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1. Työjärjestyksen ja asialistan hyväksyminen
Työjärjestys ja asialista hyväksyttiin. Poissaolojen takia päätettiin pitää tapaaminen tiedotus- ja
keskusteluluonteisena. Uusi ohjausryhmän kokous järjestetään kesäkuun aikana.
2. Katiskan kuulumiset ja terveiset
JR kertoi että yritystapaamiset ovat edistyneet hyvin ja aikatalussa. Kokemukset kentällä ovat olleen
arvokkaita ja opettavaisia hankkeen toiminnalle. Aiemmin havaitut tarpeet toistuvat edelleen: tarve on
suurin tuotantoassistenteille sekä markkinointihenkisille ihmisille. Noin joka viiden harjoittelupaikka tai
projekti on sellainen josta voidaan maksaa korvaus opiskelijalle. Nämä painottuvat suurempiin yrityksiin.
3. Rekrytointipalvelun julkaisu
Keskusteltiin Kaapelin rekrytointisivuston, RekryHaavin, sisällöstä ja rakenteesta. Mietittiin voisiko
sivuston käyttäjille viestiä tarkemmin työharjoittelun luonteesta ja mitä harjoittelut normaalisti sisältävät
ja mikä on yleinen prosessi ammattikorkeakoulujen työharjoittelun kohdalla. Päätettiin myös sisällyttää
palkkatuesta perustiedot sekä lisätietolinkki RekryHaavin infosivulle.
RH ehdotti että voitaisiin harkita informaatiovideota, jonka tuotantoon voitaisiin osallistaa Metropolian
opiskelijoita.
Päätettiin että ennen kuin sivusto julkaistaan siellä tulisi olla ilmoituksia valmiina. NN ja JR ovat
yhteydessä alueen vuokralaisiin ja keräävät valmiiksi useampia halukkaita ilmoittajia.
KE otti esille RekryHaavin kieliversiot. Päätettiin toteuttaa ensisijaisesti suomenkielinen versio ja
mahdollisia muita kieliä harkitaan myöhemmin tarvittaessa. Palautemaili sivuston käytöstä lyödää

lukkoon kun se on palaverin jälkeen tarkistettu.
RekryHaavin sivulle tarvitaan myös lisää kuvitusta. Päätettiin käyttää Metropolian kuvapankkia jotta
käyttöoikeudet ovat selkeät.
Päätettiin pitää rekrytointipalvelun markkinoinnin suunnittelemisesta oma palaveri piakkoin, jossa
käydään tarkemmin läpi vastuualueita sekä aikataulua.
KE kysyi tiedotuksen jatkuvuudesta Metropolian puolelta hankkeen päätyttyä - NN selvittää valmiiksi
vastuuhenkilöt ja käydään palaveri heidän kanssaan jatkosta.
4. Kevään tapahtumat
Päätettiin pitää RekryHaavi-palvelun sekä artikkelikokoelman julkaisutapahtumat sekä Kaapelitalolla
että Suvilahdessa loppukevään aikana. Tarkemmat päivät päätetään myöhemmin.
5. Artikkelikokoelman julkaisu
Hankkeen artikkelikokoelma “Yhdessä eteenpäin - Työharjoittelumallien haasteet ja mahdollisuudet”
(ISBN 978-952-328-151-6) on koostettu kahdeksan kirjoittajan voimin. Kirja painatetaan lähiviikkoina, ja
päätettiin järjestää julkaisutilaisuudet sekä Suvilahdessa että Kaapelitehtaalla. Toiminnan sujuvuuden
kannalta päätettiin pitää sekä RekryHaavin että kirjan julkaisutilaisuudet samassa yhteydessä.
6. Muut esille tulevat asiat
NN kertoi että hankkeen lopetuspäivämäärää tullaan siirtämään kuukaudella koska toiminta alkoi
kuukauden myöhässä, kuten edellisessä ohryssä puhuttiin. Tämä ei vaikuta hankkeen kestoon eikä
budjettikehykseen.
Ehdotettiin mahdollista karonkkaa hankkeen loppupuolella yhdessä yhteistyökumppanien ja
-hankkeiden kanssa, mahdollisesti kesäkuussa. Sovitaan, että asiaa edistetään.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00
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