
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects 
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein.This project has received grant support from Movetia funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and 
Movetia is not responsible for any use that may be made of the information it contains. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Uutiskirje nr 4   I 20.11.2021 
 

 
Lyhyesti 
 

Liikenteenharjoittajan osaa-
misen tukeminen ja uudista-
minen - Yhdenmukaisen 
koulutuspaketin kehittäminen 
liikenteenharjoittajalle 
Euroopassa. 

Hankkeen toteuttavat 6 
kumppania Suomesta, 
Puolasta, Itävallasta, Italiasta, 
Espanjasta ja Bulgariasta. 
Lisäksi hankkeessa on mukana 
sveitsiläinen kumppani, joka on 
saanut erillisen rahoituksen 
hankkeelle. 

Projekti on alkanut syyskuussa 
2019 ja päättyy helmikuussa 
2022. 

1. Pätevyys 

2. Koulutus 

3. Suositukset 

 

 

 

 

 

 

TOC-hankkeen 
koulutusmateriaali saa 
hyvää palautetta 
TOC  -koulutusmateriaalin pilotointi on saatu tehtyä partnerimaissa 
ja palaute on ollut positiivista. Teemme vielä hienosäätöä 
materiaaleihin, jotta saamme korjattua käännösvirheet ja 
lisäämme vielä hiukan käytännön esimerkkejä mukaan 
materiaaliin.  

Muokkaamme myös hankkeen Koulutus -sivustoa, jotta 
koulutusmoduulit olisivat helpommin tavoitettavissa.  

Päätimme luoda koulutuksen aloittamista helpottamaan Moduuli 
0:n, joka esittelee koko koulutuskokonaisuuden ja kertoo 
suorittajalle materiaalin käytettävyydestä. Näiden muokkausten 
jälkeen koulutusmateriaali on teidän käytössänne, olkaa hyvä ja 
käyttäkää sitä osaamisenne tueksi ja kehittämiseksi!  

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOC hankepartnerit 
kokoontuivat Itävallan 
Badeniin  

Lokakuun 12. ja 13. päivä hankepartnerit tapasivat toisen kerran 
koko TOC hankeen toteutuksen aikana. Hankekokous toteutettiin 
Itävallan Badenissa ja kaikki hankepartnerit olivat läsnä. 
Kokouksessa käsiteltiin TOC koulutusmateriaalia ja siitä saatua 
palautetta ja suunniteltiin vielä toimenpiteitä sen loppuun 
saattamiseksi.  

Kokouksessa saimme kokeilla hankkeen Leafletiin tehtyyn lisätyn 
todellisuuden toteutukseen ja totesimme sen olevan erittäin 
innovatiivinen tapa esitellä hanketta, partnereita ja 
koulutusmateriaalia.  

Kokouksessa käsittelimme vielä hankkeen viimeisiä toimenpiteitä, 
loppuseminaaria ja muita hallinnollisia asioita. Päätimme viimeisen 
kokouksen ajankohdaksi 1.-2. helmikuuta 2022 ja se tullaan 
pitämään Italiassa, Fanossa.  

Hankekokouksen lopuksi juhlimme Nadian syntymäpäivää ennen 
kuin toivotimme toisillemme terveellistä ja korona-vapaata 
loppuvuotta.  

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact:  

Project coordinator + 358 - 44 -7143 – 732 
Pirita Niemi   pirita.niemi@tts.fi 

Stay on the TOC frequency 
follow us on social media 

The results of the TOC project can be 
found on the TOC website:  

https://toc-project.eu 


