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Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE (Electronic Platform for 
Adult Learning in Europe) on avoin verkkoyhteisö aikuiskoulutuksen 
ammattilaisille.

EPALE on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät aikuisten oppimisen 
parissa kaikkialla Euroopassa!

Mukana aikuiskoulutuksen tarjoajia, järjestöjä ja yhdistyksiä, oppilaitoksia, 
museoita, kirjastoja, taide- ja käsityökouluja…

EPALE toimii 30 eri kielellä, myös suomeksi. 

EPALE rahoitetaan Euroopan komission toimesta ja se on osa jatkuvaa 
sitoumusta aikuiskoulutuksen tarjonnan parantamiseksi Euroopassa. 

Mikä ihmeen EPALE?



EPALE ja E+ hanketyö

EPALE on apunasi Erasmus+ hanketyössä alusta loppuun saakka!

Ennen hanketta voit tutustua EPALEssa muiden hankekokemuksiin, tuotoksiin 
ja siihen, mistä Euroopan aikuiskoulutuskentällä puhutaan juuri nyt.

Kun hankeidea on valmiina, voit etsiä EPALEn kumppaninhakuportaalista 
eurooppalaisia hankepartnereita tai luoda oman kumppaninhakupyynnön.

Hankkeen aikana voit käyttää EPALEn Erasmus+ Spacea sekä yksityisiä 
keskusteluryhmiä hankkeen sisäiseen viestintään.

Suosittelemme vahvasti julkaisemaan hankkeen aikana järjestettävät 
tapahtumat EPALEn tapahtumakalenterissa, jolloin eurooppalaiset kollegat 
voivat osallistua niihin.

EPALE toimii valmiina julkaisualustana kaikelle hankkeen aikana tuotetulle 
sähköiselle materiaalille, videoille, teksteille ja erilaisille materiaaleille!



Kumppaninhakuportaali

Luo ensin organisaatio, kuvaus englanniksi.

Selaa kumppaninhakuportaalin ilmoituksia, jos et löydä 
kiinnostavaa hanketta, luo oma kumppaninhakupyyntösi.

Muista ilmoittaa lomakkeella sähköpostiosoite, johon toivot 
yhteydenottoja.

Luo yhteinen tila hankkeellesi, käy keskustelua ja jaa 
dokumentteja.

https://epale.ec.europa.eu/fi/organisations
https://epale.ec.europa.eu/fi/partner-search
https://epale.ec.europa.eu/fi/node/add/request_for_partner
https://epale.ec.europa.eu/en/partner-search/request-collaborative-space


Hankeviestintä EPALEssa

Kehotamme kaikkia E+ liikkujia rekisteröitymään EPALEen!

Yleisohje EPALEssa julkaistaville teksteille on max. 5000-6000 merkkiä ja 2-
3 toiminnallista kuvaa, joita on lupa käyttää myös some-viestinnässämme.

EPALEen voi ladata myös videoita ja kuvia. Esimerkiksi pdf-muodossa 
olevat oppimateriaaleja.

EPALEn kansallinen tukitoimisto käännättää joitain sisältöjulkaisuja muille 
EU-kielille.

Jos toivotte tägäyksiä some-kanaviinne, ilmoitattehan ne meille 
osoitteeseen epale@oph.fi

https://epale.ec.europa.eu/fi/user/register
mailto:epale@oph.fi


Spotify: Aikuisten matkassa

Soundcloud: Aikuisten matkassa

Twitter: @EPALE_FI

Facebook: Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

Instagram: @epale_fi

LinkedIn: EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

EPALE somessa

https://open.spotify.com/show/5akxHeQ3S93QFunWY8Fz6P
https://soundcloud.com/user-507654887/epalen-aikuisten-matkassa-podcast-jakso-1
https://twitter.com/EPALE_FI
https://www.facebook.com/EPALESuomi/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCCysHjSkR26z0kF_B_pRZCsEwZV_-vMtH1-qzQVGnPAi-c8zBGiJHc0W8uLOxcB1coqYXAFQ1VkOdF
https://www.instagram.com/epale_fi/?hl=fi
https://www.linkedin.com/company/71858553/admin/


EPALE-mobiilisovellus

Uusi mobiilisovellus on saatavilla iOS 
ja Android laitteille. Voit ladata 
sovelluksen App tai Play Storen kautta 
hakusanalla ”EPALE”.



Linda Juntunen

p. 029 533 1638 

linda.juntunen@oph.fi, epale@oph.fi

Alma Smolander

p. +358 504 49 2913

alma.smolander@oph.fi

KIITOS!
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