Koulutuskeskus Sedu
Kotiväenfoorumin kokous

Aika

keskiviikko 9.3.2016 kello 18.30

Paikka

Koulutuskeskus Sedun Ähtärin Koulutien opetuspiste
osoite: Koulutie 16, 63700 Ähtäri

Paikalla

Jäsenet:
Hietarinta Anu
Huttunen Jarmo
Jokiaho Tuija
Jokinen Mia
Juupaluoma Marko
Lamminmäki Jarmo
Lassila Hellevi
Leino Tea
Loukasmäki Heli
Mattila Tuija
Norja Virpi
Paulasaari Satu
Pesonen Minna
Raivio MajLis
Tukeva Jorma
Vuorenmaa Kirsi

Muistio
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Asiantuntijat:
Tienaho Tarja
Ylihärsilä Aila
Perkkiö Janne
Sihteeri:
Ojaniemi Irmeli
Poissa

Juvonen-Siltala Heli, Kivinen Anna, Lahti Hannu, Lepola Reija, Linna Eila,
Luukaslammi Katja, Nevala Kyösti, Palomäki Jukka, Ranta Tuula, Rytylä Minna,
Valtari Anna

Käsitellyt asiat
Asia no:

1. Kokouksen avaus sekä Ähtärin opetuspisteen esittely
Koulutuskeskus Sedun Ähtärin opetuspisteen koulutuspäällikkö Jorma Tukeva avasi
kokouksen ja toivotti tervetulleeksi.
Hän esitteli opetuspisteen toimintaa. Koulutus Ähtärissä painottuu yhdeksään
koulutusalaan sekä Valmaan, jossa jokainen opiskelija etenee yksilöllisesti oman
henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetusta annetaan kahdessa eri
opetuspisteessä Koulutiellä sekä Tuomarniementiellä. Heillä on myös Sedu
Aikuiskoulutuksen opiskelijoita. Suurin osa opiskelijoista tulee Ähtäristä, Alavudelta,
Virroilta, Soinista ja Alajärveltä. Opiskelijoille on tarjolla kaksi asuntolaa, joista toinen
on tuotetun asumisen yksikkö AAKE.
Kansainvälisillä vaihto-oppilailla on myös suuri rooli Ähtärin toiminnassa, joista iso
osa on metsäalan opiskelijoita Tuomarniemellä.
Muuta ajankohtaista: hyvinvointiteknologian koulutuskokeilu, osallistuminen
Taitaja2016 –tapahtumaan, jossa mm. opiskelijakunnan kahvila Alaseinäjoentiellä.
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2. Opiskelijayritystoiminta Koulutuskeskus Sedussa
Ähtärissä toimii vireä Osuuskunta KAMP, aputoiminimellä Ähtärin Ahertajat.
Toimintaa esittelivät opettaja Tarja Tienaho sekä kokki-opiskelija Janne Perkkiö, joka
valotti toimintaa oppilaan näkökulmasta.
Osuuskunnat toimivat oppimisareenoina, joissa opiskelija pääsee tutustumaan
käytännön yrittäjyyteen ja opiskelun ohessa voi hankkia myös lisäansioita.
Osuuskuntatoiminnassa voi kehittää omaa ammatillista alaa ja kerryttää
opintopisteitä. Osuuskuntatoiminta käynnistyi juuri Ähtärissä ensimmäisenä. Ähtärin
Ahertajan ovat monialainen toimikunta, jossa tarjolla pesulapalveluita ja siivousta,
kahvituksia sekä puusepän palveluja. Vuoden 2014 liikevaihto oli noin 85.900 euroa.
Sedun kehittämis- ja opiskelijapalvelujen kehittämispäällikkö Aila Ylihärsilä esitteli
opiskelijayritystoimintaa laajemmin koko Sedun näkökulmasta otsikolla ”Yrittäjyys
Sedussa”. Siitä esitys liitteenä.

3. Sedun strategisten kärkien kommentointi kotiväen näkökulmasta
Sedun koulutusjohtaja Hellevi Lassila esitteli Sedun uuden strategian: missio 20162020, jossa päävisiona on olla osaamisen edelläkävijä meillä ja maailmalla. Arvot
vuosille 2016-2020 ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus sekä asiantuntijuus.
Strategian kärkiä ovat opiskelija- ja henkilöstöhyvinvointi, johon sisältyy mm. teemat:
yhteisöllisyys, osaamisperusteisuus, muuntuva opettajuus, nuorisotakuu, tunnusluvutvetovoima, keskeyttäminen, läpäisy, työllistyminen.
Tähän aiheeseen liittyen tehtiin ryhmätöitä, jossa aiheena: miten voidaan tukea
opiskelijahyvinvointia Sedussa?
Tässä ryhmätyön satoa:
-

yhteydenpitoa kotiväkeen -> Wilma hyötykäyttöön ja sinne tietoa ”kuinka menee”
sekä myös positiivista palautetta!
kotisivuissa parannettavaa -> päivitys ajantasalle
päivä oppijana -> huoltaja nuorensa rinnalla oppimassa oppilaitoksessa
Mistä johtuu lyhyet koulupäivät? >Tasaiset työpäivät
yhteisöllisyys -> ottelut ja turnaukset koulussa, vaihto-oppilaat tervetulleiksi,
jalkauttaminen suomalaisten oppilaiden keskuuteen
syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat (esim. hiljaiset ja vetäytyvät) -> kotona
kannustettava, otettava mukaan, oltava kaikkien kaveri, ei saa tehdä numeroa,
pieni ryhmä tukee yhteisöllisyyttä
ryhmäytyminen -> hyvä opettajuus -> kaikki saavat sanoa ja osallistua, tasaarvoisuus
löytää yksilölliset tavat/polut -> sekä huippuosaajat että tukea tarvitsevat ->
räätälöinti ja opiskelijan omista tarpeista lähteminen
koulussa saa olla jotakin hauskaakin!
poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen sekä poissaolojen korvaaminen
vanhempien tuki ja kiinnostus
asuntolatoiminta ja liikenneyhteydet tärkeitä
pienillä asioilla viihtyvyyttä -> esim. pingispöydät
ilmainen aamupuuro silloin tällöin
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4. Opiskelijan erityinen tuki Koulutuskeskus Sedussa
Asia siirtyi ajanpuutteen takia seuraavaan kokoukseen

5. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous keskiviikkona 7.9. Seinäjoella Sedu Koskenalantiellä. Kokouskutsu
tulee lähempänä ajankohtaa.
Vapaamuotoisempi tapaaminen Taitaja2016 –tapahtumassa Seinäjoella Taitajat
framilla –seminaarissa keskiviikkona 11.5.klo 11.15, Frami B, Kampusranta 9.
Aloitetaan lounaalla klo 11.30 ja klo 12.30 yrittäjä, kauppias Sampo Kaulasen luento
teemalla ” Tee asioita uudella tavalla – yrittäjän tarina”.

