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1. URAJUTTUJA podcast (alumnitarinat)
2. Podcastin tuottamisen perehdytysmateriaali: 

”Ota podcast-pallot haltuun”

WinNova, Sata uraa ammatillisesta! -hanke 
projektipäällikkö Jonna Malmivuori

ALUMNITOIMINTA

Valmistuneet, 
valmistumassa 

olevat, opiskelijat

Alumniverkosto

Alumnitapahtumat 

Työelämämentorit

Alumnitarinat

SEURANTA-
TUTKIMUS

Tutkinnon 
suorittaneet/
valmistuneet

KYSELYTUTKIMUS

HAASTATTELUT

TULOSRAPORTIT

TOIMINTAMALLI

KUMMIYRITYS-
TOIMINTA

Alueen yritykset, 
organisaatiot ja 
opiskelijat

TYÖELÄMÄ-

YHTEISTYÖN

KEHITTÄMINEN

URA- JA 
REKRYTOINTI-

PALVELUT 

Hakeutuvat, 
Opiskelijat, 

vastavalmistuneet

Työnhaun 
ohjauspalvelut 
Kopistoon & 
Sataeduun

Liikkuvuuden 
edistäminen

DIGITAALINEN 
INFOPAKETTI

Opiskelijat, 
opettajat jne.

AVOIN

”PAKETTI”

TEEMOINA:

Työnhaku

Osaamisen

sanoittaminen

Hankkeen toiminta tiivistetysti

KENELLE?

MITÄ?

www.winnova.fi/alumnitoiminta
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https://www.winnova.fi/opiskelijalle/opiskelu/alumnitoiminta
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✓ Ammatillisesta koulutuksesta (WinNovasta) valmistuneiden 
uratarinoita

✓ Pääsiallisina kohderyhminä: 

• Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat (peruskoululaiset, 
lukiolaiset, alanvaihtajat, aikuisopiskelijat jne.)

• Ohjaustyötä / uraohjausta työkseen tekevät (esim. opinto-
ohjaajat)

• Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat

• Suuri yleisö (ammatillisen koulutuksen imago)
✓ Uraohjauksen, markkinoinnin, viestinnän tueksi

URAJUTTUJA podcast

✓ Julkaistu 9 jaksoa, tulossa vielä touko-kesäkuun aikana 5 jaksoa.
✓ Eri näkökulmia uraan ja opiskeluun mm.

• Unelma-ammatin saavuttaminen, tavoitteellisuus

• Jatko-opinnot, vapaaehtoistyö ulkomailla

• Yrittäjäksi?

• Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

• Oppisopimusopiskelu

• Alanvaihto, opiskelu aikuisena

• Eri koulutusalat edustettuina

URAJUTTUJA podcast
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✓ Saatavilla kaikissa podcast-palveluissa: 

https://anchor.fm/winnova

✓ Suora linkki Spotify: TÄSTÄ WINNOVAN PODCASTEIHIN

✓ Jaksojen kuvaukset ja tekstivastineet

✓ Saa vapaasti käyttää opetuksessa, ohjauksessa, linkata, 
välittää tietoa eteenpäin jne.

Mistä löydän URAJUTUT?

• Vinkit, esitykset, ohjevideot jne. on kerätty Thinglinkiin, johon pääset

https://www.thinglink.com/scene/1423979202696183811

Podcastien tuottamisen perehdytysmateriaali
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https://anchor.fm/winnova
https://open.spotify.com/show/73k9cbMEkSvzceQH93hpb3
https://www.winnova.fi/winnova/viestinta/winnova_somessa/urajuttuja-podcastit
https://www.thinglink.com/scene/1423979202696183811
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✓ Kohderyhmänä WinNovan opettajat
✓ Taustalla ajatus podcastien pedagogisesta hyödyntämisestä joko 

✓ tuottamalla niitä itse tai opettajaryhmässä

✓ hyödyntämällä jo olemassa olevia podcasteja
✓ WinNovassa käytössä podcast-välineistö, jota toivotaan hyödynnettävän 

mahd. laajasti
✓ Hankeryhmässä hankitun osaamisen siirtämistä ja jakoa laajemmalle!
✓ Järjestetty myös muutamia n. tunnin mittaisia webinaareja podcastien 

tuottamisesta WinNovan henkilöstölle. 

Podcastien tuottamiseen perehdytysmateriaali

Hankkeen kesto 1.4.2020–31.3.2023. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-
keskus ja koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankekumppaneinaan 
Kankaanpään opisto ja Sataedu. 

KIITOS!
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