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Sihteeri:
Niemelä Päivi
Poissa

Annala Anne, Hietarinta Anu, Jokiaho Tuija, Jokinen Mia, Juupaluoma Marko, Korpela
Miia, Lahdensuo Anne-Mari, Lahti Hannu, Leino Tea, Lepola Reija, Nevala Kyösti,
Norja Virpi, Nyrhinen Kirsi, Pajunen Tero, Palomäki Riina, Paulasaari Satu, Rytylä
Minna, Savunen Tomi, Tukeva Jorma, Valtari Anna, Valtari-Hautamäki Elina, Vuorenmaa Kirsi, Vähäsalo Päivi

Käsitellyt asiat
Sedun kotiväenfoorumin jäsen Liisa Vuorela oli kutsunut foorumin kokoustamaan Jalasjärvelle, Koskenojan tilalle. Liisa ja Juha Vuorelan omistama tila on iso lypsykarjatila, tällä hetkellä lehmiä on 213. Kokouksen osallistujat pääsivät seuraamaan lehmien
elämää isossa navetassa ikkunan takaa. Liisa kertoi erittäin mielenkiintoista informaatiota tilan toiminnasta ja työpäiviensä kulusta. Suuret kiitokset Liisalle kutsusta
Koskenojan tilalle, hyvistä tarjoiluista ja mieleenpainuvasta tilan esittelystä!

1. Kotiväenfoorumin uudet jäsenet
Koulutuskeskus Sedun kotiväenfoorumiin on tullut vielä edellisen kokouksen jälkeen
uusia jäseniä/ensimmäistä kertaa paikalla olleita, joten kävimme vielä lyhyen esittelykierroksen. Uusien jäsenien esittely:





Jaana Mäki-Paavola – Kauhajoelta, poika opiskelee 1. vuotta lähihoitajaksi Kauhajoella
Virpi Lehtimäki – koulutuspäällikkönä Seinäjoella Koulukadun opetuspisteessä,
vastuualueena liiketalous ja yrittäjyys, tieto- ja viestintätekniikka, Esimiesareena
ja maahanmuuttajakoulutukset
Eija Lehtimäki – Ylihärmästä, nuorimmainen Lapualla rakennuspuolella, neljä lasta viidestä opiskellut/opiskelee Sedussa
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Päivi Niska – koulutuspäällikkönä Seinäjoella Törnäväntien opetuspisteessä, vastuualueena elintarvikeala, puhtauspalveluala, ravintola- ja cateringala ja tekstiilija muotiala. Aloittanut Sedussa helmikuun alussa.

Hellevi Lassila kertoi Sedussa vuoden vaihteessa tapahtuneiden muutosten vaikuttaneen kaikkien tehtävänkuviin ja nimikkeisiin. Hellevi on nykyään vararehtori vastuualueenaan palvelu-kokonaisuus. 1.1.2018 alkaen on ollut vain yksi Sedu ja uudet sivut ovat avautuneet osoitteessa www.sedu.fi.

2. Kouluterveyskyselyn tulokset
Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi ja siinä on mukana perusaste, ammatilliset oppilaitokset ja lukiot. Hellevi kävi läpi viimeisimmän kouluterveyskyselyn tulokset Sedun osalta.
Tuloksista kävi ilmi, että ammatillisen oppilaitoksen nuoret ovat tyytyvälisiä elämäänsä, tykkäävät koulunkäynnistä, kokevat, että opettajat auttavat opinnoissa ja nuorilla
on kohtuullisen hyvät välit vanhempiinsa. Erityisen huomattavaa oli, että heitä – erityisesti poikia – ei ahdista. Nuoret kokevat terveydentilansa kohtuullisen hyväksi ja
heillä on ystäviä.
Ammatillisen oppilaitoksen nuoret kuitenkin nukkuvat liian vähän ja syövät huonosti ja
juovat paljon energiajuomia. Ammatillisen oppilaitoksen nuorilla sukupuolinen kanssakäyminen on yleisempää kuin lukiolaisilla. Huumekokeilut (marihuana ja kannabis)
ovat lisääntyneet ja huumeidenkäyttö koetaan hyväksyttävämpänä kuin aikaisemmin.
Alkoholia käytetään viikoittain, mutta alkoholinkäyttö on kuitenkin vähentynyt edelliseen tutkimukseen verrattuna. Ammatillisen oppilaitoksen nuorista 25 % tupakoi päivittäin ja tupakoivien määrä on laskenut huomattavasti – edellisessä kyselyssä päivittäin tupakoivia oli vielä 40 %. Sen sijaan nuuskan käyttö on lisääntynyt, erityisesti pojilla.
Koulukiusaamista on eniten perusasteella. Kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin apu
koetaan tärkeiksi ja koetaan, että apua myös tarvittaessa saadaan. Lisäksi 90 % vastanneista kertoo, että on saanut apua opettajalta hyvinvointiinsa lukuvuoden aikana.

3. Ajatuksia vanhempainforumin toiminnasta ja seuraava kokous
Lopuksi mietimme, miten saisimme selville, mitä opiskelijoiden vanhemmat toivoisivat
– kotiväenfoorumilta ja Sedulta. Päätettiin, että tehdään Wilman kautta tai Webropolilla kysely vanhemmille. Kysely pystytään tekemään kaikille alaikäisten opiskelijoiden
vanhemmille, koska heidän yhteystietonsa löytyvät Wilmasta. Kysytään mm. mitä
toimintaa vanhemmat toivoisivat opetuspisteissä, tietävätkö vanhemmat kotiväenfoorumin olemassaolosta ja mitä toiveita heillä on kotiväenfoorumin suhteen, miten vanhemmat haluaisivat vaikuttaa Sedun toimintaan. Sovittiin, että kyselyyn vastaajat voivat halutessaan jättää yhteystietonsa, mikäli haluavat osallistua esim. opetuspistekohtaisen toiminnan järjestämiseen. Tiedotusta vanhempien suuntaan toivotaan erilaisista muutoksista – miten kaikki käytännössä menee. Esimerkkinä Kauhajoen lähi-
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hoitajien siirtyminen Kurikan kampukselle. Päätettiin, että Hellevi ja Päivi tekevät kyselyn ja lähettävät eteenpäin.

Kokous päättyi klo 19:15. Seuraavan kokouksen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Osallistujat olivat kiinnostuneita Sedu Rengonharjun opetuspisteestä ja selvitellään mahdollisuutta pitää seuraava kokous siellä.

