
don perusteet, lääkelaskut, ta-
vallisimpien kansansairauksien 
lääkehoito (hengityselinsairaan, 
sydän- ja verisuonipotilaan, 
neurologisen potilaan, diabee-
tikon, kipupotilaan ja PVK-lää-
kehoito) sekä mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaan lääkehoito.

Koulutus suoritetaan oppiso-
pimusopiskeluna. Lähiopiskelua 
on 8 päivää Edukon Utinkatu 
85:n toimipisteessä ja lisäksi 
etäopiskellaan verkko-oppi-
misympäristössä. Koulutuksen 
opettajana toimii Tuija Erä-
mies, jolla on pitkä kokemus lä-
hihoitajien kouluttajana ja vahva 
lääkehoito-osaaminen. n

Teksti: Outi Kaiio

Opettaja Tuija Erämiehellä on 
pitkä kokemus lähihoitajien 
kouluttajana ja vahva lääke-
hoito-osaaminen.

Koulutuksen vastuu-
opettajana toimii 
Riina Lindström.
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Teksti: Susanna Rintala,
Aapo Kapiainen, Immo Kilpinen

Tullin ja Edukon yhteistyötä 
jo kymmenen vuotta

Tulli ja Kouvolan seudun ammattiopisto aloittivat yh-
teistyön toukokuussa 2012 tullialan ammattitutkinnon 
järjestämiseksi. Sitä ennen ei tullialalla ollut virallista 
tutkintokoulutusta, vaan tullialan peruskoulutusta oli 
toteutettu Tullin omana henkilöstökoulutuksena. Tul-
lin koulutus ei ole virallinen oppilaitos, jonka vuoksi 
Tulli ei itse voi toimia tutkinnon järjestäjänä. 

Edukosta yhteistyössä Tullin kanssa ovat olleet 
vahvimmin mukana opettaja Marika Kuittinen ja 
oppisopimus- ja työelämäkoordinaattori Tommi 
Neuvonen. Sekä Marika että Tommi kiittävät moni-
vuotista kumppania joustavasta ja mutkattomasta yh-
teistyöstä.

Yhteistyökumppaneitamme Tullissa
Aapo Kapiainen ja Immo Kilpinen ovat Tullin kou-
lutuksen opettajia ja tulliylitarkastajia. He kertovat täs-
sä omista poluistaan tullialan opetuksessa.

Aapo Kapiainen
Aloitin urani Tullissa vuoden 
2013 marraskuussa postiliiken-
teen valvonnan parissa. Työ-
suhde oli solmittu 6 kuukauden 
määräajaksi, mutta jo muuta-
man kuukauden jälkeen yllätyin 
iloisesti, kun sain kutsun suorit-
tamaan tullialan peruskoulutus-
ta, tuttavallisemmin TPK:ta. Tulli-
koulu sijaitsi vielä tuolloin Munk-
kiniemessä ja ensimmäisestä 
kouluviikosta on jäänyt mieleen 
hieno, vanha rakennus sekä 
hämmennys, mihin tässä ollaan 
ryhtymässä. Hämmennys kuiten-
kin haihtui sitä mukaa kun Tullin 
koulutuksen edustaja Päivi Kel-
hä, silloisen KSAOn Marika Kuit-
tinen ja oppisopimustoimiston 
Tommi Neuvonen avasivat kou-
lutuksen rakennetta ja eri toimi-
joiden rooleja.

Peruskoulutus eteni muka-
vasti ja erään sattuman kautta 
aloin toimimaan säteilyvalvon-
nan kouluttajana oman työni 
ohessa. Määräaikainen tehtävä 
vaihtui vakituiseen virkaan ja 
työtehtävät Lentotullin liikkuvaan 
valvontaan. Kouluttaminen oli 
palkitsevaa ja erilaiset koulutta-
jakoulutukset toivat koulutuksiin 
substanssiosaamisen lisäksi pe-

Immo Kilpinen
Aloitin tulliuran tullivalvontatehtävässä Vaalimaan tullissa itärajal-
la. Työ oli erittäin mielenkiintoista ja tehtäväkentän laajuus varmisti 
mielenkiinnon sekä motivaation säilymisen työhön. Melko pian töi-
den alkamisen jälkeen pääsin tullialan ammattitutkintoon johtavien 
opintojen pariin. Koulutus toteutettiin Tullikoulun ja KSAOn toimesta, 
Tullikoulu sijaitsi siihen aikaan Helsingin Munkkiniemessä. Koulutuk-
sesta mieleen on jäänyt se, että se oli hyvin toteutettua, teorian sekä 
käytännön osuudet olivat sopivassa tasapainossa. Tullityön oppimi-
sen lisäksi sain opiskeluajoilta hyvän kuvan tulliaiheiden opettamisen 
järjestämisestä sekä erilaisten opetusmenetelmien hyödyntämisestä 
opettamisessa. 

Opintojen edetessä sekä osaamisen kehittyessä minulle tarjou-
tui tilaisuus kouluttaa kollegoita valtakunnallisesti ja samalla heräsi 
kiinnostukseni opettamiseen. Tullikoulun rekrytoidessa uutta opetta-
jaa tartuin tilaisuuteen ja tulin valituksi tehtävään. Nyt viidettä vuotta 
opettajan tehtävässä voin todeta olevani oikeassa paikassa.

Opettajan työhön Tullin koulutuksessa kuuluvat tulliaiheiden kuten 
tullivalvonnan ja tullimenettelyiden opettaminen sekä asiantuntijateh-
tävät sekä eri osastojen ja toimintojen tukeminen. Työ on erittäin an-
toisaa ja monipuolista, jokainen päivä tuo mukanaan jotain uutta ja 
maailman jatkuva muuttuminen asettaa hyvänlaisia haasteita muun 
muassa oman osaamisen kehittämiselle. Opettajana kurssien suun-
nittelu on opettamisen lisäksi mielestäni parasta antia, on mahtavaa 
saada palautetta ja todeta oppimista tapahtuneen. 

Tullikoulun tarjoaman opetuksen lisäksi työssäoppiminen on 
opinnoissa suuressa asemassa. Tullikoululta palattuaan opiskelijat 
harjoittelevat toimipaikalla henkilökohtaisen perehdyttäjän kanssa ja 
lopulta kurssin loppupuolella osoittavat osaamisensa näyttökokees-
sa. Tullin koulutuksen, tullitoimipaikkojen ja Edukon välinen yhteistyö 
on tässä yhtälössä avainasemassa ja voinkin ilokseni todeta, että näi-
den toimijoiden välinen yhteistyö on sujunut erittäin hyvin.  

Kiitos yhteistyöstä Marikalle, Tommille ja Tullikoulun kollegoille, 
jatketaan samaan malliin. n

Vaikuttavaa
osaamista
yhdessä
tehden!

dagogisia näkökulmia. Vuonna 
2019 pääsin kokeilemaan Tulli-
koulun opettajan työtä sijaisena. 
Määräaikaisuus vaihtui myö-
hemmin vakituiseksi tehtäväksi 
ja suoritin työn ohessa ammatil-
lisen opettajan pätevyyden.

Enpä olisi ensimmäisellä kou-
luviikolla Munkkiniemessä ar-
vannut, että melkein kymmenen 
vuotta myöhemmin olen itsekin 
Päivin, Marikan ja Tommin kans-
sa auttamassa uusia opiskelijoita 
kohti tullialan ammattilaisuutta.

On ollut avartavaa nähdä 
koulutuksen kulisseihin ja eri toi-
mijoiden tekemä suuri työmäärä 
on tehnyt vaikutuksen. Tutkinnon 
järjestäjä, oppisopimustoimisto, 
koulutussuunnittelija, opettaja, 
kurssisihteeri, työpaikkaohjaa-
ja, työhön perehdyttäjä, näytön 
vastaanottaja ja päähenkilönä 
tietysti opiskelija. Jokaisella on 
oma tärkeä tehtävänsä, jolla 
varmistetaan sujuva ja laadukas 
koulutustoiminto.

Aapo Kapiainen



Kouvolan Ammattiopisto Eduko  |   uutiskirje marraskuu 2022
5      

Kouvolan Ammattiopisto Eduko  |   uutiskirje marraskuu 2022 
5      

Teksti: Outi Kailio

Vaikuttavaa
osaamista
yhdessä
tehden!Oppilaitosyhteistyö Kymenlaaksossa – 

opas yrityksille päivitetty 

Eduko on ollut yhtenä toimijana tuottamassa Oppilaitosyhteistyö Ky-
menlaaksossa -oppaan toista versiota. Oppaan tarkoitus on helpottaa 
yrityksiä löytämään kiteytetysti opiskelijayhteistyön vaihtoehdot, oppilai-
tosten asiantuntija-, tutkimus- ja tuotekehityspalvelut ja mahdollisuudet 
osaamisen kehittämiseen. Oppaassa olevat kysymykset ohjaavat pohti-
maan jokaista aihealuetta ja yrityksen oppilaitosyhteistyötä. Oppaasta 
löytyvien tietojen avulla voi tehdä yritykselle konkreettisen suunnitel-
man, joka viedään käytäntöön yhdessä oppilaitosten kanssa.

Oppaan toteutuksessa ovat olleet Edukon lisäksi mukana Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotkan-Haminan seudun koulu-
tuskuntayhtymä EKAMI, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Kymenlaakson 
kauppakamari ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT-
yliopisto) Kouvolan yksikkö. 

Toivomme, että opas auttaa yhteistyön aloittamiseen, kehittämiseen 
ja yhteiseen toteuttamiseen. Oppaita on saatavilla Edukon työelämä-
palveluista ja se löytyy myös verkkoversiona www-sivuiltamme. n

Oppisopimus henkilöstön jatkuvan 
oppimisen tukena 
Oppisopimuskoulutus tarjoaa monipuo-
liset mahdollisuudet niin olemassa ole-
van henkilöstön kouluttamiseen kuin 
rekrytointitilanteessa. Oppisopimus pe-
rustuu työsuhteeseen, joten opiskeli-
jalla täytyy olla työpaikka. Myös yrittäjä 
itse voi opiskella oppisopimuskoulutuk-
sella. Koulutusmuoto sopii nuorille sekä 
aikuisille, josta kertoo oppisopimusopis-
kelijoiden keski-ikä, joka on pitkään ollut 
noin 35 vuotta. 

Teksti: Tommi Neuvonen

Oppisopimuksella voi opiskella ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 
tai niiden osia. Myös yrityskohtaisesti räätälöidyt tutkinnon osat ovat mahdollisia. Tutkinto-
vaihtoehtoja on kaikkiaan noin 160. 

Tässä muutamia vaihtoehtoja, jolloin oppisopimusta voidaan hyödyntää: 
 • yritykseen rekrytoidaan uutta henkilöstöä 
 • henkilöstöä on tarve kouluttaa täysin uusiin tehtäviin esim. terveydellisistä syistä 
 • työntekijän tehtävät edellyttävät alan vaatimusten mukaista lisä- tai täydennyskoulutusta 
 • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta 
 • yrittäjä haluaa kehittää omaa ammattitaitoaan 

Ota siis rohkeasti yhteyttä Edukon työelämäpalveluihin, niin katsotaan yhdessä yrityksellen-
ne sopiva koulutuspaketti. n

https://www.eduko.fi/tyoelamalle/
https://www.eduko.fi/tyoelamalle/
https://www.eduko.fi/tyoelamalle/
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Hyvinvoinnin työelämäpäivä  

Edukon hyvinvoinnin tiimissä järjestettiin työelämäpäivä perjantai-
na 16.9.2022. Opiskelijat ja työelämä kohtasivat Edukon käytävil-
lä ja hyviä, antoisia tapaamisia oli molemmin puolin. Yrityksillä oli 
mahdollisuus tulla päivän aikana rekrytoimaan Edukon opiskelijoi-
ta ja samalla tutustua hyvinvoinnin tiloihin ja toimintaan. Tilaisuu-
dessa oli yhteensä 22 työelämän edustajaa.

Päivän päätteeksi pidettiin työelämätapaaminen maistuvien 
kahvien kera. Tilaisuudessa kerrottiin Edukon uusista www-sivuis-
ta, koulutuspalautteista ja oppisopimuksista. Keskustelimme myös 
yleistä työelämäjaksojen toteuttamisesta ja Tiitus Harkka -palvelus-
ta, kokemuksista ja sen käyttöönotosta.

Ja vielä lopuksi: hyvinvoinnin työelämässä oppimisen   
koordinaattoreilla on nyt uusi sähköpostiosoite n
teo.hyvinvointi@eduko.fi. 

Teksti: Outi Kailio

mailto:teo.hyvinvointi%40eduko.fi?subject=
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#
Kansainväli-
nen Eduko

 

Edukon opiskelijat ovat pan-
demian aiheuttaman matkus-
tuskiellon jälkeen päässeet 
taas kokemaan Erasmus+ 
-ulkomaanjaksoja ympäri Eu-
rooppaa. Vuoden 2022 aika-
na 42 opiskelijaa on lähte-
nyt ulkomaille ja kohdemai-
na ovat olleet Malta, Saksa, 
Espanja, Kypros, Itävalta, Hol-
lanti, Ranska, Kroatia, Puo-
la ja Tanska. Opiskelijat ovat 
ulkomailla keskimäärin noin 
5–6 viikkoa. Määrällisesti eni-
ten opiskelijalähtijöitä on ollut 
tieto- ja viestintätekniikasta. 
Nämä opiskelijat käynnistivät 
menestyksekkään yhteistyön 
jo virtuaalitoteutuksena heti 
opintojen alussa ja jatkoivat 
yhteisen projektin kehittämis-
tä ulkomaanjaksoilla Suomes-
sa ja Hollannissa. 

Henkilöstön 19 edusta-
jaa ovat oppineet uutta ja 
kehittäneet ammattitaitoaan 
Hollannissa, Tanskassa, Kyp-
roksella, Maltalla, Itävallassa, 
Espanjassa sekä Ranskassa. 
Osallistujat ovat tutustuneet 
yhteistyöoppilaitosten ja yri-
tysten toimintaan ja ohjanneet opiskelijoiden 
työelämäjaksoja. Henkilöstön edustajien kans-
sa ulkomaille on matkustanut myös muutama 
työelämän edustaja. 

Eduko on myös vastaanottanut Erasmus+ 
-opiskelijoita sekä henkilökuntaa yhteistyö-
oppilaitoksista ympäri Eurooppaa (mm. Iso-
Britannia, Saksa, Tanska, Viro, Hollanti ja Es-
panja). Olemme vastaanottaneet opiskelijoita 
seuraavilta aloilta: hius- ja kauneus, kasvatus  
ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikka, sähkö, so-
siaali ja terveys, metalli, graafinen suunnittelu 
sekä ravintola ja catering.

Edukon henkilöstö on ottanut osaa Eras-
mus+ -kumppanuushankkeiden kokouksiin 
mm. Hollannissa, Virossa, Ruotsissa, Espan-
jassa, Kroatiassa ja Kreikassa sekä isännöineet 
hankekokouksia Edukossa, Kouvolassa. n

Tanja Kantanen,
Auli Haapajärvi

Here we go again!
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Laatunurkka

Teksti: Tiina Nokkanen

Kouvolan Ammattiopisto Oy Eduko ke-
rää työelämäpalautetta Opetushallituksen 
koordinoiman työpaikkaohjaajakyselyn ja 
työpaikkakyselyn avulla. Saatua palautetta 
käytetään laadun ja toiminnan parantami-
seksi. Työpaikkapalaute on yksi Opetushal-
lituksen vaikuttavuusrahoituksen perusta.

Työpaikkakysely lähetettiin yrityksiin, 
joissa oli aikavälillä 1.1.–30.6.2022 ohjattu 
Edukon koulutus- ja/tai oppisopimusopis-
kelijoita. Kysymykset liittyivät toiminnan 
asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, 
ohjaukseen ja tukeen. Kyselyssä ei arvioitu 
opiskelijoita. 

Valitettavasti vain 11 % kyselyn saaneis-
ta työpaikoista vastasi kyselyyn. Oppilai-
toksessa on käynnistetty monipuoliset 
henkilöstön koulutusiltapäivät ja työelä-
mäpalaute, oman toiminnan peilaaminen 
työelämäpalautteen pohjalta sekä työelä-
mäpalautteen tulokset, ovat yhtenä käsi-
teltävänä aiheena. Koulutusten tavoitteena 
on myös jakaa hyviä käytänteitä, miten työ-
elämäpalautteen vaikuttamismahdollisuu-
desta viestitään työelämään.

Saadun sanallisen ja numeerisen pa-
lautteen perusteella työelämä on tyytyväi-
nen Edukon kanssa tehtyyn yhteistyöhön, 
arvosana 4,2/5. 

Edukon toimintaa voitaisiin saadun palaut-
teen perusteella parantaa mm.

 • opiskelijoiden työelämätaitoja   
korostamalla

 • työpaikkojen ja opetushenkilöstön  
vuorovaikutuksen lisääminen

 • sähköisten aineistojen lisäämisellä

Kaikki palaute käsitellään Edukossa moni-
puolisesti eri toimijoiden toimesta ja paran-
nusehdotusten pohjalta valitaan kehittä-
miskohteet. n

”Yhteistyö on aktiivista. 
Opettajat ovat selkeästi 

motivoituneita sekä 
kiinnostuneita 

työpaikkojen tarpeista.”

”Luonteva ja 
luotettava 

kanssakäyminen. 
Myös kommunikointi 
onnistuu tarvittaessa 

nopeasti.”

Sanallisessa palautteessa nostettiin esiin myös 

motivoitunut ja ammattitaitoinen opetushenkilökunta 

sekä ”oikeanlaiset” opiskelijat 

juuri kyseisen yrityksen tarpeeseen. 

Hyvää palautetta annettiin siitä, että opiskelijoiden 

työelämäjaksoja järjestetään yrityksen tarpeen mukaan.
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Lentäjästä metsäpalvelualan 
yrittäjäksi 54-vuotiaana
Ammatinvaihtajia on monia, mutta ensi 
kerran kuullessa Tommi Turkin tarinan on 
pakko kysyä: Että anteeksi, teit mitä?

Covid-19 muutti suunnitelmat
Turkki muutti rapakon taakse USA:han 
1990 osallistuakseen lentäjäkoulutukseen 
ja siitä lähti lähes kolmenkymmenen vuo-
den seikkailu ulkomailla. Viimeiset vuodet 
Turkki lensi sopimuspilottina rahti- ja mat-
kustajakoneita Air Japanilla. Sitten tuli Ko-
rona ja työt loppuivat kokonaan. Oli pakko 
keksiä uusi toimeentulo, joka löytyikin tu-
tusta lomapuuhasta.

Metsän omistajasta metsuriksi
Turkki oli tottunut tekemään lomillaan pal-
jon metsätöitä isältään perimällä metsäalu-
eella. Ei siis ollut ihme, että Kouvolan Am-
mattiopisto Edukon metsäalan ammattitut-
kinto alkoi kiinnostamaan uuden tilanteen 
edessä.

– Kyllähän suoraan ammattiin valmista-
va koulutus on hyvä ja tärkeää. Paljon pa-
rempi kuin mennä yliopistoon ja valmistua 
paperilla, jolla ei tee mitään. Tärkeintä on 

kohdistaa koulutus siihen missä on pulaa 
tekijöistä, Turkki toteaa ja jatkaa. – Edukon 
koulutuksen joustavuus sopi minulle hyvin, 
koska aloitin yritystoiminnan jo yli vuosi 
ennen valmistumista. Tosin se ei ehkä sovi 
nuorille, joilla ei ole vielä työelämän taitoja 
ja kokemusta.

Onko alan vaihtaminen   
kaduttanut?
Tämä kysymys pyörii varmasti monen alaa 
vaihtavan mielessä. Turkki ei kuitenkaan oli-
si enää valmis palaamaan takaisin entiseen 
ammattiin. Hänen mielestään on mukava 
painaa päänsä joka ilta omaan tyynyyn, kun 
aikaisemmin tuli vietettyä lähes kaksi sa-
taa päivää vuodessa hotelleissa. Myös yrit-
täjyydessä on oma vapautensa, joka Turk-
kia miellyttää. Alan vaihto ei siis ole kadut-
tanut.

– Jos alanvaihto kiinnostaa niin kannat-
taa varmistaa työllisyystilanne uudella alalla 
kotinsa lähellä. Ei se alanvaihto mikään au-
tomaattinen avain onneen ole, joka alalla 
on hyvät ja huonot puolensa, Turkki nau-
rahtaa leppoisasti. n

Innostuitko 
Tommin tarinasta?

Apua uravalintaan  
ja tukea opiskeluun
Edukon opinto-ohjaajat antavat 
tietoa opiskelumahdollisuuksis-
ta sekä esimerkiksi rahoitusvaih-
toehdoista. He auttavat opintojen 
suunnittelussa sekä uran valinta- 
ja jatkokoulutusasioissa. Kuraatto-
ri puolestaan antaa tukea opiske-
luun ja koulunkäyntiin, toimeentu-
loon, asumiseen ja opiskelijan oi-
keusturvaan liittyvissä asioissa ja 
psykologi tukee haastavissa elä-
mäntilanteissa. 

Opinto-ohjaajat päivystävät 
hakijapalveluissa 
maanantaista torstaihin 
klo 9.00–15.00, puh. 040 179 7109, 
hakijapalvelut@eduko.fi

Tommista on tehty juttuja muuallekin:
https://mikkelinuusyrityskeskus.fi/yrittajatarinat/
sopimuslentajasta-metsapalvelualan-yrittajaksi-
54-vuotiaana/
https://www.storaensometsa.fi/metsatoihin-ja-
panista-asti/

Teksti: Aki Virtanen

mailto:hakijapalvelut%40eduko.fi?subject=
https://mikkelinuusyrityskeskus.fi/yrittajatarinat/sopimuslentajasta-metsapalvelualan-yrittajaksi-54-vuotiaana/
https://mikkelinuusyrityskeskus.fi/yrittajatarinat/sopimuslentajasta-metsapalvelualan-yrittajaksi-54-vuotiaana/
https://mikkelinuusyrityskeskus.fi/yrittajatarinat/sopimuslentajasta-metsapalvelualan-yrittajaksi-54-vuotiaana/
https://www.storaensometsa.fi/metsatoihin-japanista-asti/
https://www.storaensometsa.fi/metsatoihin-japanista-asti/
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Eduko oppilaitoksena tuottaa osaavien tekijöiden lisäksi opiskelijoiden tekemiä palveluja. Meiltä löydät monet ravin-
tolapalvelut, hius- ja kauneuspalvelut, autokorjaamon, sähkö-, LVI-, rakennuspalvelut, unohtamatta omaa autokoulu-
amme. Löydät kaikki palvelumme verkkosivuiltamme mutta voit haluatessasi myös tilata esitteitä viestinta@eduko.fi 
vaikka työpaikan taukotilaan.

Edukon monipuoliset palvelut

mailto:viestinta%40eduko.fi?subject=
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Joululounaalle!

Tulevia 
jatkuvan 
haun 
koulutuksia

Kortti- ja pätevyyskoulutukset
Jatkuvassa haussa tutkinto tai tutkinnon osa

Hae
 nyt!

PikkuCafésta voi ostaa erilaisia elintarvikealan ja   
ravintola- ja cateringalan opiskelijoiden tekemiä herkkuja: 
leipää, pullaa, leivonnaisia yms. 

PikkuCafé palvelee Utinkatu 44 toimipisteen yhteydessä 
maanantaista perjantaihin klo 8–14.30.

Tervetuloa edullisille ostoksille!

Kevään Yhteishaun 
tarjonta nyt verkossa
eduko.fi/yhteishaku2023

Hakijapalvelut
040 179 7109
hakijapalvelut@eduko.fi

Jouluiset menut opetusravintoloissamme 
vko 50, Pikkukokissa ti-to ja Armaksessa ti-pe.

Varaukset: pikkukokki@eduko.fi
Ruokalista: eduko.fi/pikkukokki

Varaukset: armas@eduko.fi 
puh. 040-539 8390 ti-pe klo 9-11 
Ruokalista: eduko.fi/armas

https://www.eduko.fi/oppimaan/koulutushaku/?search=&education_type%5B%5D=42
http://eduko.fi/haussanyt
http://eduko.fi/yhteishaku2023
mailto:hakijapalvelut%40eduko.fi?subject=
mailto:pikkukokki%40eduko.fi?subject=
http://eduko.fi/pikkukokki
mailto:armas%40eduko.fi%20?subject=
http://eduko.fi/armas
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Toimitus: Uutiskirjetiimi
Ulkoasu ja taitto: Ebba Heikkinen
Juttuvinkit ja palaute: susanna.rintala@eduko.fi
Osoitelähde: Edukon asiakas- ja sidosryhmärekisteri
Tietosuojakäytännöt: https://www.eduko.fi/eduko/tietosuojaseloste/

Toivotamme kaikille 
    kuulaita syysiltoja ja 
iloista lähestyvän 
    joulun odotusta!

mailto:susanna.rintala%40eduko.fi?subject=
https://www.eduko.fi/eduko/tietosuojaseloste/

