Tulevat

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Docker-perusteet (etänä)

<h2>Paikka ja aika</h2>
<p>verkossa klo 12-15.30</p>

Tavoite

Esitiedot

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

25.01.2023 26.01.2023 10.01.2023

<h2>Tavoite</h2>
<p>Kurssilla käydään läpi Dockerin käyttö
siten, että kurssin päätteksi ohjelmistojen
>>kontittaminen>> onnistuu
koulutettavalta itsenäisesti ja koulutettava
osaa hakea itsenäisesti lisää tietoa
kohdatessaan ongelmia. Lisäksi
koulutettava voi osallistua Kuberneteskurssille ja mahdolliselle Docker
jatkokurssille.</p>

<h2>Esitiedot</h2>
<p>
Koska Docker on pääsääntöisesti Linuxympäristössä toimimista, koulutettavan
oletaan ymmärtävän Linuxkomentorivityöskentelyn perusteet. Lisäksi
osallistujan tietokoneelle on asennettava
https://docs.docker.com/get-docker/ ja
testattava että "docker ps" -komento toimii
eikä anna virhettä.
</p>
<h2>Hinta</h2>
<p>Koulutuksen tiedoissa esitetty
sopimuskumppanin hinta 990 € + alv on
laskettu 6 osallistujalle. <p>
<p>
Osallistujamäärän noustessa laskemme
hintaa seuraavalla tavalla:<br/>
7 osallistujaa: 860 € + alv<br/>
8 osallistujaa: 760 € + alv<br/>
9 -10 osallistujaa: 690 € + alv<br/>
11- osallistujaa: 590 € + alv</p>
<h2>Koulutuksen sisältö</h2>
<ul>
<li>Mikä on docker-kontti, miten se eroaa
virtuaalikoneesta?</li>
<li>Docker-konttien luonti valmiista
Docker-imagesta</li>
<li>Docker-imagen rakentaminen omasta
sovelluksesta</li>
<li>Docker-imagen optimointi ja parhaat
käytänteet</li>
<li>Docker-imagen julkaisu ja jakelu</li>
<li>Docker tietoturvan perusteet</li>
<li>Docker-kontit ja verkot</li>
<li>Docker monitorointi ja vianselvitys</li>
<li>"Docker Driven Development", eli
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Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

miten Dockeria voi käyttää
ohjelmistokehityksessä tai jonkin
ohjelman "sandboxauksessa"</li>
<li>Docker orkestrointi (docker-compose,
katsaus Kubernetekseen)</li>
<li>Dockerin ajaminen
tuotantoympäristössä.</li>
</ul>
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Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Suorituskyvyn optimointi ja työssä
jaksaminen

<h2>Paikka ja aika</h2>
<p>Agora, Mattilanniemi, Jyväskylä klo
9.00-16.30 (aamukahvi klo 8.30-)</p>

Tavoite

Esitiedot

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

26.01.2023 27.01.2023 10.01.2023

<h2>Tavoite</h2>
<p>Tässä valmennuksessa opit
:</p>
<ul>
<li>Elämään onnellisempaa ja
merkityksellisempää (työ-)elämää</li>
<li>Asettamaan konkreettisia
tavoitteita</li>
<li>Tunnistamaan ja priorisoimaan
itselleni merkityksellisiä asioita</li>
<li>Priorisoimaan elämäsi, itsesi ja työsi
kannalta tärkeimmät asiat –
valitsemassasi järjestyksessä</li>
<li>Kasvattamaan (työ-)elämäsi laatua ja
(työsi) tuottavuutta identifioimalla
merkityksellisimmät ja tuottavimmat
tekemisesi</li>
<li>Taltuttamaan kiireen tunteen</li>
<li>Luomaan keskittyneen vireen
työskentelyysi</li>
<li>Taktiikoita keskeytyksistä ja
yllätyksistä selviytymiseen</li>
<li>Pitämään huolen omasta
jaksamisestasi</li>
<li>Konkreettisia rutiineja ja
toimintatapoja, joilla saat paremmat
yöunet</li>
<li>Vaikuttamaan suorituskykyysi töissä ja
koko elämäsi laatuun panostamalla
yöuniisi</li>
<li>Säätelemään elämäsi
kokonaiskuormitusta, jotta pysyt
tasapainossa</li>
</ul>
<h2>Toteutustapa</h2>
<p>Valmennuksen toimintatapa on
työpaja – tyyppinen. Osallistujat pääsevät
työstämään itse valitsemiaan aiheita ja
haasteita. Tarkoitus on oppia tekemällä ja
muuttaa osallistujien osaaminen
tekemiseksi. Jokainen osallistuja rakentaa
henkilökohtaisen aikataulutetun
toimintasuunnitelman valmennuksen
oppien käyttöönoton ja henkilökohtaisen
kehityksen varmistamiseksi.
</p>
<h2>Hinta</h2>
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Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

<p>
Koulutuksen hinta riippuu sen
osallistujamäärästä. Koulutuksen
tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta
1220 € + alv on laskettu 8
osallistujalle.</p>
<p>Osallistujamäärän noustessa
laskemme hintaa seuraavalla tavalla:</p>
<p>
9 osallistujaa: 1120 € +alv<br/>
10 - 11osallistujaa: 1040 € +alv<br/>
12 - 13 osallistujaa: 920 € +alv<br/>
14 -> osallistujaa: 840 € +alv
</p>
<h2>Koulutuksen sisältö</h2>

<p>Valmennuksessa opit seuraavat
periaatteet ja työkalut
<p/>
<ul>
<li>Tavoitetesti – varmin tapa testata,
onko tavoitteesi tarpeeksi
konkreettinen</li>
<li>SMART – työkalu tavoitteiden
konkretisointiin</li>
<li>80-20 –sääntö – monipuolinen
priorisointityökalu, jolla varmistat, ettei
työkuorma kasva liian isoksi</li>
<li>Priorisoinnin nelikenttä – menetelmä
tekemisten priorisointiin tärkeyden ja
kiireellisyyden funktiona</li>
<li>Ketjureaktioiden analysointi – työkalu
syy-seuraussuhteiden analysointiin</li>
<li>Monistaminen – työkalu tuottavuuden
moninkertaistamiseen ja työmäärän
vähentämiseen</li>
<li>Henkilökohtainen aktiivisuusprofiili –
työkalu, jolla varmistat, että teet
keskittymiskykyä vaativia asioita, kun olet
keskittymiskykyisimmilläsi</li>
<li>Orientaatioaika – keskeytysten hinnan
mittari, joka auttaa arvioimaan
keskeytyksiä uudesta näkökulmasta</li>
<li>Niputtaminen – samankaltaisten
tekemisten yhteen keräämiseen
perustuva tekniikka isompien ajallisten
kokonaisuuksien luomiseen</li>
<li>Merkityksellisyyden nelikenttä – avain
merkityksellisempään ja leppoisampaan
elämään</li>
</ul>
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Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

<h2>Kouluttajasta</h2>
<p>Mirko Häyrinen on valmentaja, joka on
valmentanut kymmeniä tuhansia ihmisiä
ja vetänyt pitkälti yli 2000 tilaisuutta –
yksittäisistä kokouksista ja
valmennuksista aina kokonaisten
konsernien strategioiden
jalkautusprosesseihin ja henkilöstökyselyn
purkuihin asti.</p>
<p>Mirko on karismaattinen valmentaja,
joka sytyttää osallistujissa halun kehittyä
ja kukoistaa. Mirko saa osallistujajoukon
innostumaan, motivoitumaan ja
sitoutumaan. Mirkon erikoisalaa ovat
tehokkaan ajankäytön hallinnan
valmennukset, fasilitointivalmennukset ja
erilaisten tilaisuuksien fasilitointi.</p>
<p>Mirko johtaa Suomen Fasilitoinnin
Mestarit -yhteisöä, johon kuuluu yli 1200
jäsentä. Mirko on IAF:n (International
Association of Facilitators) jäsen ja
koulutukseltaan organisaatiopsykologi.
Ennen uraansa valmentajana Mirko on
toiminut muun muassa kansainvälisen
yrityksen toimitusjohtajana.</p>
<p>Käy tutustumassa Mirkoon katsomalla
muutaman minuutin esittelyvideo
osoitteessa: https://youtu.be/rs3AUp7lBU.
</p>
<h2>Elevator</h2>
<p><a
href="http://www.elevator.fi">Elevator</a>
on valmennus- ja konsultointiyritys, joka
vetää ja opettaa asiakkaitaan vetämään
hyviä palavereita, valmennuksia ja muita
tilaisuuksia.</br>
Asiakkaamme kertovat <a
href="http://www.elevator.fi/referenssit/">o
min sanoin</a>, mitä ovat mieltä
vetämistämme tilaisuuksista ja
valmennuksista.
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Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Kubernetes käytännössä (etänä)

<h2>Paikka </h2>
<p>verkossa klo 12-15.30</p>

Tavoite

Esitiedot

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

08.02.2023 09.02.2023 24.01.2023

<h2>Tavoite</h2>
<p>Kurssilla käydään läpi Kubernetes
siten, että kurssin päätteeksi
keskeisimmät Kuberneteksen käsitteet
ovat tuttuja ja esim. web-sovelluksen
asettaminen ajoon mihin tahansa
Kubernetes-ympäristöön onnistuu.</p>

<h2>Esitiedot</h2>
<p>
Koska Kubernetes pohjautuu Dockerin
kanssa toimimiseen, tulee koulutettavan
ymmärtää Dockerin käyttö (esim.
https://profit.cc.jyu.fi/training/enroll/44353)
ja luonnollisesti myös Linuxkomentorivityöskentely.</p>
<p>Halutessaan voi etukäteen asentaa
Lens Desktopin, https://k8slens.dev/,
mutta tämä ei ole pakollista.</p>

<h2>Hinta</h2>
<p>Koulutuksen tiedoissa esitetty
sopimuskumppanin hinta 990 € + alv on
laskettu 6 osallistujalle. <p>
<p>
Osallistujamäärän noustessa laskemme
hintaa seuraavalla tavalla:<br/>
7 osallistujaa: 860 € + alv<br/>
8 osallistujaa: 760 € + alv<br/>
9 -10 osallistujaa: 690 € + alv<br/>
11- osallistujaa: 590 € + alv</p>
</p>

<h2>Koulutuksen sisältö</h2>
<ul>
<li>Kuberneteksen toimintaperiaate /
komponentit: kubelet, apiserver, CRI
runtime</li>
<li>Kubernetes-jakelun valinta (k3s,
minikube, k3d, k0s, ym.)</li>
<li>Hallitun Kubernetes-ympäristön valinta
(AWS EKS, Google Cloud GKE, Azure
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Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

AKS, scaleway kapsule, civo.com
ym.)</li>
<li>Perusobjektit: Deployment, Service,
Ingress, HorizontalPodAutoscaler</li>
<li>Erikoisobjektit: StatefulSet, Job,
CronJob, Endpoint, Secret</li>
<li>Deployment-työkalut: Kustomize,
Helm</li>
<li>Hallintatyökalut: Lens, k9s,
infra.app</li>
<li>Kubernetes-Driven-Development, eli
miten Kubernetestä voi käyttää
ohjelmistokehityksessä (skaffold)</li>
<li>Kubernetes verkkojen perusteet
(CNI)</li>
<li>Kubernetes tietoturvan perusteet</li>
<li>Kubernetes vianselvitys</li>
<li>Kuberneteksen ajaminen
tuotantoympäristössä</li>
</ul>

8

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

