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Aika
Paikka

keskiviikkona 25.4.2018 kello 17:00
Sedu Rengonharju, Lentokentäntie 7, 60760 Pojanluoma

Paikalla

Jäsenet:
Haanpää Jorma
Jokinen Mia
Lassila Hellevi
Lehtimäki Virpi
Mattila Tuija
Muhonen Hannu
Niska Päivi
Pesonen Minna
Rytylä Minna
Vuorenmaa Kirsi
Sihteeri:
Niemelä Päivi

Poissa

Annala Anne, Hietarinta Anu, Huttunen Jarmo, Jokiaho Tuija, Juupaluoma Marko,
Korpela Miia, Lahdensuo Anne-Mari, Lahti Hannu, Lehtimäki Eija, Leino Tea, Lepola
Reija, Mäki-Paavola Jaana, Nevala Kyösti, Norja Virpi, Nyrhinen Kirsi, Pajunen Tero,
Palomäki Riina, Paulasaari Satu, Savunen Tomi, Tukeva Jorma, Valtari Anna, ValtariHautamäki Elina, Vuorela Liisa, Vähäsalo Päivi

Käsitellyt asiat
1. Sedu Rengonharjun kampus/Hannu Muhonen
Tämän vuoden tammikuussa on aloittanut Sedun uusin kampus, Rengonharju, Ilmajoella lentokentällä. Koulutuspäällikkö Hannu Muhonen esitteli kampusta. Rengonharjulla on logistiikan, linja-autokuljettajan ja maanrakennusalan koulutukset. Koulutukset ovat siirtyneet Rengonharjulle Jalasjärveltä ja Törnäväntieltä. Perustutkintokoulutuksen osalta tällä hetkellä vain kolmannen vuoden opiskelijat ovat Rengonharjulla, 1.
ja 2. vuoden opiskelijat ovat vielä kevään Törnäväntiellä. Kampuksella on noin 150
perustutkinto-opiskelijaa ja saman verran lyhyt-yms. koulutuksissa olevia. Henkilökuntaa Rengonharjulla on n. 50 hlöä. Syksyllä alkaa linja-autokuljetukset Seinäjoelle.
Luokkahuoneet on tehty toimistotiloista ja niistä on pyritty tekemään mahdollisimman
nykyaikaisia ja muuntautumiskykyisiä. Pulpetteja ei luokissa juurikaan ole. Luokat,
toimistotilat ja ruokala sijaitsevat päärakennuksessa. Hallirakennuksessa on kuusi
läpiajettavaa hallitilaa sekä trukkiharjoittelupaikka. Kolmen hehtaarin asfaltoitu käsittelyharjoittelualue on rakenteilla, samoin pysäköintialue kalustolle, jota on runsaasti.
Kesällä rakennetaan vielä lastauslaitureita halliin.
Rengonharjulle on tullut opetuksen tueksi 10 ajosimulaattoria ja vielä syksyllä on tulossa linja-auton ja pimeänajosimulaattorit. Simulaattoreihin ja muuhun Rengonharjun
toimintaan ja tiloihin pääsee tutustumaan avointen ovien päivänä 3.5. klo 14-17.
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2. Sedun opiskeluhuoltosuunnitelma
Sedun opiskeluhuoltosuunnitelmaa on päivitetty ja vararehtori Hellevi Lassila kävi sitä
lyhyesti läpi. Opiskeluhuoltosuunnitelmaan toivottiin lisättävän, että Sedussa on matala kynnys opiskella ja asiat ovat helposti saavutettavissa. Lisäksi pidettiin hyvänä
sitä, että kotiväki tuntee, kuka on kukin oppilaitoksessa – kun on tutut toimijat, yhteydenpito kotoapäin on helpompaa. Nuori ei itse välttämättä huomaa, että tarvitsee
apua, joten vanhemman on luotettava niihin aikuisiin, joiden kanssa nuori on tekemisissä päivittäin – varhainen puuttuminen.
Asuntolatoiminta tulee muuttumaan Sedussa. Kurikan uusi asuntola otetaan käyttöön
tammikuussa 2019. Tällä hetkellä Kurikan asuntolan väki on väistötiloissa Ilmajoella,
jossa on paljon asuntolapaikkoja. Seinäjoella asuntolapaikat vähenevät jonkin verran.
Todettiin, että Rengonharjulla opiskelevien kannattaa hakea asuntolapaikkaa Ilmajoelta, koska siellä on iso asuntola ja kulkuyhteys Ilmajoelta Rengonharjulle on hyvä.
3. Muut asiat
Sedulaisten huoltajille on lähtenyt Wilma-viestinä linkki kyselyyn, jonka avulla selvitetään mm., minkälaisista asioista huoltajat haluaisivat enemmän tietoa, mitä he toivoisivat kotiväenfoorumissa käsiteltävän ja missä he itse haluaisivat olla mukana. Kysely
on vielä auki, joten tuloksia ei vielä käsitelty.
Koulutuspäällikkö Mia Jokinen kertoi lyhyesti kuulumisia Kurikan kampuksesta. Kampuksella missään luokassa ei ole pulpetteja ja työsaleja tulee paljon. Kampukselle tulee isot aulatilat. Kampus on valmis tammikuussa 2019. Jo syksyllä 2018 osa koulutuksista muuttaa uudelle kampukselle.
Minna Rytylä kiitti vielä lopuksi kotiväenfoorumia. Hän on ollut mukana toiminnassa
aktiivisesti ja jää pois nyt, kun oma tytär valmistuu lähihoitajaksi. Toivottavasti syksyllä saamme uusia aktiivisia toimijoita nyt pois jäävien huoltajien tilalle.

