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Tervetuloa mukaan opoille ja uraneuvojille suunnatulle
seminaariristeilylle.

Tilaisuus: Seminaariristeily

Risteily liittyy vuonna 2016 alkaneeseen hankkeeseen: Meriklusterin
erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko).

Aika: 08.06.2018, kokoontuminen Turun terminaalissa 8:00,
paluu Turkuun 19:50

Tilaisuudessa esittelemme Meri-Erko hankkeen ja Uraohjauksen
erikoistumiskoulutuksen. Lisäksi kuulemme ajatuksianne oppilaitosten ja
yritysten välisestä yhteistyöstä.

Paikka: Viking Line m/s Amorella / m/s Viking Grace, piknikristeily

Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä. Ilmoittautumiset ennen 11.5.
OHJELMA
8:00 Matkalippujen jako terminaalissa
8:30 Meriaamiainen
8:45 m/s Amorella lähtee Turusta
9:00 Kokoonnutaan seminaaritilaan
9:15 Meri-Erko hankkeen esittely, projektin koordinaattori Eija Velin,
Turun yliopisto /MKK
09:35 Suomen meriklusteri, Tapio Karvonen, Turun yliopisto /MKK
10:30 Stama työpaikkana, Jani Järvi, Euroports Rauma Oy
11:00 Kahvibuffet
11:30 Työpaja:Yksilöllisten uraprosessien tukeminen muuttuvassa
työelämässä.
Työpajassa lähestytään työelämän ja työmarkkinoiden muutoksia
yksilöiden näkökulmasta ja tarkastellaan sitä, millaisia haasteita
muutokset tuovat uraprosesseihin ja niiden tukemiseen. Lisäksi
pohditaan sitä, millaista uraohjausosaamista nämä työelämän ja
yksilöllisten prosessien muutokset vaativat uraohjaajalta.
Leena Penttinen, Itä-Suomen yliopisto, Kirsti Haihu, Turun yliopisto /
Brahea keskus, Sari Koski, Turun yliopisto / Brahea keskus
14:10 Laivan vaihto
14:25 m/s Viking Grace lähtee kohti Turkua
14:30 Buffet Aurora, Lounas ja verkostoituminen
19:50 Saapuminen Turkuun, kiitos seurasta
Meriteollisuuden, merenkulun ja satamatoiminnot käsittävä meriklusteri
on merkittävä työllistäjä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Alan
keskeisenä haasteena ovat nopeat muutokset globaalissa
toimintaympäristössä ja osaamisen uudistumisen vaatimukset merialan

Lisätiedot: Eija Velin, puh. 050-5311600, eija.velin utu.fi
Ilmoittautuminen
https://www.webropolsurveys.com/S/7DECC261A51B7190.par

muutoksessa ja kilpailuympäristössä. Toisena keskeisenä haasteena on
ammattitaitoisen henkilöstön ikääntyminen ja siirtyminen pois
työelämästä.
Myöskään alan houkuttelevuus ei ole ollut paras mahdollinen johtuen
alaa koskeneista rakenteellisista uudistuksista.
Meriklusterin ammateissa toimivilla on pääsääntöisesti kaupallinen tai
tekninen perustutkinto eikä henkilöstöjoustoa tapahdu riittävästi
meritekniikan ja kaupallisen- /logistiikanalan työntekijöiden välillä.
Yhteisen erikoistumiskoulutuksen avulla siirtyminen tarpeen mukaisesti
eri toimialojen välillä helpottuu.
Meri-Erko projektia koordinoi Merenkulkualan koulutus- ja
tutkimuskeskus ja siinä ovat mukana kaikki merkittävät meriklusterin
korkeakouluopetusta tarjoavat tahot niin kuljetuksen ja logistiikan kuin
meriteollisuudenkin piiristä: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
(Yrkeshögskolan Novia), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy /
XAMK sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy / SAMK sekä
meriteollisuuden puolelta tärkeimmät laivanrakennuksen ja
meriteollisuuden kouluttajat Suomessa: Aalto-yliopisto, Lappeenrannan
teknillinen yliopisto, sekä Turun ammattikorkeakoulu Oy. Lisäksi
projektissa on mukana Koneteknologiakeskus Turku Oy.
Hankkeen tavoitteena on aikaansaada totuttua vahvemman
työelämäkytkennän omaavan erikoistumiskoulutuksen malli. Mallia
valmisteltaessa kantavana periaatteena on korkeakoulujen ja työelämän
toimijoiden yhteiskehittelyn vahvistaminen ja yhdessä kokeileminen.
Projektissa halutaan omalta osaltaan varmistaa koulutusverkoston ja
työelämän yhteistyöllä riittävän ammattitaitoisen osaamispotentiaalin
kouluttaminen meriklusterin liiketoimintaympäristöön.
Kaksi ja puoli vuotta kestävä hanke saa rahoitusta Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen. Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus.

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
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