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PraktikKvarnen som program /
HarjoitteluMyllyn ohjelma
•

•

•

Är ett web-baserat program som får sin egen www-adress. Distribuerar samt
koordinerar utbudet av praktikplatser inom den finska handelsflottan. /
On web-pohjainen ohjelma ja saa oman www-osoitteeseen. Jakaa ja
koordinoi kauppalaivaston harjoittelupaikkoja.
Samarbetet sker med Rederierna i Finlands medlemsrederier och Finlands
sjöfartsskolor (8 stycken). /
Yhteistyössä mukana Suomen Varustamot r.y:n jäsenvarustamot ja
Suomen merenkulkuoppilaitokset
I programmet finns registerat parternas uppgifter
Ohjelmasta löytyy kaikkien osapuolten tiedot






•

Rederiet / varustamot
Fartygen / laivat
Skolorna / koulut
Kontaktpersoner / yhteyshenkilöt
Enskilda eleven/praktikanten /
opiskelijat/harjoittelijat

Praktikanterna åtskiljs enligt typen av praktik (el, maskin, däck och/eller
första vaktmanspraktiken - 60 dagar) och modersmål. /
Opiskelijat erotetaan harjoittelutyypin (sähkö, kone, kansi tai/ja
ensimmäinen vahtimiesharjoittelu – 60 päivää) ja äidinkielen mukaan.

PraktikKvarnen som program / HarjoitteluMyllyn ohjelma
forts.
•

•

•

Respektive rederi och skola kommer endast åt sina egna
fartygs-, elevuppgifter osv. Detta regleras genom en
unik kod. Informationen fås i form av en rapport.
Samtliga parter tilldelas en användarrättighet . Endast
Kvarnens ansvarspersoner har rätt till all information
samt kan göra förändringar i bokningar, uppgifter osv. /
Kyseiset varustamot ja koulut pääsevät katsomaan vain
omia tietojaan. Tämä ohjataan yksilöllisellä koodilla.
Tiedot saadaan raportin muodossa. Yksi käyttäjäoikeus/
koulu tai varustamo. Myllyn vastuuhenkilöillä on pääsy
kaikkiin tietoihin ja pystyvät tekemään muutoksia
varauksissa, tiedoissa jne.
Praktikbokningarna sker på längre sikt enligt datum. /
Harjoitteluvaraukset tehdään pitkällä aikavälillä
päivämäärän mukaan.
Möjligheter till olika slags rapporter enligt datum, elev,
skola, fartyg och rederi. /
Mahdollistaa erilaisia raportteja päivämäärän,
opiskelijan, koulun, laivan ja varustamon mukaan.

Förutsättningar att lyckas /
Mahdollisuudet menestyä
•

•

Att samtliga parter deltar utan undantag i
arrangemanget. Kräver samarbete mellan
samtliga parter. Komma ihåg att när allt
kommer omkring så ”sitter vi alla i samma
båt”. /
Kaikki osapuolet osallistuvat poikkeuksetta
järjestelyyn. Edellyttää yhteistyötä kaikilta
osapuolilta.
Alla förändringar meddelas till Kvarnen.
Informationsflödet sker via Kvarnen. /
Tiedonkulku tapahtuu Myllyn kautta.
Kaikista muutoksista ilmoitetaan Myllylle.

Fakta och tidtabell / Faktat ja aikataulu
•

Anmälda praktikplatser i programmet /
Harjoittelupaikkojen määrä ohjelmassa:




•
•

•

Däck / kansi - 75 platser
Maskin / kone – 56 platser
El / sähkö – 6 platser

99 fartyg / 99 laivaa
Dessvärre är inte alla platser helt tillförlitliga
och därför kommer en kontroll att göras hos
rederierna i maj/juni. /
Valitettavasti kaikki nämä tiedot eivät ole
ihan luotettavia. Touko- kesäkuussa
vahvistetaan vielä varustamoilta näitä
paikkoja.
Tidtabell / Aikataulu:
 Maj / Toukokuu
Programmet färdigställs / Ohjelma valmistuu.
 Juni / Kesäkuu
Programmet testas / Ohjelma testataan.
Nuvarande elevers uppgifter körs in i programmet
och kommande praktikperioder märks ut. /
Nykyisten opiskelijoiden tiedot viedään ohjelmaan
ja tulevat harjoittelujaksot lisätään.
 Augusti/September / Elokuu/Syyskuu
Programmet tas i bruk : ) / Ohjelma otetaan
käyttöön : )

www.shipowners.fi
www.seaventures.fi
www.mylly.fi ???

