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Vuosi 2020 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä on takana jälleen erit- opiskelijamme on aina keskiössä, olemme täällä opiskelijoitamme
täin mielenkiintoinen toimintavuosi. Alkuvuosi käynnistyi vahvan varten. Lopputuloksena kuntayhtymä sai uuden, modernin, itseohkehittämisen merkeissä, mutta maaliskuussa alkanut koronapan- jautuvan tiimiorganisaation, joka astui voimaan 1.1.2021.
demia muovasi toiminnan ja tavoitteet nopeasti uuteen malliin.
Monenlaista kehitystyötä voitiin koronasta huolimatta edistää
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässäkin siirryttiin maalis- ja varsinkin verkkopedagogiikassa otettiin valtavan iso harppakuussa 2020 poikkeustilaan, kun valtiovalta määräsi oppilaitokset us. Opiskelijan yksilöllisten opintomahdollisuuksien tukeminen
etäopetukseen. Meilläkin sekä opetushenkilöstö että opiskelijat oli pedagogisen kehittämisen kärki. Yksilöllisyys on ollut opintojen
siirtyivät opiskelemaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suunnittelussa mahdollista jo useamman vuoden ajan, mutta eriverkon välityksellä. Vaihe kesti kesäkuun alkuun asti ja elokuussa laisten koulutuspolkujen ja –tapojen mahdollistaminen vie aikaa.
päästiin aloittamaan totuttuun tapaan lähiopetuksessa, mikä oli Yksilöllisiä polkuja mahdollistettiin mm. koulutuksen rakenteita
tärkeää erityisesti uusille opiskelijoillemme. Lokakuussa pandemia- kehittämällä, verkkokoulutusten lisäämisellä, eri tasovaihtoehtoja
tilanne kiristyi jälleen ja loppuvuosi menikin erilaisten poikkeusjär- tarjoamalla, suoritettavan tutkinnon osaa vaihtamalla, tutkintoa
jestelyiden merkeissä. Henkilöstö sai kuitenkin koulutukset sekä ar- vaihtamalla, työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoilla, yrittäjen toiminnan sujumaan nopealla aikataululla mallikkaasti. Kaikista jyysvaihtoehtojen rakentamisella, kansainvälisillä vaihdoilla kumpopiskelijoista pyrittiin pitämään huolta mahdollisimman hyvin. panioppilaitoksissamme sekä kaksoistutkinnon suoritusmahOpiskelijoilta vaadittiin venymistä ja sietokykyä koronan vuoksi, dollisuudella. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus osallistua
mutta suurella osalla opinnot etenivät kuitenkin kohtuullisen hyvin Urheiluakatemian toimintaan. Väyläopintojen kehittäminen eli amtavoitteiden mukaan. Korona vaikeutti toimintaa ja aiheutti paljon mattikorkeakouluopintojen liittäminen osaksi opintoja pääsi myös
pohdintaa, mutta sen avulla pystyttiin myös luomaan uudenlaisia vauhtiin ja tulee näkymään jatkossa vahvasti tarjonnassa. Täysin
malleja koulutukseen ja työskentelyyn.
uutena vaihtoehtona opiskelijoillemme tulivat mahdollisuudet
opiskella ja työllistyä henkilöstöpalveluyrityksen kautta, kun Faktia
Tammikuussa 2020 käynnistettiin strategian ohjaamana organi- osti JobPari Oy:n osakekannan maaliskuussa.
saatiomuutostyö. Organisaatiorakenteen muutosta suunniteltiin
henkilöstön kanssa vahvassa yhteistyössä koko vuoden ajan erilai- Kaikilla koulutusaloilla tehtiin vahvaa ja hyvää työelämäyhteistyötä
sissa pajoissa ja verkkokyselyn keinoin. Myös yhtymähallitus antoi koulutuksen kehittämiseksi ja tulevaisuuden kehityssuuntien ennatyöhön oman panoksensa. Työtä ohjasi vahva asiakaslähtöisyys: koimiseksi. Yhteistyö työelämän kanssa on toimintamme kivijalka.
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Opiskelijoiden antama arvo-palaute koulutuksesta on ollut erittäin
hyvällä tasolla koko vuoden ajan, mistä olemme todella tyytyväisiä.
Opiskelijat myös työllistyivät monella alalla erittäin hyvin, mikä onkin yksi tärkeistä asioista ammatillisessa koulutuksessa.
Panostamme jatkossa entistäkin enemmän laadukkaaseen koulutukseen ja vahvaan opiskelijoiden ohjaukseen. Meille opiskelija on
kaikki kaikessa. Haluamme edistää opiskelijoidemme kehittymistä sekä pääsyä tavoitteissaan ja urallaan eteenpäin. Kiitos kaikille
opiskelijoillemme, henkilöstöllemme ja kumppaneillemme yhteistyöstä!
Maaria Silvius
yhtymäjohtaja

Tunnusluvut 2020
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Liikkuva FAI
Yhdessä parasta länsi
Laadulla tulosta
Hygge
Kohti kestävää elämäntapaa –hanke

OKM:n hankkeet:
Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen
Tieto-osaamisen parantaminen
Ydinprosessien osaamisen varmistaminen

Kansainväliset yhteistyöhankkeet Erasmus+
Self Entrepreneurship
We Tomorrow
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Tekniikan alat
Tekniikan alojen kokonaisopiskelijamäärä kasvoi, vaikka koronapandemia vaikutti ratkaisevasti lähes koko vuoden tekniikan osaamisalojen toimintaan.
Logistiikka-alalla yhteishaussa hakeneiden määrä oli ennätyksellinen, jonka vuoksisyksyllä 2020 aloitti kaksi uutta opetusryhmää.
Lisäksi logistiikka-alalle suunniteltiin uusi koulutus iltaopetuksena
toteutettavaksi. Iltaopetus oli alusta alkaen hyvin suosittu, ja siitä
onkin muodostunut joustava ja tärkeä väylä logistiikka-alan ammattilaisten täydennys- ja jatkokoulutuksena. Autoalan opetus tapahtui
käytännönläheisesti oppilaitoksen omassa opetuskorjaamossa kattavasti asiakastöitä tehden. Autoalalla opiskelijat sijoittuivat hyvin
alan yrityksiin sekä koulutus- että oppisopimuksella. Sekä logistiikan
että autoalan opettajat toimivat tiiviissä yhteistyössä alan yrittäjien
kanssa, ja koulutus tunnettiin tällä seudulla laadustaan.
Nostoalalla tarjottiin laaja-alaista koulutusta erilaisilla nostureilla.
Nostoalalla toteutettiin paljon peruskorjaustöitä nosturikentällä ja
kalustossa. Valtakunnallisesti mitattuna Perkiöntiellä oli kaikkein
laajin torninosturikalusto, jota vahvistettiin loppuvuodesta yhdellä
uudella torninosturilla, niin että torninostureita oli kaikkiaan 9 kappaletta. Nosturikoulutusta muutenkin vahvistettiin entisestään
ammattitaitoisella henkilöstöllä. Opetusta järjestettiin kesäaikana
kahdessa vuorossa, jolloin pystyttiin takaamaan jokaiselle opiskelijalle käytännön ajoharjoitusta reilusti muita kilpailijoita suurempi
tuntimäärä. Opiskelijoita pääasiassa työvoimakoulutuksena järjestettävään nostoalan koulutukseen saapui koko maan alueelta.

Kone- ja tuotantotekniikan alalla yritys- ja rekrytointikoulutusten
järjestäminen toteutettiin jo vakiintuneiden hyvien käytänteiden muodossa. Osaamisalalla toteutettiin mittavia kehittämistoimenpiteitä
hankerahoituksella mm. hitsausrobotiikan, toiminnanohjausjärjestelmän, 3D -mallintamisen ja pulverimaalausyksikön suunnittelutöissä. Strategiahankkeen tuotoksia pystytään hyödyntämään opetuksen
ja koko toimintasektorin alueellisessa osaamisen kehittämistyössä.
Työvoimakoulutuksena järjestettiin 3D -mallintamisen ja 2D Cad
-suunnittelun lyhytkoulutukset täysin verkkototeutuksina teknisen
suunnittelun tutkinnossa. Koulutukset saivat hyvän vastaanoton ja
jatkotilauksen seuraavalle vuodelle.
Opetusta toteutettiin maaliskuusta alkaen pääosin etäopetuksena.
Haasteena korona-aikaan on ollut kädentaitojen kehittyminen, syrjäytymisvaaran lisääntyminen ja työelämäyhteyksien väheneminen
ratkaisevasti. Opettajat ovat tehneet kaikkensa opiskelijoiden yksilöllisen etenemisen turvaamiseksi mm. digitaalisia oppimisympäristöjä
hyödyntäen.

3D
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Sosiaali- terveys- ja kasvatusala
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla opiskeltiin sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnossa lähihoitajaksi ja perustason ensihoitajaksi sekä ammatillista lisäkoulutusta kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa
ja erikoisammattitutkinnossa, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen
erikoisammattitutkinnossa, kehitysvamma-alan ammattitutkinnossa ja vanhustyön erikoisammattitutkinnossa. Sosiaali-, terveys- ja
kasvatusalalla hakijamäärät kasvoivat niin perustutkinnoissa kuin
ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Jatkuva haku lisäsi opiskelijamääriä. Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus käynnistyi ja ensimmäinen opiskelija valmistui marraskuussa.
Elokuussa alkoi uusi perustason ensihoitaja-koulutus. Tämä koulutus
toi uudenlaista virtaa ja näkökulmaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan
opetukseen. Ensihoidon tarpeita vastaavaksi oppimisympäristöksi
rakennettiin yksi luokka, johon sijoitettiin ambulanssi, hoitopaikat
ja ensihoidon tarvikkeet. Perustason ensihoitajaopiskelijat näkyivät
oppilaitoksen kampuksella punaisissa ensihoidon työasuissa.
Henkilöstön digiosaaminen ja verkko-oppimisen käyttö vahvistuivat kevään etäopetuksen aikana ja sosiaali, terveys- ja kasvatusalalla
otettiin monipuolisesti verkko-opetusmenetelmät käyttöön. Nopealla tahdilla opiskelijoille tuli tutuksi Teams, Padlet, Flinga, Mentimeter,
Kahoot ja Itslearning. Teamsin kautta saatiin pidettyä vuorovaikutusta opetuksessa. Teamsin välityksellä tapahtuva ohjaus ja tutkintotilaisuuksien arviointi tuli osaksi arkipäivää ja jo kestävän kehityksen
näkökulmasta tulee varmasti jatkumaan ainakin osittain myöhemminkin.
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Perustutkintojen kestävän kehityksen edistäminen -kurssia työstettiin koko oppilaitoksen tasolla alkuvuodesta 2020 ja kaikille yhteinen toteutusmuoto otettiin
käyttöön keväällä. Lisäksi laadittiin opiskelijoille valinnaisia kestävän kehityksen
kursseja. Alkuvuodesta laadittiin jokaiselle alalle vastuullisuus- ja kiertotalouslupaukset.
Uusia koulutuksia suunniteltiin yhdessä työelämän ja muiden koulutusalojen kanssa. Yrityskoulutusten ja työelämäprojektien määrä oli vähäisempi vuonna 2020,
koska korona teki omat haasteensa näiden toteuttamiseen. Työelämäyhteistyö oli
kuitenkin vahvaa, vaikka muodoltaan se olikin tämän vuoden aikana erilaista. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan osaamislupausten työpajassa oli mukana myös laaja
työelämäedustus. Työelämän toiveisiin vastattiin laatimalla kestävän kehityksen
oppimispäiväkirja työpaikalla järjestettävään koulutukseen, joka otettiin käyttöön
toukokuussa. Vuoden loppuun mennessä oppimispäiväkirjoja oli palautettu noin
60 kpl, ja palaute työpaikoilta oli innostavaa ja kehittävää.

Euroopan ensimmäinen Kebbi-robotti ja muuta hyvinvointiteknologiaa
Koulutusalaa kehitettiin usealla eri hankerahoituksella. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle otettiin käyttöön simulaatiolaitteet hoitotyön opetukseen. Hyvinvointiteknologialaitteet olivat mukana opetuksessa ja hyvinvointiteknologiaa opiskeltiin
valinnaisena tutkinnonosana ammatillisissa opinnoissa. Teknologiatietoisuutta
lisättiin myös sinne hankitun robotin avulla. Tämä sosiaalisiin tilanteisiin sopiva
Kebbi-robotti oli Euroopassa ensimmäinen laatuaan ja ohjelmoija suunnitteli tarpeitamme varten suomenkielisen ohjelman, jolla robotti voitiin ohjelmoida puhumaan ja liikkumaan. Robottia pystyy käyttämään mm. asiakkaiden ohjaamisessa
tiloihin, antamaan tietoa hoitotoimenpiteistä, ohjaamaan lapsille jumppaa, pitämään terveysasioista tietoiskuja, tietovisassa ym. Sitä esiteltiin asiakastilaisuuksissa,
missä opiskelijat ohjasivat sen käyttöä. Robotti oli mukana mm. muistiyhdistyksen
tapahtumassa, esikouluikäisten lasten vanhempien teknologiavanhempainillassa
ja lasten tapahtumassa.
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Hankkeet
INTO2 ESR -hanke alkoi vuoden 2020 alussa ja jatkuu 2021 loppuun. Hankkeen tavoitteena on lisätä organisaatioiden onnistumista, tuottavuutta ja hyvinvointia
työssä. LHKK:n kohderyhmänä ovat erityisesti sosiaali- terveys- ja kasvatusalan organisaatiot. Hankkeessa käydään dialogia
osallistuvien organisaatioiden koko henkilökunnan kanssa, siten että kehittämiseen
osallistuvat kaikki ja kehittämisen kohteet
löydetään yhdessä. Kun kehittämistarpeet
on löydetty etsitään yhdessä menetelmät
miten kehittämistarpeet saadaan ratkaistua. Tavoitteena on mahdollisimman hyvin toimiva työpaikka, jossa työnilo ja työn
imu toteutuvat ja osaaminen vastata työelämän haasteisiin lisääntyy. Vuoden 2020
aikana on aloitettu kehittämistyö usean
työpaikan kanssa ja kehittämistyö jatkuu
vuoden 2021 aikana.
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala on mukana HyGGe -Hyvinvointiteknologia hyödyksi -hankkeessa. Hankkeen myötä jatketaan
Faicare -hankkeessa alulle saatua teknologian jalkauttamista opetukseen. Sosiaali- terveys-, ja kasvatusalalle on tullut
vuoden 2020 aikana käyttöön iSimulate

-laitteet hoitotyön simulaatio-opetukseen
sekä VR lasit. Honkala -luokkatilan hyvinvointiteknologialaitteet ovat edelleen
mukana opetuksessa. Hyvinvointiteknologiaa voi opiskella esimerkiksi erillisenä valinnaisena tutkinnonosana ammatillisissa
opinnoissa.
WeTomorrow -hanke on kuuden maan
hanke, jonka tavoitteena on senioreiden
elämänlaadun parantaminen luomalla sukupolvien välinen menetelmä, joka
piristää heidän muistojaan ja edistää
kulttuuriperintöä. Hankkeessa luodaan
VR pohjainen muisteluohjelma jokaisen
osallistujamaan haastateltujen senioreiden muistojen pohjalta. Sisältö on toteutettu senioreiden elämän historiallisten
tapahtumien perusteella. Opiskelijat ovat
toimineet hankkeessa esimerkiksi haastattelemalla oman maansa senioreja sekä
olemalla mukana hankkeen toteutuksessa. Fain opettajat sosiaali- terveys ja kasvatusalalta ovat opiskelijoiden kanssa olleet
mukana tuottamassa Suomen osalta materiaalia hankkeelle. Hankkeen osallistujamaina ovat Espanja (koordinoi hanketta),
Ranska, Puola
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Liiketoiminta-ala
Liiketoiminnan koulutuksissa vuosi oli erittäin monipuolinen ja
vauhdikas. Koska liiketoiminta pyörittää maailmaa, olivat opiskelijat monessa mukana. Opiskelijat oppivat liiketoiminnan ja yrittäjyyden saloja erityisesti projekteissa sekä osuuskunnan ja NY-yritysten
kautta. Samalla he pääsivät hiomaan ammatillista osaamista myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon ja työvälineohjelmien parissa.
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Verkko-opetuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää
lisättiin jo ennen koronaa, joten etäopetukseen siirtyminen kävi
sujuvasti. Opetuksessa ja ohjauksessa tulivat tutuksi kaikille Teams,
Itslearning ym. järjestelmät. Myös työelämäyhteistyössä alettiin
hyödyntää verkkopohjaisia viestintä- ja yhteistyöalustoja. Opetusta
järjestettiin loppuvuodesta pienissä ryhmissä ja osittain verkossa.
Työpaikalla tapahtuvia oppimisen jaksoja pystyttiin toteuttamaan
Liiketoiminnan ammattilaiset tarvitsevat monenlaista osaamista melko hyvin.
myynnistä ja asiakaspalvelusta tapahtumatuotantoon ja palvelumuotoiluun. Eri vuosikurssien ProMe-opiskelijat oppivat vuoden
aikana näitä taitoja monessa projektissa. Opetus oli tiukasti kiinni
työelämän oikeissa töissä. Pienempinä projekteina opiskelijat ovat
toteuttaneet asiakaskyselyitä, mystery shoppausta, osuuskunnan
kirjanpitoa, tuote-esittelyitä ja markkinointitempauksia.

Uutena koulutuksena kokonaan verkossa toteutettiin verkkokauppakoulutus, johon saatiin hyvin opiskelijoita laajalta alueelta. Muita
toteutuneita koulutuksia olivat mm. työelämän digitaidot, sekä taloushallinnon osaaja. Syksyllä oltiin mukana tuotteistamassa uusia
monialaisia koulutuksia, kuten monialainen asiakaspalvelu. Yrittäjyyden edistämiseksi otettiin käyttöön Faibusiness ja kaikista opintokokonaisuuksista rakennettiin verkkototeutukset.

Vuoden aikana osa merkonomiopiskelijoista toteutti myös
tradenomin väyläopintoja väyläopintoja HAMK:ssa. Moni opiskelija kartutti johtamisosaamista puolestaan jo perinteeksi muodostuneessa Rotarien RYLA eli Nuori johtaja -koulutuksessa, jonka osallistujat saivat arvokasta oppia johtajuudesta ja viestinnästä sekä
pääsivät verkostoitumaan HAMK:ssa ja LHKK:ssa tulevien
osallistujien ja huippuluennoitsijoiden kanssa.

Uuden henkilöstömme osaamista on hyödynnetty uusien koulutuksien tuotteistuksessa ja toteutuksissa.

Aikuisten osuus opiskelijoista lisääntyi ammattitutkintojen ja työvoimakoulutusten ansioista. Oppisopimusopiskelijoiden hankintaan panostettiin, ja oppisopimusopiskelijoiden määrä on huomattava. Yrityksille toteutettiin myös omia esimieskoulutuksia
oppisopimuskoulutuksena. Kumppanuuksien myötä ammattitutkintojen määrää saatiin lisättyä merkittävästi.
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Tieto- ja viestintätekniikka
Tieto- ja viestintätekniikassa vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen. Koronasta johtuen se oli todella erilainen kuin edellinen vuosi. Vuosi
toi mukanaan kokonaan uudenlaisia haasteita, mutta mahdollisti myös entistä monipuolisempien oppimisympäristöjen hyödyntämisen ja kehittämisen.
Alalla valmiudet tämäntyyppiseen työskentelyyn olivat hyvät jo entuudestaan.
Siirtyminen etäopiskeluun ja verkko-oppimisympäristöjen käyttöönottoon
sujui jouhevasti niin opiskelijoilla kuin alan opettajillakin. Opetuksessa ja ohjauksessa tulivat tutuksi kaikille Teams, Itslearning ym. muut järjestelmät. Myös
työelämäyhteistyössä alettiin hyödyntää verkkopohjaisia viestintä- ja yhteistyöalustoja. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma uudistui syksyllä
2020. Tieto- ja viestintätekniikan alalle rekrytoitiin uutta opetushenkilöstöä,
kaksi ammatillista opettajaa sekä ammatillinen ohjaaja. Yksi pitkäaikainen ammatillinen opettaja pääsi viettämään ansaittuja eläkepäiviä loppuvuodesta.

Edellisvuosien tapaan opiskelijat jatkoivat yhteistyötä Forssan kirjaston kanssa.
Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoita oli SeniorSurf -tapahtumissa opastamassa senioreita tietokoneiden, tablettien, älypuhelimien ja eri ohjelmien ja
palveluiden käytössä. Valitettavasti korona keskeytti tämän toiminnan keväällä.
Myös yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa jatkettiin. Opiskelijoitamme kävi Hamkilla erilaisissa tilaisuuksissa, kuten seuraamassa projektitöiden esittelyä. Hamkin tarjoamien väyläopintojen kautta opiskelijamme saivat
syksyllä mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja ja päästä jatkamaan opintojaan ammattikorkeakoulussa. Väyläopintojen kautta tieto- ja
viestintätekniikan alalta opiskelijoita sai opinto-oikeuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Vuosi toi mukanaan kokonaan uudenlaisia
haasteita, mutta mahdollisti myös entistä
monipuolisempien oppimisympäristöjen
hyödyntämisen ja kehittämisen.
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Opiskelijoita oli syyslukukauden Incoach Esportin
järjestämässä esports-valmennuksessa. Opiskelijat harjoittelivat ammattivalmentajien ohjaamana pelinsisäisiä taktiikoita, kommunikaatiota ja
tiimissä työskentelemistä. Kilpapelivalmennukset
aloitettiin pelinsisäisillä ”lämmittelyillä”, jonka jälkeen syvennyttiin valmennuspäivälle asetettuun
aiheeseen. Ryhmä koostui kaiken tasoisista pelaajista, ja valmennuksissa jokainen pääsikin harjoittelemaan itselle sopivia asioita sekä pelailemaan
joukkueessa uusien tiimikavereiden kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perinteisen päiväopetuksen rinnalla järjestettiin työvoimakoulutuksena jo edellisestä vuodesta tuttu
Työelämän digitaidot haltuun –koulutus kahtena
toteutuksena, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevään koulutus järjestettiin lähiopetuksena
oppilaitoksessa ja syksyn koulutus verkkototeutuksena Teamsia sekä Itslearsningia hyödyntäen.
Työelämän digitaidot haltuun -koulutuksessa
päivitetään tieto- ja viestintätekniikan osaamista
nykypäivän työelämän tarpeita vastaavaksi. Digitaitojen hallinta tulee koko ajan tärkeämmäksi
työelämässä ja yhteiskunnassa.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon uudet
perusteet tulivat voimaan 1.8.2020. Uudistettu
tutkinto ei sisällä osaamisaloja, mutta tutkintonimikkeitä on useampia. Meillä koulutetaan tällä
hetkellä IT-tukihenkilöitä ja ohjelmistokehittäjiä.
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Ohjelmistokehittäjän koulutus antaa perusvalmiuksia pelisuunnittelijan, -testaajan ja -ohjelmoijan työtehtäviin sekä perusgrafiikan tuottamiseen. Ohjelmistokehitykseen suuntautunut
tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut voi toimia myös esimerkiksi yrityksen ohjelIT-tukeen suuntautunut tieto- ja viestintäteknii- mistokehityksen tehtävissä tai Web-sivujen suunkan perustutkinnon suorittanut toimii usein yri- nittelu- ja toteutustehtävissä.
tyksen tietojärjestelmäasiantuntijana IT-tuessa
tai Help Desk –tehtävissä tai lähitukena avustaen Koulutuksen jälkeen osaamista voi syventää amesim. ohjelmien käyttöönotossa. Koulutuksen mattikorkeakoulussa tradenomiopinnoissa tai insuorittaneella on myös hyvät valmiudet työllistyä sinööriopinnoissa.
myyntitehtäviin esimerkiksi it-myyjäksi tai hän voi
myös perustaa oman yrityksen.
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Media-ala
Media-alalla vuosi oli erittäin poikkeuksellinen; koronasta johtuen opetuksessa hyödynnettiin ja kehitettiin erilaisia ja monipuolisia oppimisympäristöjä, jotka toivat mukanaan niin haasteita kuin
hyötyjä. Opetuksen käytännönläheinen luonne muun muassa valokuvauksessa ja videokuvauksessa hankaloittivat etäopetukseen
siirtymistä. Keväällä siirryttiin saumattomasti etäopiskeluun ja
verkko-oppimisympäristöjen käyttöönottoon. Kuitenkin kevään
opetuksessa nähtiin kalusteteknisyydestä johtuen tarvetta käytännön harjoittelulle, jonka vuoksi syksyn opetuksessa hyödynnettiin hybridimallia, jolloin opetuksessa käytettiin sekä verkko- että
lähiopetusta. Näin voitiin paremmin hallita luokkien ryhmäkokoja
ja mahdollistaa turvallinen opetusympäristö. Opetuksessa ja ohjauksessa tulivat opiskelijoille ja opettajille nopeasti tutuiksi Teams,
Google Classroom, Itslearning ynnä muut käytössä olevat järjestelmät, ja myös työelämäyhteistyössä otettiin hyötykäyttöön verkkopohjaisia viestintä- ja yhteistyöalustoja.
Opetuksen poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta media-alan
vuosi täyttyi tehokkaasti valokuvaamisen, videoimisen sekä kuvan,
videon ja äänen käsittelyn opetuksesta. Opinnoissa harjoiteltiin
aktiivisesti mediamateriaalien tuottamista sekä oikeissa asiakastöissä että koulussa esimerkiksi omalla FaiViestii-kanavalla. Vuoden
poikkeuksellisuudesta johtuen media-alan osastolla oli kysyntää
erilaisissa taltiointiprojekteissa, kuten Tammelan kunnan päiväkotien joulujuhlavideon toteutuksessa sekä erilaisissa live streaming
-tilaisuuksien teknisissä järjestelyissä. Perustutkintoon oli paljon
kysyntää ja opiskelijoita otettiin sisään opetukseen ennätyksellinen määrä. Keväällä ja syksyllä jatkettiin media-alan ammattitut-

kintokoulutusta uudella opetusryhmällä, johon tänäkin vuonna
oli paljon kiinnostusta. Myös oppisopimusopiskelijoiden ja työvoimakoulutusten opiskelijoiden määrää lisääntyi vuoden aikana
huomattavasti. Loimaalla järjestettiin liiketoiminnan kanssa yhteistyönä uusi Some kutsuu tekijää -koulutus, jossa yhdistettiin onnistuneesti työelämän tarpeet huomioiden kahden alan osaamista.
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Koulutuksessa keskityttiin erityisesti sosiaalisen median sisällön
tuottamiseen. Vuoden aikana suunniteltiin ja kehitettiin alan opintopolkuja, joiden avulla pystyttiin paremmin tarjoamaan opiskelijoille yksilöllisiä ja heidän tavoitteitaan tukevia opintopolkuja.

Elintarvikeala
Koronasta huolimatta elintarvikealan tiimi valmensi ja valmistutti uusia
osaavia tekijöitä alalle. Keväällä etätyöskentelyyn siirtyminen aiheutti
pieniä haasteita käytännön osaamisen hankkimiseen tietyillä osa-alueilla, jota onneksi syksyllä onnistuttiin paikkaamaan tiiviillä käytännön
tekemisellä. Opetusta järjestettiin pienissä ryhmissä ja osittain verkossa. Työpaikalla tapahtuvia oppimisen jaksoja löytyi jokaiselle hyvin ja
ammattitaidon kehittyminen pääsi niiden myötä hyvään nosteeseen.
Suuret kiitokset tästä kuuluvat upeille työelämän edustajille ja ohjaajille,
jotka ammensivat omaa ja yrityksen osaamista opiskelijoiden iloksi.

Elintarviketeknologia
Tuotteista Suomen Suvi -koulutus päästiin aloittamaan toukokuussa.
Monimuotoisesti ja –tahoisesti suunniteltu ja toteutettu koulutusmalli
sekä kohderyhmä oli aivan uusi Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle ja se herättikin positiivista kiinnostusta ympäri Suomen. Mukana
yhteistyössä oli useita marjatilallisia, Hedelmien ja marjojen viljelijäin
liitto sekä esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulu. Koulutus sisälsi erilaisten tuotteiden valmistusta raaka-aineista prosessien kautta lopputuotteiksi ja kaikki tuotekehityksen näkökulmasta katsottuna, lainsäädännölliset asiat mm. lisäaineista, pakkauksista ja omavalvonnasta mukana
kulkien. Kestävän kehityksen näkökulma sitoi yhteen kaikki osatekijät
ja kuorrutteen tälle kokonaisuudella muodostivat laatuun ja brändäykseen liittyvät tekijät. Koulutukseen osallistuneet opiskelijat suorittivat
elintarvikejalostuksen ammattitutkinnosta marja- ja hedelmätuotteiden
valmistamisen tutkinnon osan. Koulutukselle oli selkeä tarve ja näiden
kokemuksien myötä houkutus uuden ryhmän aloitukseen keväällä 2021
on melkoisen suuri.
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Leipomo- ja konditoria-ala
Vuosi sujui leipomo-opetuksen osalta haastavissa olosuhteissa, kun työssäoppimispaikat eivät
ottaneet helmikuun jälkeen opiskelijoita työssäoppimaan ja opetuksessa otettiin todellinen digiloikka yhteistyössä opiskelijoiden kanssa siirryttäessä loppukevääksi etäopetukseen. Opiskelijat
kuitenkin valmistuivat kevään ja kesän aikana suunnitellusti, eikä viivästyksiä valmistumisiin tullut.
Syksyllä saatiin palata lähiopetukseen ja alkoi kevään oppien kiriminen. Leivottiin paljon ja keskityttiin kevään teoriaopintojen viemiseen käytännön työhön. Työssäoppimispaikat päästivät taas
opiskelijat oppimaan työelämään ja taidot kehittyivät. Syksyllä aloitettiin myös isolla vaihteella
yhteisopetus ravintola-alan perustutkintoa tulleiden opiskelijoiden kanssa. Ryhmäytyminen koettiin positiiviseksi asiaksi aloittaneiden opiskelijoiden keskuudessa. Loppuvuodesta rajoitteet taas
kiristyivät ja juuri kun opiskelijat palasivat työssäoppimisjaksolta, siirryttiin hybridi-opetusmalliin.
Tämä mahdollisti kuitenkin sen, että opiskelijat pystyivät valmistamaan joulun sesonkituotteet ennen joulutaukoa. Koko vuoden onnistumiset mahdollisti opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen
niin etä- kuin lähiopetukseen.
Korona hidasti myös Fai Bakeryn kehitystyötä. Tämän kehitystyön jatkaminen on mahdollista taas
tulevana vuonna ja toivottavasti saadaan sille enemmän toimintaa syksyllä 2021.
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Rekrykoulutukset
Lihateknologian rekrykoulutuksia toteutettiin yhdessä työnantajien
ja Satakunnan ja Hämeen Ely-keskusten kanssa yhteensä kaksi alalle
työnantajien rekrytointitarpeiden mukaista koulutusta. Ensimmäinen
koulutus toteutettiin Liha- ja Säilyke/ Atria Oy Forssan tuotantolaitolla,
sekä toinen Länsi-Kalkkuna Oy Säkylän tuotantolaitoksella. Koulutukseen sisältyivät vahva ammatillinen teorian osuus, sekä ohjattu työssäoppiminen. Toimialuesektoreina Atrialla einesteollisuuden tuotanto ja
Länsi-Kalkkunalla uusien lihanleikkaajien kouluttaminen. Koulutukseen
hyväksyttiin 5 henkilöä, jotka kaikki työllistyivät yritykseen koulutuksen jälkeen. Länsi-Kalkkuna Oy:n koulutukseen hyväksyttiin 8 henkilöä.
Heistä työllistyi Länsi- Kalkkuna Oy:lle kaksi, ja osa siirtyi koulutuksen
kuluessa muihin elintarvikeyrityksiin.
MuRata Electronics Oy:n työyhteisötaitojen valmennukset ja pelisääntöjen työpajat siirtyivät koronan vuoksi kaikki ensi vuoteen. Yrityksiin
pidettiin kuitenkin aktiivisesti yhteyttä ja suunnitelmat toteutuksille
saatiin valmiiksi entistä ehompina. Myös jatkovalmennuksista keskusteltiin ja alustavia suunnitelmia niiden osalta tehtiin. Tämä poikkialainen yritysyhteistyö monipuolisti oman toimialan näkemyksiä ja korosti
omalla esimerkillään työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin merkitystä
yrityksen liiketoiminnassa.
Vuoden aikana saatiin päätökseen SASKY:n tilaama Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto, josta valmistui 10 henkilöä liha-alan osaamisalalle
ja 7 henkilöä elintarviketeknologian osaamisalalle. Opiskelijat sijoittuivat koulutuksen jälkeen yrityksiin, joissa suorittivat tutkintoa.
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Työelämä- ja sidosryhmäyhteistyö elintarvikealalla
Elintarvikealan työelämä- ja sidosryhmäyhteistyötä vahvistettiin vuoden 2020 aikana entisestään. Kuntayhtymän strategiaan pohjautuen alan opettajat lisäsivät omaa osaamistaan sekä koulutus- että työelämäjaksoilla. Näiden myötä yritys- ja
sidosryhmäyhteistyö syveni entisestään. Opiskelijoiden ja uusien koulutuksien myötä esiin nousseet uudet yritysyhteistyökumppanit vahvistavat yritysrekisteriä ja tuovat esille osaamisalojen monipuolisuuden arkisissa toiminnoissa. Huomattavaa oli, että opettajien arvioidessa näyttöjä aidoissa työelämän tilanteissa, korostui jokaisessa tilanteessa aito suhtautuminen
tulevaisuuden osaamiseen ja laadukkaaseen tekemiseen yhteistyössä yrityksen kanssa. Elintarvikealalle laadittiin työelämäja sidosryhmäyhteistyön vuosikello, jonka suunnittelussa huomioitiin tulevaisuuden osaamistarpeiden mukaisia toimintoja
ja kumppaneita sekä ennakoivaa otetta.
Kuluneen vuoden aikana maine työelämäyhteistyön onnistumisessa ja kehittämisessä kiiri Elintarviketeollisuusliittoon, Leipuriliittoon sekä Lihateollisuusliittoon ja yhteistuumin lähdettiin pohtimaan kuvioita, joilla tulevaisuudessa yhdessä päästään tuottamaan alalle osaavaa henkilöstöä. Myös Opetushallitus huomasi myös tämän työn tulokset ja osoitti
huomionsa valtakunnallisena esimerkkinä toimialan monitahoisessa kehittämistyössä.

Kehittämisestä, teknologiasta ja robotiikasta, uudesta organisaatiorakenteesta...
Elintarvikealan henkilöstö pääsi osallistumaan yhtenä toimialana tekniikan alojen strategiahankkeeseen,
jonka myötä digitalisaatio, älyteknologia ja robotiikka tulevat näkymään alan koulutustoiminnoissa ja kehittämisprojekteissa sekä työelämäyhteistyön kehittämisessä. Alan kehittämistoimet pohjautuivat alkuvuodesta tehtyyn tutkimukseen, jonka yhtenä osa-alueena olivat alan yritykset antaen näkökulmia tulevaisuuden
osaamis- ja koulutustarpeisiin. Tutkimuksen tulokset vahvistivat selkeän tarpeen, antoivat suunnan sekä työkaluja
monipuoliselle kehittämiselle useammalle vuodelle. Nämä kehittämistoimet perustuivat kuntayhtymän strategisiin
tavoitteisiin ja omalta osaltaan vahvistivat edelleen toiminta-alueella laadukasta elintarvikealan koulutusta työelämän tarpeisiin
perustuen.
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Ravintola- ja catering-ala
Vuosi alkoi alkuvuoden perinteisillä tapahtumilla. Tammikuussa toteutettiin teatteri-illallinen yhteistyössä hotelli Scandicin
kanssa. Ehkä teatteri-illallisen esityksen teema Saikkua kiitos
enteili tulevaa. Tällä kertaa panostettiin tunnettuihin näyttelijöihin ja Mikko Kivinen kumppaneineen saikin täyden ravintolasalin viihtymään. Tapahtumassa oli vahvasti näkyvillä työelämän kanssa tehtävä yhteistyö, kun koulutusalat kutsuivat
illalliselle yhteistyökumppaneitaan työelämästä ja muista sidosryhmistä. Myös oman oppilaitoksen valmistuvien päivään
kokki- ja tarjoilijaopiskelijat tekivät ansiokkaasti oman osuutensa tapalounaan merkeissä. Tapalounas lukion vanhoille
järjestettiin myös perinteisesti penkkaripäivänä.
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Kesäkuussa siirryttiin takaisin lähiopetukseen pienryhmäopetuksena ja se mahdollisti perinteisten kesäkurssien toteutuksen. Kesäkuussa järjestettiin myös pajamuotoista opetusta,
jolla varmistettiin, että kaikkien opiskelijoiden kevään tehtävät tulivat tehtyä. Vaikka ravintola-alan yritykset sinnittelivät,
opiskelijat työllistyivät kesällä vallitsevasta tilanteesta huolimatta hyvin.
Syksyn opetusta järjestettiin hybridiopetuksena, mahdollisimman paljon pieniä lähiopetusryhmiä hyödyntäen. Syksyllä
aloitettiin Loimijoen kuntapalveluiden oppisopimuskoulutukset uuden keskuskeittiön käyttöönottoa varten. Asiakastilaisuuksia ei syksylläkään järjestetty, mutta ravintolan palvelut
olivat tarjolla oman talon henkilökunnalle. Perinteistä jouluruoan myymistä ei pystytty kokoontumisrajoitusten vuoksi
järjestämään, mutta opiskelijat valmistivat henkilökunnan tilausten pohjalta joulun perinteisiä ruokia.

Alkukeväällä yhdessä elintarvikealan kanssa järjestettiin Tulevaisuus cafe, jonka keskiössä olivat digitaalisuus, robotiikka ja uudenlaiset elintarvikkeet. Ihmistä ja hänen aistejaan ei
kuitenkaan tapahtumassa unohdettu - aistejaan sai testata
aistipajassa. Neljä opiskelijaa valmennettiin taitajakilpailuun,
jonka semifinaalit järjestettiin Lahdessa. Semifinaaleissa ei Ravintola- ja catering-ala oli yksi keskeinen toimija oppilaitokauennut tällä kertaa finaalipaikkaa, mutta opiskelijat saivat sen kansainvälisessä toiminnassa. Syksyllä 2020 aloitettiin viruutta osaamista sekä paljon hyviä kokemuksia. Maaliskuun tuaalivaihto Slovenian ja Ranskan kanssa.
puolessa välissä koronatilanteen pahentuessa myös ravintolaja catering-alan kevään perinteinen meno jouduttiin unohtamaan, kun koko opetus siirrettiin etäopetukseen. Opiskelijat
sekä opettajat ottivat haltuun uuden tavan opiskella ja opettaa verkon välityksellä. Etäopetus myös vauhditti uudenlaisten koulutusten luontia, esimerkiksi TE-toimiston asiakkaille.
Verkkokurssit ravitsemuksesta ja erityisruokavalioista saivat
hyvän vastaanoton ympäri Suomea.

Matkailuala
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Matkailualan perustutkinnossa matkailupalvelujen osaamisalalla aloitti
syksyllä 11 opiskelijaa. Matkailun pakollisten tutkintojen osat toteutettiin yhteistyössä NordicMarketing Finland Oy:n kanssa. Opiskelijat perehtyivät opinnoissaan oman tai muun yrityksen matkailualan liiketoimintaan, asiakaspalveluun, matkailupalveluiden toteuttamiseen ja alan
yrittämiseen sekä yrityksen kehittämiseen.
Matkailun koulutuksessa opiskelijan oli mahdollista suorittaa valinnaisia
opintoja oman suuntauksen mukaan. Vaihtoehtoisia opintoja olivat esimerkiksi luonto- ja ympäristöalan opinnot, matkailun tuotteistaminen
ja markkinointiviestintä, luonto- ja retkiruokailu sekä tapahtumatuotanto tai korkeakouluopinnot. Matkailun opinnoissa työpaikkaoppimisen
suorittamiseen oli mahdollisuuksia ympäri Suomen, Lappia ja kansainvälistä vaihtoehtoa unohtamatta. Yhteistyötä matkailun koulutuksen rakentamiseksi ja kehittämiseksi on tehty muiden oppilaitosten, yritysten
ja Forssan yrityskehitys Oy:n sekä Forssan seudun matkailun kanssa.
Vuoden aikana järjestettiin koulutus, jossa olivat yhdistettyinä matkailualan perustutkinnon opastuspalvelut -tutkinnon osa sekä Suomen
Opasliitto ry:n hyväksymä matkailuoppaan (Guide-opas) peruskurssi.
Koulutuksen suoritti 11 henkilöä, jotka saivat mainitun tutkinnon osan
todistuksen sekä auktorisoinnin Forssan alueen (Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila ja Ypäjä) oppaiksi. Lisäksi koulutuksessa oli opiskelijoita, jotka suorittavat vain tutkinnon osan. Matkailun koulutuksista uusina starttasivat matkaoppaan koulutus ja matkailualan perustutkinto.
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Keramiikka-ala
Vuosi alkoi ahkeran työnteon merkeissä erilaisten harjoitustöiden parissa. Kakkosvuosikurssi aloitti osastolla valmistettavan
tuotemalliston suunnittelua, joissa ideoinnin pohjana käytettiin Finlaysonin vanhoja tekstiilikuosimalleja. Mallistoa on
tarkoitus vuosittain laajentaa ja esineiden tuotantoprosessi
toteutetaan opiskelijoiden ryhmätyönä.

Valmistuvien artesaaniopiskelijoiden perinteinen kevätnäyttely Forssan Museon Galleria Moletissa piti myös perua, mutta
opiskelijat tekivät kevätlukukauden lopuksi näyttelytöistä
kuvagallerian oppilaitoksen nettisivuille.
https://www.lhkk.fi/artesaanitoiden-verkkonayttely/

Keramiikkaosaston jatkava ryhmä pääsi kesäkuun alussa
Yhteistyöprojekti Forssan yhteislyseon kuvataide- ja muotoilu- palaamaan osaston tiloihin, kun koronatilanne rauhoittui.
linjan kanssa eteni käytännön tasolle, kun kaksi lukio-opiskeIntensiivinen kahden viikon (60 h) kesäkurssi pystyttiin järjeslijaa suoritti helmi-maaliskuussa keramiikka-alan syventävän
tämään lähiopetuksena. Opiskelijat suorittivat kurssilla amvalinnaiskurssin keramiikkaosastolla. Opiskelijat valmistivat
mattialan rästitehtäviä ja toteuttivat etätöiden aikana tehtyjä
kurssin aikana keraamiset veistokset omien suunnitelmiensa
tuotesuunnitelmia valmiiksi tuotteiksi.
pohjalta.
Elokuussa keramiikkaosastolla aloitti uusi opiskelijaryhmä.
Koronatilanteen aiheuttama kevään pitkä etätyöjakso toi
Opiskelijoiden ikäjakauma oli laaja ja he tulivat eri puolilmukanaan monia käytännön ongelmia, koska keramiikka-alan ta Suomea. Ensimmäisen vuoden opinnot keskittyivät alan
opiskelu perustuu konkreettiseen työskentelyyn osaston
perustekniikoiden sekä ammattikäytännön monipuoliseen
välineillä ja materiaaleilla. Käytännön harjoitustöiden sijaan
harjoitteluun. Käsinrakennustekniikat, kipsityöt, dreijauksen
oli keväällä siirryttävä netin välityksellä tapahtuvaan tiedonperusteet sekä materiaalioppi sisältyvät opintoihin teoriassa
hakuun, ideointiin ja suunnittelupainotteiseen toimintaan.
sekä erilaisten käytännön harjoitustehtävien muodossa.
Valmistuvan ryhmän puuttuvat opinnot ja näytöt saatiin kaikesta huolimatta suoritettua hybridimallilla eli erilaisten port- Keramiikkaosastolla vuosi 2020 oli juhlavuosi, kun Forssan
folioetätehtävien ja porrastetun lähiopetuksen yhdistelmällä. ammatti-instituutin keramiikka-ala täytti syksyllä 30 vuotta.
Vuoden aikana valmistui 14 uutta artesaania, joista kaksi oli
Tammelan käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen perustettiin
oppisopimusopiskelijaa. Toinen oppisopimusopiskelija työs30 vuotta sitten uusi linja lasi- ja keramiikka-alan koulutusta
kenteli keramiikkayrityksessä Kuusamossa toinen Helsingissä. varten.
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Kauneudenhoitoala
Kosmetologiopiskelijoiden opinnot aloitettiin
tammikuussa kasvohierontaharjoittelulla sekä
ihon tarpeiden mukaisten kasvohoitojen opiskelulla. Helmikuussa järjestettiin oppilaitoksen avoimet ovet, jossa opiskelijat tarjosivat oppimiaan
hoitopalveluita kuten ripsien ja kulmien värjäyksiä sekä käsihoitoja. Yrittäjyysopinnot pääsivät
alkuun maaliskuussa, jolloin paikallisia kauneudenhoitoalan yrittäjiä vieraili kertomassa omasta
yrittäjän taipaleestaan antaen samalla kullanarvoisia vinkkejä tuleville yrittäjille. Suomessa

helmikuussa lanseeratun ihonhoitosarjan hoitofilosofiaan ja hoitotuotteisiin koulutettiin kauneushoitolayrittäjiä tiloissa Lekita Oy:n toimesta.
Vielä ennen kuin koronavirus pakotti sulkemaan
oppilaitoksen, ehdittiin kouluttautumaan ihonkarvojen poistoon sokerointimenetelmällä.

niiden vaikutusmahdollisuudet ja hoitopalveluiden ainekulujen laskeminen. Osa opiskelijoista
päätti rohkeasti työllistää itsensä kevytyrittäjyyden kautta harjaantuakseen kädentaidoissa, jotka
olivat kevään osalta jääneet tauolle.

Syksyllä päästiin aloittamaan taas lähiopinnot
Etäopetus käynnistyi vauhdikkaasti maaliskuussa, ja käynnistämään asiakaspalvelutoiminnan
jolloin päästiin jatkamaan opintoja teoriapainot- BeautyFaissa. Asiakaspalveluiltoja tehtiin useita,
teisesti. Etäopiskelun aiheina olivat mm. ihon
räätälöiden niitä asiakkaiden toivomusten mutoiminnot, ihonhoitotuotteiden raaka-aineet sekä kaisesti. Työskentelyssä otettiin huomioon suosi-

tusten mukaisesti turvaetäisyydet ja suojaukset.
Syyslukukaudella opiskeltiin ahkerasti kasvojen
ihonhoitoa sekä erilaisten kasvojen ihonhoitoon
tarkoitettujen laitteiden toimintaperiaatteita ja
käyttötapoja. Näiden lisäksi opiskeltiin ehostusta
ja saatiin yhteistyössä mediapuolen opiskelijoiden kanssa toteutettua upeat meikkikuvaukset.
ammattilaismeikkisarja Ben Nye:n kouluttaja ja
maahantuoja saatiin vierailemaan. Työntäyteiseen syksyyn mahtui vielä kynsien kestolakkausten sekä ripsien kestotaivutusten opiskelu.

Luonto- ja ympäristöala
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Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja Eerikkilä Sport & Outdoor
Resort yhdistivät voimansa luonto- ja matkailualan koulutusten kehittämiseksi Kanta-Hämeessä. Yhteistyön avulla vahvistettiin koulutusten
vetovoimaisuutta ja matkailualan elinvoimaa seutukunnalla.
Elokuussa käynnistyi LHKK:n ensimmäinen luonto- ja ympäristöneuvonnan, noin vuodenmittainen monimuotokoulutus. Koulutuksen
suunnittelu käynnistyi keväällä, keskellä pahinta pandemia-aikaa. Nähtiin, että luonto- ja ympäristöala oli innovatiivinen tulevaisuuden ala,
jonka merkitys tulisi myös kasvamaan muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Luonnonvarojen järkevä käyttö ja ympäristöä kunnioittava
hyödyntäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti nousivat merkittäviksi tulevaisuuden tavoitteiksi.
Luonto- ja ympäristöneuvonnan laaja-alainen kokonaisuus antoi valmiudet ohjata ympäristötietoisuuden edistämiseen sekä ympäristövastuulliseen toimintaan ja kuluttamiseen luonto- ja ympäristökasvatuksen menetelmin. Inspiroivilla oppimiskokemuksilla vahvistettiin
opiskelijoiden kykyä ja halua toimia ympäristön puolesta.
Luontoalan ammattitutkinnon käytännön koulutus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän kanssa. Opiskelijoita aloitti elokuussa 21 ja
tällä hetkellä tutkintokoulutuksessa on mukana 19 opiskelijaa. Luontoalan ammattitutkinnosta tulee valmistumaan erä- ja luonto-oppaita.

Meillä on vain
yksi maapallo - se
velvoittaa toimimaan
jatkossakin ympäristöön
kohdistuvan kulutuksen
minimoimiseksi!

Osuuskunta Loimi-Akseli ja Nuori Yrittäjyys
Yrittäjyyskasvatus oli myös tänä vuonna oleellinen osa ammatillista koulutusta ja osa jokaisen alan opetussuunnitelmaa. Sen avulla vahvistettiin
taitoja, tietoa ja asenteita, joita tarvitaan tulevaisuudessa ja muuttuvassa
työelämässä. Opiskelijoiden innostamista yrittäjyyteen tuki jo neljättä
vuotta LHKK:n opiskelijoille perustettu oma osuuskunta sekä Nuori Yrittäjyys -ohjelma (NY). Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena oli saada opiskelijat asennoitumaan opiskeluun ja työssäoppimiseen sisäisen yrittäjän
tavoin. Kokemukset ja onnistumiset opinnoissa ja työssä saattoivat antaa myös sysäyksen oman liikeidean rakentamiseen ja yrittäjäksi lähtemiseen.

Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa osallistujat perustivat yksin tai tiimissä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Yrityksen
pyörittäminen kehitti yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja hauskalla ja
käytännönläheisellä tavalla. Vuoden aikana opiskelijoiden starttaamat
NY-yritykset tarjosivat mm. lastenhoitopalveluita, talonmiespalveluita,
hyllytys- ja esillepanoprojekteja vähittäisliikkeille, yksilöllisesti painatettuja t-paitoja sekä naisten kampauksia. NY -polku tarjosi opiskelijoille,
opettajille ja ohjaajille tietoa sekä materiaalipankin liikeidean kehittelyyn, yrityksen perustamiseen, taloustaitojen vahvistamiseen. NY-yrittämisen polku oli innostava ja palkitseva, opiskelija edisti opintojaan ja sai
erillisen NY-todistuksen, mistä varmasti on hyötyä jatkossa.

Osuuskunnassa ja NY -toimijoina opiskelijat saivat harjoitella yrittäjyyttä
turvallisesti ja ohjatusti. Vuoden aikana osuuskuntalaiset pyörittivät oppilaitoksen G-rakennuksessa toimivaa Fain Cafe -kahvilaa. Kahvilan imago ja tulos nousikin loppuvuodesta huimasti opiskelijoiden kehittämien
uusien herkkutuotteiden ansiosta. Tuotevalikoimassa oli myös opiskelijoiden itse tekemiä tuotteita.
Vuoden aikana järjestettiin yhteistyössä HAMK:in kanssa myös RYLA
-koulutus, eli nuoren johtajan koulutus, jonka tavoitteena oli avata näOpiskelijat suorittivat myös monia muita projekteja osuuskunnan kautta. köaloja erilaisiin johtamistapoihin sekä antaa valmiuksia johtamiseen.
Opintojen ja työssäoppimisen osaamispisteitä kerättiin runsaasti osuus- Koulutus sisälsi yritysvierailuja sekä seminaari- ja luentopäiviä, joita isänkunnassa toimimalla. Opinnoissa perehdyttiin mm. tuotteistamiseen, nöivät yritysisännät. LHKK:lta opiskelijoita osallistui koulutukseen 10.
yritysideointiin ja sen kehittämiseen, markkinointiin ja asiakaspalveluluun ja kannattavuuteen. Vuoden aikana alkaneita projekteja olivat esimerkiksi asuntolan suunnittelu ja tuotteistaminen kesähotelliksi. Muita
osuuskunnan projekteja olivat mm. Hamkin kanssa yhteistyössä toimiminen erilaisissa koulutuksissa ja projekteissa sekä yritysten ja sidosryhmien toimeksiantojen ratkaisemista ja toteuttamista.
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Kansainvälisyys
Vuosi oli myös koko liikkuvuustoiminnan historiassa varsin poikkeuksellinen vuosi. Alkutalvella meillä oli vielä täysi toiminta käynnissä, kunnes maaliskuussa kaikki seisahtui. Loput maailmalla
olevat opiskelijat kotiutettiin ennen vaihtojaksojen loppua. Sen
jälkeen liikkuvuudet ovat olleet käytännössä seis koko vuoden. Yhdessä kumppanien kanssa aloitettiin kuitenkin virtuaalisten kurssien suunnittelun ja päästiin aloittamaan erittäin mielenkiintoisia
yhteistyökursseja yhteensä viiden eri alan kanssa. Kursseihin osallistui opiskelijoita eri maista ja niitä koordinoi kv -tiimi, joka koostui eri alojen opettajista, jotka aktiivisesti valmensivat opiskelijoita
ulkomaan jaksoille ja tekivät yhteistyötä kumppanioppilaitosten
edustajien kanssa. Tiimi vastasi myös kv-valmennusleiristä Herttuajärvellä Honkapirtillä. 24 tunnin leiri järjestettiin tammikuussa,
mutta syksyn toteutukset jouduttiin siirtämään koronarajoitusten
vuoksi.

Yli 30 päivää kestävän työssäoppimisen lisäksi opiskelijat saivat
osallistua ryhmämuotoiseen 14 päivää kestävään vaihtojaksoon.
Yhteensä 6 opiskelijaa ja yksi opettaja liikkui joko ryhmässä tai
pidempikestoisella työssäoppimisjaksolla vuoden aikana. Liikkuvuudet jouduttiin peruuttamaan yli 30 opiskelijalta ja opettajalta.
Oppilaitoksessa ei vieraillut vuoden aikana yhtään opiskelijaa tai
opettajaa ulkomailta, mutta virtuaalikurssien ansiosta yhteydenpito kumppanien kanssa oli aktiivista koko vuoden.
Euroskill Network 2 -liikkuvuushanke sekä sosiaali- ja terveysalan
liikkuvuushanke Sotenet toimivat koronan puitteissa vuoden aikana. Oppilaitos sai myös uuden liikkuvuushankeapurahan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Yhteistyömaita jatkuvissa ja uusissa
hankkeissa ovat Espanja, Tsekki, Italia, Slovenia, Englanti, Saksa,
Ranska, Malta, Alankomaat ja Turkki.
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Maahanmuuttajien koulutus
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä nousi vuoden aikana edelleen.
Kotoutumiskoulutuksissa oli vaihtelevasti noin 50-60 maahanmuuttajaa läsnä.
Maahanmuuttajien peruskoulussa ja Valma-ryhmässä oli yli 30 opiskelijaa. Ammatillisissa koulutuksissa oli yli 60 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. Kansainvälisyys ja eri kulttuurit olivat vahvasti läsnä koko ammatillisessa koulutuksessa ja
kaikilla opiskeltavilla aloilla.
Vuoden aikana maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen osallistui 86 henkilöä. Kotoutumisen tukeminen oli eri toimijoiden yhteistyötä ja samaa tavoitetta
kohti pyrkimistä. Eri toimijoiden mm. Kotouttamon palveluja olikin yhdistetty kotoutumiskoulutukseen sujuvasti edistämään kotoutumista.
Wahren-opiston kanssa tehtiin yhteistyötä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen toteutuksessa samoin kuin Forssan kaupungin ja Kuhalan koulun kanssa aikuisten
maahanmuuttajien perusopetuksen aloituksessa. Ryhmien opetus toteutettiin tiloissamme, mikä antoi opiskelijoille hyvät mahdollisuudet tutustua ammatilliseen
koulutukseen ja yhteistyöhön toteutuksessa.
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Kestävä kehitys
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KANTAVA-hankkeen pilottioppilaitoksena kohti kestävän kehityksen sertifiointia

Vuoden teemana oli strategian uudistus ja
sen mukainen kehittämistyö. Oppilaitoksessa
toimi myös tänä vuonna kestävän kehityksen työryhmä, ja sen toimintaa alkoi vuoden
alussa alkoi ohjaamaan uusi strategia, jossa
painopistealueita olivat vahva ja dynaaminen yhteys seudun yrityksiin ja toimijoihin,
markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen,
toiminta syrjäytymisen ehkäisyssä, ilmastoja kiertotalousteemat, teknologia ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Arvoissa nousi esille
kehityskykyisyys, ennakoivuus, ammattitaito,
vastuullisuus, syrjäytymisen ehkäisy, yhteiskunnallinen vastuu, yksilöllisyys, yhteistyö,
hyvinvointi, kannustaminen sekä joukkuepeli. Näitä kaikki arvoja noudattaen yhdessä
keke-vastaavien kanssa kehitettiin useita kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviä opintojaksoja, annettiin Sitoumus 2050
-toimenpidesitoumuksia, suunniteltiin yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa koulutuskokonaisuuksia sekä jaettiin aktiivisesti
osaamista ja kokemuksia mm. Opetushallituksen ja KANTAVA-hankkeen webinaareissa.

päästään kohti tavoitteita olla ympäristöystävällisempi organisaatio. Ilmastoteot tullaan
jatkossa linkittämään osaksi kestävän kehityksen edistäjänä opintojakson lopputestiä.

keisemmässä roolissa kestävän elämäntavan
edistäjinä ja kestävän tulevaisuuden rakentajina. Hanke järjesti koulutuksia niin oppilaitoksen johdolle, opettajille kuin muullekin
henkilökunnalle kestävän elämäntavan muLokakuussa saatiin loistavia uutisia, kun me- kaisen toimintakulttuurin vakiinnuttamiseksi
dia-alan opiskelijat Tiia-Maria Laukkanen osaksi oppilaitoksen toimintaa.
sekä Hanna-Maria Karppinen voittivat Oma
kädenjälkeni -videokilpailun videollaan Mik- Kaikki edellä mainittu työ tähtäsi ja vei meisi? Kestävän kehityksen kilpailutyö. Ammatil- tä kohti uudistettua oppilaitosten kestävän
lisille opiskelijoille suunnatun videokilpailun kehityksen sertifiointia. Uudistetut kestätehtävänä oli tuoda esiin, miten ilmastovas- vän tulevaisuuden indikaattorit jaoteltiin
tuu ja kestävä kehitys näkyivät eri aloilla. Oma kolmeen osa-alueeseen, joita olivat opetus,
kädenjälkeni -videokilpailu oli OPH:n rahoit- toimintakulttuuri ja johtaminen. KANTAVA
tama hanke, jolla pyrittiin nostamaan am- -hankkeessa oltiin mukana kehittämässä ja
matillisen koulutuksen arvostusta. Tuomaris- pilotoimassa uutta eDelphi-järjestämää, miston mukaan voittajavideon toteutus erottui sä indikaattoreiden itsearvioinnit tapahtui.
selkeästi muista: ”Se on käsikirjoitettu hyvin: Itsearviointiryhmiä oli 5 ja kukin itsearviointidramaattinen tarina puhuttelee katsojaa. Vi- ryhmä eteni omalla aikataululla. Itsearviointideo toi formaattina selkeästi lisää arvoa työ- prosessiin osallistui peräti 60 henkeä. Vuoden
hön ja esiintyjät ovat karismaattisia.”
aikana tehtiin monia erilaisia kehittämisprojekteja niin opetuksen kuin tukipalveluiden
Yhteistyöoppilaitoksena oltiin mukana Am- osalta. Pilotointivuosi huipentui joulukuussa
matilliset oppilaitokset kestävän elämänta- siihen, että OKKA-säätiölle pystyttiin ilmoitvan edistäjinä, Edistäjät- hankkeessa yhdessä tamaan olevamme valmiita uuteen kestävän
Strategian toteutumisen kannalta oli tärkeää Suomen Ympäristöopiston (Sykli) ja Omnian tulevaisuuden indikaattorien mukaiseen auviestiä toimista, ja sitä tehtiin. Syyskuussa jul- kanssa. Edistäjät-hanke tuki ammatillisia op- ditointiin. Auditointipäivä sovittiin tammikaistiin 10 ilmastotekoja, joita noudattamalla pilaitoksia ja ammatillisia opettajia yhä kes- kuulle 2021.
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Työelämäpalvelut
Työelämäpalveluissa jatkettiin yhteistyön kehittämistä työelämän kanssa.
Työelämäpalveluiden henkilöstö auttoi yrityksiä ja organisaatioita kehittämään henkilöstönsä osaamista, valitsemaan sopivimmat koulutukset tutkinto- ja lyhytkoulutusten tarjonnasta sekä räätälöimään yrityksille sopivia
koulutuskokonaisuuksia.
Oppisopimus oli työelämälle hyvä tapa kehittää henkilöstön osaamista tai
rekrytoida uutta. Oppisopimus antoi mahdollisuuden siirtyä työelämään
ammatillisen koulutuksen aikana tai loppuvaiheessa. Laajennetun oppisopimuskoulutuksen avulla pystyttiin hankkimaan oman koulutustarjonta
lisäksi yritysten henkilöstön tarpeisiin tutkintoja muilta koulutuksen järjestäjiltä.

Hankkeet
Työelämäpalvelut hakivat ja koordinoivat useita kehittämishankkeita. Ydinprosessien hallinnan -hankkeen tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön
osaamista henkilökohtaistamisessa ja työelämässä järjestettävässä koulutuksessa. Tulosta laadulla -hankkeessa kehitettiin laadunhallintaa vertaisarviointien ja yhteiskehittämisen avulla. Yhdessä Parasta Länsi -hankkeessa
valmennettiin opettajista vertaisvalmentajia edistämään oppilaitoksen yhtenäistä toimintakulttuuria ohjauksessa ja opetuksessa. Opetushenkilöstön
osaamisen kehittämiseen tarkoitettu Ammatilliset oppilaitokset kestävän
elämäntavan edistäjinä -hanke keskittyi vastuullisuusteemojen osaamisen
kehittämiseen. Frush – Järkivihreä toimintamalli -hankkeessa kehitettiin
kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista ja edistettiin seudun oppilaitosten yhteistyötä mm. Frush-tapahtuman tiimoilla osallistamalla eri
oppilaitosten opiskelijoita.
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Opiskelijapalvelut
Moniammatillinen tulosyksikön tarkoituksena oli
tuottaa opiskelijoille sellaisia palveluita, jotka auttavat ja tukevat heidän kehittymistään ja opintojensa edistymistä niin, että lopputuloksena LHKK:sta valmistuu ylpeitä ammattilaisia.

Opiskelijapalveluiden henkilöstö (opinto-ohjaus, YTO-ohjaus, VALMA-koordinointi, asuntolatoiminta, KV-koordinointi, opiskeluhuolto, hakijapalvelut) laajensi vuoden aikana osaamistaan
etäohjauksen ja -työskentelyn osa-alueella. Poikkeuksellinen vuosi pakotti ottamaan käyttöön
erilaisia menetelmiä opiskelijoiden ohjaamisen,
tukemisen ja auttamisen varmistamiseksi. Opiskelijoiden kohtaaminen oli opiskelijapalveluissa
tärkein osa-alue ja se tuntui etäyhteyksien kautta

välillä hyvinkin haastavalta. Toisaalta osalle opiskelijoista sopi hyvin etäyhteyksien kautta toimiminen ja osalle taas mikä tahansa, kunhan tuli
kuulluksi ja sai ohjausta.
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FSHKY:n järjestämä opiskeluhuolto kuului toiminnallisesti opiskelijapalveluihin. Kuraattori- ja psykologipalvelut sekä terveydenhoitajan ja lääkärin
palvelut toimivat kiinteässä yhteistyössä opiskelijoiden arjessa ja yhteistyössä oppilaitoksen henkiOpiskelijapalveluissa aloitti keväällä työelämäoh- löstön kanssa.
jaaja, jonka tehtävänä oli auttaa opiskelijoita, joilla on haasteita työelämäjaksoilla, tehden yhteistyötä eri ammattialojen opettajien ja ohjaajien
kanssa.

Forssan ammatti-insituutti | Faktia Oy
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