Koulutuskeskus Sedu
Kotiväenfoorumin kokous

Aika

keskiviikko 7.12.2016 kello 17.00-18.30

Paikka

Koulutuskeskus Sedun Törnäväntien opetuspiste
osoite: Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki

Paikalla

Jäsenet:
Hietarinta Anu
Huttunen Jarmo
Jokinen Mia
Lamminmäki Jarmo
Lassila Hellevi
Lehtimäki Eija
Loukasmäki Heli
Mattila Tuija
Nevala Kyösti
Norja Virpi
Palomäki Jukka
Pesonen Minna
Ranta Tuula
Rytylä Minna
Vuorenmaa Kirsi

Muistio
Kokouspäivämäärä 7.12.2016

Sihteeri:
Ojaniemi Irmeli
Poissa

JokiahoTuija, Juupaluoma Marko, Juvonen-Siltala Heli, Keisala Miia, Kivinen Anna,
Lahdensuo Anne-Mari, Lahti Hannu, Leino Tea, Lepola Reija, Linna Eila,
Luukaslammi Katja, Paulasaari Satu, Tukeva Jorma, Valtari Anna

Käsitellyt asiat
Kotiväenfoorumin toimintasuunnitelmana kuluvalle vuodelle oli jatkaa edelleen
tutustumista eri opetusyksiköihin. Nyt vuorossa oli Sedu Törnäväntien opetuspiste
Seinäjoella ja aihealueina tässä kokouksessa olivat erityisopetus, opiskelijoiden
erityinen tuki.
Kokouksen avaus sekä Törnäväntien opetuspisteen esittely
Hellevi Lassila avasi kokouksen.
Koulutuskeskus Sedun Törnäväntien opetuspisteen koulutuspäällikkö Jarmo
Huttunen esitteli Törnäväntien koulutustarjontaa. Tällä hetkellä siellä voi suorittaa
kahdentoista eri alan perustutkintoja. Henkilökuntaa on noin 70 ja opiskelijoita noin
600. Koulutuskuntayhtymän suunnitteilla olevassa 3-kampuksen mallissa olisi
toiveena saada Törnäväntiellekin lisää uusi koulutusaloja.
.
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Ammatillisen koulutuksen reformi
Koulutusjohtaja Hellevi Lassila kertoi ammatillisen koulutuksen reformista. Uuden lain
pitäisi tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Ammatillisen koulutuksen reformin
ydinkohdat voidaan tiivistää seuraavasti:

1. tulevaisuudessa vain yksi ammatillisen koulutuksenlaki (vrt. aikaisemmin erillinen
ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädäntö)
2. Hakeutuminen koulutukseen joustavamaksi > jatkuva haku
3. tutkintojärjestelmää selkiytetään > tutkintojen määrän vähentäminen ja tutkintojen
laaja-alaistaminen
4. vain yksi tapa suorittaa ammatillinen tutkinto, sama nuorille ja aikuisopiskelijoille
5. henkilökohtaistaminen / opiskelijoiden henkilökohtaiset opinpolut; tulevaisuudessa
vain HOS
6. työpaikalla tapahtuvan oppiminen lisääminen
7. yksi järjestämislupaa
8. osa työvoimakoulutuksesta osaksi ammatillista
9. rahoituslainsäädännön uudistaminen; 50% perusrahoitus, joka perustuu
opiskelijamäärään, 35% suoritusrahoitus,15% vaikuttavuusrahoitus. Aikaisemmin
98% perusrahoitusta

Opiskelijoiden erityinen tuki ja erityisopetus

Opiskelijapalvelujen kehittämispäällikkö Anu Hietarinta kertoi Sedun opiskelijoille
tarjolla olevasta erityistuesta ja –opetuksesta. Siihen liittyvä esitys liitteenä.

Mitä tehdään Sedun yksiköissä erityisopiskelijoiden kohdalla?
Koulukatu, Seinäjoki: materiaalit annetaan etukäteen, kokeissa lisäaikaa, kokeet voi
suorittaa jopa yksin. Uusi joustavien opintojen ryhmä, niille jotka haluavat edetä
nopeammin tai joilla on vaikeuksia. Ryhmässä yli 20 opiskelijaa, paikalla keskimäärin
2-3. Joustava sisäänotto.
Kurikka-Kauhajoki: katsotaan paljon alasta riippuen, yto-aineissa mahdollista
käyttää erityisopettajia. 2-opettajan järjestelmä. ”Raksalla” ammattiohjaaja.
Ilmajoki: Ilmajoella on ammattiohjaaja sekä Pappilantiellä että Ilmajoentiellä,
”rästipaja” käytössä ytoi:ssa, erityisopetuksesta vastaavat. Paljon muuten samaa kuin
Kurikassa ja Kauhajoella.
Koskenalantie, Seinäjoki: ryhmämuotoisiin tukitoimiin on satsattu ja ne on lukittu
lukujärjestyksiin. Löytyy Jeesipajaa, rästitupaa. Työvaltainen ryhmä, jossa enemmän
työssäoppimista on havaittu hyväksi. Sisäistä koulutusta opettajille hojksien
kirjaamisesta.
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Lapua-Lappajärvi: ei ammattiohjaajia, mutta erityisopettajia löytyy. Työvaltaisuutta ei
pelkästään hyville opiskelijoille. Myös Valma ja nuorten työpaja Paukun Paja
käytössä. Erityisopettaja toimii ervavastaavana. Joka alalla on nimetty hojksvastaava, joka on saanut koulutusta mm. kirjaamiseen.
Kirkkokatu ja Törnäväntie, Seinäjoki: Molempiin opetuspisteisiin pätee samat asiat.
Noin 4 kertaa vuodessa kokoonnutaan yhteen tarkastelemaan ryhmittäin opintojen
etenemistä ja ryhmien tilannetta. Otettu huomioon myös hyvät opiskelijat. Opettajien
pitää ymmärtää nuoren ulkopuoliset paineet, talous, terveys jne.

Muita asioita
Koulutuskeskus Seduun on perustettu Opiskeluhuollon ohjaustyhmä. Ryhmässä on
mm. jokaisen kunnan edustaja, jossa Sedulla on opetuspiste. Ryhmään tarvitaan
myös vanhempien edustus ja siihen valittiin Kotiväenfoorumin jäsen Minna Rytylä.
Hellevi Lassila muistutti huoltajakyselyyn vastaamisesta.

Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Lapualla torstaina 23.2. klo 17.00. Kokouksen
aiheena tulee olemaan Ammatillisen kasvun tukeminen. Kokouskutsun lähetämme
lähempänä ajankohtaa.
Tervetuloa tutustumaan Seinäjoki Areenalla 18.-19.1.2017 järjestettäviin Opinlakeusmessuihin, josta lisätietoja Opinlakeuden nettisivuilla.
Messujen yhteydessä järjestetään Seinäjoki Areenassa kutsuvieraille Suomi 100 –
juhlaseminaari teemalla YHDESSÄ – Opitaan ja onnistutaan 100 vuotta torstaina
19.1. alkaen klo 8 brunssilla. Tästä lähetämme sähköpostiin erillisen kutsun
ilmoittautumislinkkeineen. Tervetuloa mukaan!

