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Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.2.2019

JEDU.FI

1

Markkinointi- ja viestintä strategia

Markkinointiviestinnän tavoitteena on tehdä kuntayhtymä ja Koulutuskeskus JEDU tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Kuntayhtymän toiminnan jatkumisen varmistaa positiivinen tunnettavuus, joten panostamme imagomainontaan ja myönteisen brändin kehittämiseen. Koulutusten markkinoinnissa huomioidaan alueen väestönkehitys ja työmarkkinoiden tarpeet. Markkinointiviestintää tehdään asiakaslähtöisesti, luovasti ja kannustavasti.
Markkinoinnissa tuodaan esille paikallisuus sekä toimipisteiden vahvuudet ja erikoistuminen.
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Brändi ja imago

Koulutuskuntayhtymän strategiassa määritellyt menestystekijät ilmaisevat myös sen millaista brändiä ja imagoa tavoitellaan. Haluamme, että asiakkaat näkevät Koulutuskeskus JEDUn laadukasta ja asiakaslähtöistä koulutusta tarjoavana opinahjona.
•
•
•
•
•
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Koulutuskeskus JEDUssa opiskelija saa tarvitsemaansa tukea sekä ohjausta.
Ennakoimme työelämän koulutustarpeet ja teemme monipuolista yhteistyötä työelämän kanssa.
Tarjoamme opiskelijoillemme monipuoliset oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla.
Opetus- ja ohjausprosessimme tukevat opiskelijoiden yksilöllistä ja ammatillista kasvua ja osaamisen kehittämistä.
Henkilöstömme on osaavaa ja tyytyväisiä työpaikkaansa.

Toiminta-alueen nykytilanne

Uusi ammatillinen koulutus on muuttanut myös markkinoinnin ja viestinnän kenttää. Jatkuvan haun käyttöönotto
on lisännyt jatkuvaa markkinointia ja toisaalta lievittänyt kevään yhteishaun painetta ja tuonut lisää mahdollisuuksia
järjestää pienempiä kampanjoita ympäri vuoden. Tutkinnoissa sekä opiskelutavoissa tapahtuneet muutokset vaativat vielä seuraavien vuosien aikana monipuolisempaa viestintää ja tarkempaa tiedottamista tutkintojen uudistuneista perusteista. Myös jatkuvan haun tutuksi tekeminen vie aikaa ja vaatii koko koulutuskuntayhtymän henkilöstön panosta.
Alueelliset työelämäfoorumit ovat hyvä mahdollisuus saada palautetta työelämältä myös markkinointiin, jolloin
markkinointimateriaaleja ja esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin osallistumista pystytään suunnittelemaan entistä asiakaslähtöisemmin.
Koulutuskuntayhtymän 100% omistaman Jokiedu Oy viestintää ja markkinointia hoitaa osakeyhtiön toimitusjohtaja
ja hallitus. Kilpailuilla markkinoilla tarjottavien erilaisten lyhytkestoisten koulutusten markkinoinnin Jokiedu Oy ostaa osana koulutuspakettia ja markkinoinnissa käytetään Jokiedu Oyn logoa.
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Markkinointi ja viestintä

Viestintä on yritysten ja yhteisöjen toiminnan elinehto, suhteiden rakentamista ja ylläpitämistä yhteisölle tärkeiden
sidosryhmien kanssa. Toimiva viestintä luo yhteisöllisyyttä, mikä vaikuttaa mm. työhyvinvointiin, me-henkeen ja jatkuvaan uudistumiseen. Toimiva viestintä osallistaa henkilöstöä vaikuttamaan päätöksentekoon. Lisäksi on tärkeää
tiedostaa, että asiakkaiden kohtaaminen, asiakaspalvelu on mitä suurimmassa määrin viestintää. Viestinnän avulla
strategiat ja suunnitelmat tehdään näkyväksi ja saadaan osaksi jokapäiväistä työtä.
Kuntayhtymän johtaja johtaa sisäistä ja ulkoista viestintää sekä edustaa koulutuskuntayhtymää. Koulutuskeskus
JEDUn toimipisteiden johtajat ja päälliköt edustavat koulutuskeskusta alueen sidosryhmiin.
Markkinointitoimien avulla edistetään koulutuskuntayhtymän palvelujen myyntiä asiakkaillemme. Hyvällä markkinointiviestinnällä ja asiakaspalvelulla voidaan saavuttaa kilpailuetua. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on edistää yrityksen brändin rakentumista, parantaa yrityksen imagoa, lisätä yrityksen palvelujen myyntiä sekä parantaa
palvelujen tunnettavuutta.

4.1

Sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän tavoitteena on esimerkiksi yhteisen me-hengen luonti ja yhteisen markkinointiviestin rakentaminen. Sisäisellä viestinnällä sitoutetaan niin opiskelijoita kuin henkilöstöä koulutuskuntayhtymän toimintaan sekä
pyritään vastaamaan opiskelijoiden, henkilöstön ja omistajien tarpeisiin.
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Sisäisen viestinnän kohderyhmiä ovat henkilöstö, opiskelijat ja koulutuskuntayhtymän omistajat. Toimiva sisäinen
viestintä on perusedellytys yrityksen jokapäiväiselle toiminnalle. Sisäisen viestinnän avulla jaetaan tärkeät tiedot

työyhteisössä ja perehdytetään koko henkilöstö tärkeisiin asioihin, asiakirjoihin ja toimintasuunnitelmiin sekä tehdään strategia näkyväksi.
Sisäisen viestintää ovat henkilöstökokoukset, koulutustilaisuudet, infokahvit ja muut yhteiset tilaisuudet. Tärkeä osa
sisäistä viestintää ovat myös sähköpostit, puhelut, intranet, erilaiset sähköiset työalustat ja viestintävälineet sekä
perinteiset ilmoitustaulut.

4.2

Ulkoinen viestintä

Ulkoisen viestinnän tavoitteena on mm. asiakkaiden kiinnostuksen herättäminen. Lisäksi ulkoista viestintää on
hankkeista tiedottaminen, tarjouspyyntöjen tekeminen, tarjousten jättäminen, koulutusyhteistyö, työelämäyhteistyö, keskustelut yhteistyökumppaneiden kanssa ja muu sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen.
Ulkoisen viestinnän kanavia ovat sähköposti, puhelut, julkiset nettisivut, Facebook -sivu sekä muu sosiaalinen media, sanoma- ja aikakausilehdet, radio, televisio, esitteet sekä oppaat, muut erilaiset julkaisut kuten toimintakertomukset, puolivuosikatsaukset, suunnitelmat ja strategiat.
Koulutuskuntayhtymässämme on paljon ulkoisen viestinnän kohderyhmiä, joilla on erilaisia rooleja, eli ne voivat
olla yhtä aikaa esimerkiksi asiakkaita, omistajia sekä rahoittajia.
Ulkoisen viestinnän kohderyhmät
nuoret ja aikuiset (ja heidän huoltajat ja perheet) sekä jo meillä opiskelevat, että uudet asiakkaat
yritykset (henkilöstökoulutus)
elinkeinoelämä (työelämässä tapahtuva oppiminen, oppisopimuspaikat jne.)
hankekumppanit (hankeverkostot, yhteistyöverkostot, rahoittajat)
palvelujentarjoajat, laitetoimittajat
nuorisotoimet, etsivä nuoristyö jne.
lehdet ja muut mediat (tiedotteet)
omistajakunnat (tilinpäätökset yms.)
opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Aluehallintovirasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
toiset koulutuksen järjestäjät

4.3

Viestintä kriisitilanteessa

Kriisitilanteessa tiedottamisessa ja toiminnassa ylipäätään noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita. Ensisijainen
toimintavastuu kriisitilanteessa on läsnä olevalla aikuisella. Rehtori, vararehtori, koulutusjohtaja tai koulutuspäällikkö ilmoittaa koti- tai ulkomailla tapahtuneesta onnettomuudesta kotiin, mutta kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa perheelle ilmoittaa sairaala, poliisi tai pappi.
Koulutuskeskus JEDUn rehtori on ensisijaisesti vastuussa tiedottamisesta, jos ulkomailla sattuneessa kriisitilanteessa
on mukana opiskelijoita tai henkilöstöä. Pelastus- ja kriisisuunnitelmissamme on yksityiskohtaiset ohjeet eri tilanteiden varalle ja niissä käsitellään myös tiedottamisen vastuutahot eri tilanteissa.

4.4

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestinnän tavoitteena on tehdä Koulutuskeskus JEDU tunnetuksi alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi markkinointiviestinnän tehtävänä on hankkia motivoituneita ja aktiivisia opiskelijoita, pätevää
henkilöstä, hyviä yritys- ja muita yhteistyökumppaneita sekä palvelujen ostajia. Markkinointiviestinnän avulla tiedotetaan koulutuksista ja muista palveluista. Koulutuskeskus JEDUn yhteisissä palveluissa tuotetaan yhteiset materiaalit markkinointiviestintään.
Markkinointiviestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä ovat peruskoulunsa päättäneet nuoret sekä ilman toisen asteen
tutkintoa olevat aikuiset, alan vaihtajat, lisäpätevyyksiä hankkivat ammattilaiset sekä henkilöstökoulutuksia tarvitsevat yritykset. Myös nykyiset opiskelijat ja yhteistyökumppanit ovat tavallaan omia markkinointiviestinnän kohderyhmiään. Markkinointiviestintä muotoillaan aina tyyliltään ja sisällöltään kohderyhmälle sopivaksi. Markkinointiviestinnässä huomioidaan työelämään sijoittuminen ja jatko- ja lisäopiskelumahdollisuudet.
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Keskeisimpiä Koulutuskeskus JEDUn koulutusten markkinoinnissa käytettäviä teemoja ovat:
ammatin tai lisäpätevyyksien hankkiminen itselle tai henkilöstölle.
laadukasta ja ammattitaitoista koulutusta
monipuoliset ja laaja-alaiset opiskelumahdollisuudet
opiskelu lähellä kotia
monipuoliset oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla (hanketoiminta)
päivitä osaamisesi
paranna mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja edistä uralla etenemistä
työn ohessa ammattiin
joustavat opintopolut
jatkuva haku
joustava aloitus
mahdollisuus opiskella ulkomailla
jatko-opintokelpoisuus
mahdollisuus yhdistelmäopintoihin (lukio, ylioppilastutkinto, toinen ammatillinen tutkinto)
kilpailutoiminta, ammattitaitokilpailut, urheilukilpailut ja kulttuurikilpailut
elinkeinoelämä tarvitsee huippuosaajia
Oulun Eteläisen alueen suurin koulutuksen järjestäjä
Koulutuskeskus JEDUn yhtenäisyyttä korostetaan yhteisellä graafisella materiaalilla ja samalla erotutaan muista koulutuksen järjestäjistä. Markkinointiviestintää tehdään asiakaslähtöisesti, luovasti ja kannustavasti. Koulutuskeskus
JEDUn graafinen ohjeistus löytyy intranetistä.

4.5

Markkinointiviestinnän keinot ja kanavat

Markkinointiviestinnässä pitää aina muistaa asiakkaan näkökulma ja asiakaspalveluasenne. Koko koulutuskuntayhtymän henkilöstö on asiakaspalvelijoita, joko sisäisille tai ulkoisille asiakkaille.
Keinoja ja kanavia markkinointiviestinnän kohderyhmien tavoittamiseen.
avoimet ovet, kotiväenillat, vierailuviikot yms. tapahtumat oppilaitoksen tiloissa
alueelliset infotilaisuudet ja seminaarit, työelämäfoorumit
alueelliset tapahtumat, messut, markkinat yms.
lehdet, ilmoitukset sekä jutut ammatillisesta koulutuksesta
radio, televisio, netti-tv
omat painotuotteet, esitteet ja oppaat, julisteet
nettisivut, hakuportaalit, Google
sosiaalinen media; Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat yms.
suoramainonta, vierailut ja yrityskäynnit, sähköposti ja paperiset asiakaskirjeet
autot ja muut kulkuneuvot
edustusvaatteet, työvaatteet logolla (opiskelijat ja henkilöstö)
hanketoiminta ja hankemateriaalit
rakennukset, kyltit ja tienviitat, salkoliput, tienvarsitaulut ja led-näytöt
Sudentum.fi -palvelu

4.6

Käytännön markkinointi- ja viestintätoimet sekä organisointi

Markkinoinnissa ja viestinnässä keskitytään Koulutuskeskus JEDUn ilmeen yhtenäistämiseen ja asiakaslähtöisen
viestinnän kehittämiseen. Viestinnässä jatketaan yhteisten toimintamallien käyttöönottoa. Vuoden 2019 aikana tarkennetaan viestinnän ohjeita ja annetaan lisää viestinnän työkaluja sekä käytännön neuvoja henkilöstölle. Markkinoinnissa jalkaudutaan enemmän alueellisiin tapahtumiin ja ollaan siten paremmin asiakkaiden tavoitettavissa.
Koulutusaloista tehdään lyhyet esittelyvideot vuosien 2019-2020 aikana. Nettisivuja ja niiden kautta koulutuksiin
hakeutumista kehitetään asiakasystävällisemmiksi ja saavutettavimmiksi yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden
kanssa.
Opinto-ohjaajat tiedottavat eri opiskelutavoista, tutkinnoista, osaamisaloista ja tutkinnon osista koulutukseen hakeutuvia ja alaikäisten kohdalla myös heidän huoltajiaan. Opinto-ohjaajien vastuualueena on erityisesti yhteydenpito ja tiedottaminen peruskouluihin, lukioihin, korkea-asteelle ja yhteistyö paikallisen nuorisotyön kanssa.
Koulutuskeskus JEDUn yhteisten palvelujen vararehtori johtaa ja vastaa markkinoinnista ja viestinnästä. Yhteisten
palvelujen suunnittelija toimii markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana sekä laatii markkinoinnin ja viestinnän
vuosikellon ja tekee tarkemmat suunnitelmat käytettävistä kanavista ja rakentaa kampanjasuunnitelmat.
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Nettisivut
Nettisivujen sisällön ajantasaisuudesta vastaa yhteisten palvelujen suunnittelija. Nettisivujen teknisestä toimivuudesta vastaa tietohallintopäällikkö. Nettisivujen pääkäyttäjät ovat yhteisten palvelujen suunnittelija, markkinointiassistentti, tietohallintopäällikkö, ICT-asiantuntija ja projektikoordinaattori. Lisäksi uutisia ja pieniä sisältömuokkauksia
pääsevät tekemään tarpeen mukaan määritellyt henkilöt toimipisteissä. Tutkintojen tiedot ja hakutiedot päivittyvät
nettisivuille opiskelijahallintojärjestelmän kautta. Tiedot järjestelmään päivittää suunnittelija tai markkinointiassistentti.
Sosiaalinen media
Facebookissa ja Instagramissa Koulutuskeskus JEDUn sivujen ylläpitäjiä ovat yhteisistä palveluista suunnittelija,
markkinointiassistentti ja projektikoordinaattori. Editointioikeuksia on lisäksi toimipisteittäin eri tehtävissä toimivilla henkilöillä. Instagramissa käyttäjät suosivat tarinoita, näiden Instagram stories:n käyttöä lisätään myös JEDUssa.
Lisäksi Instagramin julkaisuista laaditaan selkeä ohjeistus kaikille päivitysten tekijöille. Instagramissa hyödynnetään
myös maksullisia mainoksia asiakkaiden tavoittamiseksi, ikäryhmän ollessa pääsääntöisesti 16-50. Facebookissakin
lisätään tarinoiden julkaisua sekä järjestetään tapahtumista livelähetyksiä. Facebookin puolella käytetään maksullista mainontaa erityisesti aikuisille, ikäryhmä on pääsääntöisesti 20 -vuotiaista ylöspäin.
SnapChatissa sisältöä tuottavat markkinointiassistentti ja opiskelijat. Youtubessa Koulutuskeskus JEDUlla on oma
kanava, koordinoijana yhteisten palvelujen suunnittelija. Vuosien 2019-2020 aikana tullaan käyttämään maksullisia
mainoksia myös Youtubessa. Googlessa tehdään mainoskampanjoita yhteishakua varten sekä tarvittaessa yksittäisiä uusia tutkintoja varten tai korostamaan muita mainoskampanjoita.
Yhteisissä palveluissa tehdään lisäksi sisältöä seuraaviin kanaviin
Printtimedia sisältäen lehti-ilmoitukset ja liitelehdet
Internet
o
Google –kampanjat
o
Facebook ja Instagram markkinointi
o
Lehtien nettisivut, bannerimainokset jne.
o
Muut internetpohjaiset markkinointikampanjat
Tienvarsitaulut ja Led –taulut teiden varsilla
Omat painotuotteet
o
Hakijan opas sisältää jatkossa kaikki tutkinnot
o
Tutkinnon osien esitteet erillismarkkinointiin
o
Alakohtaisia erillisesitteitä
o
Oppisopimuskoulutuksen yleisesite
o
Strategioiden ja suunnitelmien taittotyö
o
Henkilöstökertomuksen ja muiden vuosikertomusten taittotyö
Studentum.fi –palvelu
Olemme mukana Studentum.fi –palvelussa. Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset näkyvät myös Studentum.fi –sivustolla ja sieltä haku ohjataan omille sivuillemme ja yhteydenotot suoraan koulutusjohtajille ja –päälliköille. Lähdimme mukaan palveluun kesäkuussa 2018 ja sopimus on voimassa kerrallaan 12 kuukautta. Palvelussa mukana olo
arvioidaan uudelleen toukokuussa 2019.
Messut ja alueelliset tapahtumat
Koulutuskeskus JEDUna olemme mukana alueellisissa ja paikallisissa tapahtumissa. Opinto-ohjaajat, suunnittelijat
ja opiskelijat ovat mukana messuilla esittelemässä koulutuksia, ja lisäksi opettajat alakohtaisissa tapahtumissa.

4.7

Markkinointiviestinnän arviointi ja seuranta

Asiakkailta eli opiskelijoilta kerätään palautetta valtakunnallisella Amis-palautteella. Tulokset käsitellään myös markkinoinnin näkökulmasta ja huomioidaan markkinointitoimenpiteitä suunnitellessa. Valtakunnallinen työelämäpalaute –kysely tulee käyttöön vuoden 2020 alusta ja tulokset huomioidaan myös markkinointiviestinnässä.
Lisäksi seurataan hakemusmääriä ja mainoskampanjoiden tuloksia, löytyykö korrelaatiota hakemusmäärissä mainoskampanjoiden aikataulun mukaan. Nettisivujen kävijämääristä tehtyä raportteja seurataan säännöllisesti, nämä
sisältävät tietoja mainosten klikkauksista, näyttötiheyksistä ja linkkisiirtymistä. Mainoskampanjoiden päättyessä
tehdään myös aina laadullinen sisältöanalyysi ja tulokset huomioidaan seuraavia kampanjoita laadittaessa. Kampanjat räätälöidään kohderyhmän mukaan eri alueille ja eri kanaviin.
Opiskelijoille ja henkilöstölle tehdään kahden vuoden välein mediaseurantakysely, jolla kartoitetaan eri medioiden
käyttöä alueellamme.

5

6
Saku ry tiedotukset
Esitteiden päivitykset

Hakijan opas jakoon

Jakotavara- ja lahjatilaukset

Joulukampanja

Markkinointisuunnitelman teko

Saku ry tiedotukset

JEDUStars tiedottaminen

Markkinointivideot ja -valokuvat

Tutkinto- ja esitefolderitilaukset

JEDUSkills tiedottaminen

Materiaalit opoille

Nettisivujen ylläpito

Markkinointiviikot

Henkilökortit

Lukuvuoden aloitusuutiset

Kuvien ja videoiden käsittely

Yhteishaun valmistelut

Taitajasemifinaalien tiedotus

JOULUKUU

Hakijan opas painoon

MARRASKUU

LOKAKUU

Autojan ja koneiden teippaus

Kesäkampanjoiden viimeistelyt
Taitaja-kilpailutiedotukset

Esitepäivitykset

Kirjekuoritilaukset toimistoille

KESÄKUU

Saku ry tiedotukset

ELOKUU

SYYSKUU

Vuosikertomuksen taitto
Markkinointivideot ja -valokuvat

Hakijan oppaan taitto

TOUKOKUU

HEINÄKUU

Yhteishaku kampanjat

Yhteishaun tulokset
Henkilöstökertomuksen
taulukoiden koonti ja taitto

Hakijan oppaan sisältö

HUHTIKUU

Valmistuneiden onnittelut

Kansiot ja muistitikut

Henkilökortit

Saku ry tiedotukset

MAALISKUU

Markkinointiviikot

Yhteishaun seuranta

Jakotavara- ja lahjatilaukset

Taitajasemifinaalien tiedotus

Markkinointivideot ja -valokuvat

HELMIKUU

Markkinoinnin vuosikello

Koulutusmessut

Video ja valokuvaus

Somekanavien sisällöntuotanto

Intran päivittäminen

Nettisivujen sisällöntuotanto

Tapahtumiin osallistuminen

Tutkinnon osien markkinointi

Lisä- ja täydennyskoulutukset

Jatkuvahaku

TAMMIKUU

Liite 1.

Liite 2. Uuden kuntalain mukaiset viestintäohjeet JEDUssa
Kuntalaki 410/2015
Kuntayhtymän tulee antaa riittävästi tietoja kuntayhtymän järjestämistä palveluista, taloudesta, kuntayhtymässä
valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kuntayhtymän on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.
Kuntayhtymän on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan
valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kuntayhtymän on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden
suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.
Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kuntayhtymän eri asukasryhmien
tarpeet.
Kuntalaki 410/2015 109 §: Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa
Kuntayhtymän järjestämiä palveluja sekä kuntayhtymän toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä
tietoverkossa.
Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat tiedot:
1) kuntastrategia (Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän strategia)
2) hallintosääntö;
3) talousarvio- ja suunnitelma;
4) tilinpäätös;
5) tarkastuslautakunnan arviointikertomus;
6) tilintarkastuskertomus;
7) kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset;
8) konserniohje;
9) luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset;
10) luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet;
11) palveluista perittävät maksut.
Kuntayhtymän johtaja, hallinto- ja talousjohtaja ja johdon sihteeri vastaavat asiakirjojen julkaisemisesta, avoimesta
tiedottamisesta verkossa ja tietojen ajantasaisuudesta. Kaikessa kuntayhtymän viestinnässä noudatetaan kuntayhtymässä laadittua markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa.
Kuntayhtymän yhtenäisyyttä korostetaan yhteisellä graafisella ohjeistuksella ja samalla erotutaan muista koulutuksen järjestäjistä yhteisellä ulkoasulla (värit, liikemerkki ja logo yms.), jotka näkyvät kaikissa materiaaleissa ja tiedottamisessa. Markkinointiviestintää tehdään asiakaslähtöisesti, luovasti ja kannustavasti.

Painettu: 100kpl
Painotalo: Rannikon laatupaino
Painopaikka: Vihanti
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KOULUTUSKESKUS

HAAPAJÄRV
I
- PIIPPOLA - HAAPAVESI - KALAJ
O
(Siikalatva)
- YLIVIESKA KI - NIVALA - OULAIN
EN

@jeduofficial
#jeduofficial
#jedukouluttaa

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Maliskyläntie 2
85500 Nivala

JEDU.FI

