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Vuosi 2019 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä on takana jälleen erittäin mielenkiintoinen toimintavuosi.
Vuoden 2019 keskeisimpänä tehtävänä kuntayhtymätasolla oli uuden lainsäädännön mukaisen
toiminnan vahvistaminen. Prosessit alkoivat koulutustoiminnassa jo vahvistua uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi, mutta kehitystyöhön
ja henkilöstön kouluttamiseen käytettiin paljon
resursseja. Tammikuussa 2019 käynnistettiin myös
strategiatyö, jota vietiin laaja-alaisesti luottamushenkilöiden, omistajakuntien, henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Lopputuloksena kuntayhtymä sai uuden vision
ja toiminta-ajatuksen sekä strategiakokonaisuuden,
jotka tulivat voimaan tammikuun alussa 2020. Strategiaprosessi oli osallistava ja tuotti konkreettisen
ja edistyksellisen uuden suunnan kuntayhtymälle.
Opiskelijan yksilöllisten opintomahdollisuuksien
tukeminen oli pedagogisen kehittämisen kärki.
Yksilöllisyys on ollut opintojen suunnittelussa mahdollista jo useamman vuoden ajan, mutta erilaisten
koulutuspolkujen ja –tapojen mahdollistaminen
vie aikaa. Yksilöllisiä polkuja mahdollistettiin mm.
koulutuksen rakenteita kehittämällä, verkkokoulutusten lisäämisellä, eri tasovaihtoehtoja tarjoamalla, suoritettavan tutkinnon osaa vaihtamalla,
tutkintoa vaihtamalla, työpaikalla tapahtuvan
oppimisen jaksoilla, yrittäjyysvaihtoehtojen ra-

kentamisella, kansainvälisillä vaihdoilla kumppanioppilaitoksissamme sekä kaksoistutkinnon
suoritusmahdollisuudella. Opiskelijoilla oli myös
mahdollisuus osallistua Urheiluakatemian toimintaan. Väyläopintojen kehittäminen eli ammattikorkeakouluopintoihin joustavasti siirtyminen pääsi
myös vauhtiin ja tulee näkymään jatkossa vahvasti
tarjonnassa.
Kaikilla koulutusaloilla tehtiin vahvaa ja hyvää
työelämäyhteistyötä koulutuksen kehittämiseksi
ja tulevaisuuden kehityssuuntien ennakoimiseksi. Yhteistyö työelämän kanssa on toimintamme
kivijalka. Opiskelijoiden antama arvo-palaute
koulutuksesta on ollut erittäin hyvällä tasolla koko
lukuvuoden ajan, mistä olemme todella tyytyväisiä.
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
rehtori
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Tunnusluvut 2019
12 milj. €

Investointimenot

Toimintatuotot

429

Yhteensä

595

suoritettua
tutkintoa

4,28 / 5

166

137

naisia 88 (64%)
miehiä 49 (36%)

työntekijää

ammatti- tai
erikoisammattitutkintoa

1119

Omavaraisuus-%

Henkilöstö 31.12.2019

suoritettua
perustutkintoa

Toteutuneet opiskelijavuodet

Amispalaute

90,9 %

580 000 €

Keski-ikä 48,7 vuotta
Henkilöstön suorittamat
tutkinnot 11 kpl
Opetushenkilöstöstä
pedagogisesti kelpoisia 91 %

4,49 / 5
Työpaikkaohjaajan
palaute
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Hankkeet
Vuonna 2019 päättyneet hankkeet
•
•
•
•
•
•

Into
Kumppaneina
Diggaajat
Cerasmus+
Prikka
Organisaation toimintakulttuurin
laaja-alainen uudistaminen
• Vertaisarvioinnilla tulosta 2

Jatkuvat hankkeet
•
•
•
•
•
•
•

Faicare
Työuralle
Euroskill Network 2
Erasmus We Tomorrow
Teknologia-alan koulutuksen kehittäminen
Tiedolla johtamisen kehittäminen
Ydinprosessien osaamisen varmistaminen
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Auto-, logistiikka- ja nostoala

Tekniikan alat
Tekniikan alat jaettiin loppuvuodesta
kahden koulutuspäällikön alaisuuteen.
Toisen koulutuspäällikön alaisuuteen
kuuluvat auto-, logistiikka- ja nostoala.
Toisen koulutuspäällikön alaisuuteen
kuuluvat sähköala, rakentaminen, pintakäsittely, talotekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, tekninen suunnittelu
ja kiinteistöala.

Autoalan opetus tapahtuu käytännönläheisesti oppilaitoksen omassa harjoituskorjaamossa kattavasti asiakastöitä tehden.
Autoalalla opiskelijat sijoittuvat hyvin alan
yrityksiin sekä koulutus- että oppisopimuksella.
Logistiikan perustutkinnon opiskelijat suorittavat alan opintoja sekä koulun asiakastöissä
että koulutus- ja oppisopimuksilla alan yrityksissä. Opiskelijat voivat suorittaa opintojen aikana B-,C- ja CE-ajokortit, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Auto- ja logistiikka-alan opettajat sekä opiskelijat ovat osallistuneet aktiivisesti kasainvälisiin opiskelija- ja opettajavaihtoihin OPH:n
Erasmus+ -rahoituksella. Oppilaitoksessamme on ollut myös vierailijoita tutustumassa
logistiikka- ja auto-alan opetukseen useista
eri Euroopan maista.
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Uutena koulutuksena aloitettiin ”Tulevaisuuden ammatti tekniikan aloilla”, jonka
tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden
tietoteknisiä-, digitaalisia-, robotiikan- sekä
ohjelmoinnin taitoja. Opinnoissa tutustutaan
myös kestävän kehityksen sekä laatuajattelun periaatteisiin ja taitoihin sekä tutustutaan
erilaisiin logistisiin ratkaisuihin. Koulutuksen
käytyään opiskelijat voivat hakeutua useille
eri tekniikan aloille, oman mieltymyksensä
mukaisesti.
Sekä logistiikan että autoalan opettajat ovat
tiiviissä yhteistyössä alan yrityskentän kanssa. Opettajat sekä yritysten edustajia osallistui kuntayhtymän järjestämään teatteri-illalliseen, jossa voitiin yhteistyössä suunnitella
opetuksen toteuttamista parhaiten yritysten
tarpeita palvelevaan suuntaan.
Nostoalalla tarjoamme laaja-alaista koulutusta erilaisilla nostimilla. Valtakunnallisesti
mitattuna Perkiöntiellä on kaikkein laajin
torninosturikalusto, jota vahvistettiin loppuvuodesta yhdellä uudella torninosturilla. Nyt
torninostureita on kaikkiaan 9 kappaletta.

KOKO NÄYTTÖ

Rakentaminen, pintakäsittely, sähkö, talotekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, kiinteistönhoito ja tekninen suunnittelu
Ammatillisen koulutuksen reformin, teknologisen
kehityksen ja ketterien palvelukonseptien myötä
ollaan vaiheittain siirrytty asiakaslähtöiseen palvelukokonaisuuteen rakentamisen aloilla.

pitkäkestoinen erityisosaamisen tarve niin koulutuksenjärjestäjä suunnittelee tähän tarpeeseen
vastaavan koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuutta tarjotaan valitun kohderyhmän
opiskelijoille.

Yksilöllinen oppiminen on hyvä periaate mutta se
vaatii opettajilta ja oppilailta paljon. Tuloksia on
saatu niin, että opintoja on voinut aloittaa jatkuvan haun kautta. Näin voidaan jatkossakin tehdä,
jos mielenkiintoinen tutkinto tai tutkinnon osa
löytyy valikoimista. Opiskelija voi opiskella sitä,
mitä haluaa silloin, kun haluaa. Myös valmistumisajankohdat ovat moninaisia. Kevätjuhlaan
ei tarvitse odottaa, jos osaaminen on saatu
tavoitetasolle aikaisemmin.

Kehityshankkeissa on pureuduttu mm. robotiikkaan ja ajasta ja paikasta riippumattomaan taidon
oppimisen. Videot, striimaus, oppimisalustat,
AR- ja VR-lasit ovat pilottivaiheessa mutta toimivia konsepteja voidaan nyt jo tarjota. Yhteistyö-,
hitsaus- ja kuljetusrobotteihin liittyviä kehityshankkeita on mahdollisuus tarjota kumppaneille
jatkossakin vaikka varsinainen hankerahoitus
päättyy 2020.

Toinen merkittävä palvelulupaus liittyy elinvoimaa lisääviin koulutuskokonaisuuksiin. Tarpeet
vaihtelevat suuresti. Välillä on osaamisvajetta,
akuutti tarve teknologiseen kehittämiseen tai
pulaa osaavasta henkilöstöstä. Toisessa ääripäässä on muutosturvaan liittyvät muutosvalmennuskoulutukset.

Rekrykoulutuksissa olemme menestyneet erinomaisesti. Vuorovaikutuksen ja yrityksien tarpeiden selvittämisen kautta olemme panostaneet
keskeisiin osaamistavoitteisiin asiakastyytyväisyyden takaamiseksi. Tällä sektorilla maineemme
on hyvä ja ELY on tukenut tarvelähtöisiä sisältöjä
avokätisesti.

Osaamisvajetta on paikattu yrityskohtaisesti räätälöidyillä koulutuskokonaisuuksilla. Pitkän aikavälin osaamistarpeisiin voidaan reagoida myös
paikallisesti tarjottavilla tutkinnon osilla. Tämä
tarkoittaa sitä, että jos yrityskumppanilla ilmenee

Meillä pidetään huolta opiskelijoista, henkilökunnasta, sidosryhmistä ja koulutuksen korkeasta
laadusta. Tervetuloa tutustumaan taidon oppimisen edelläkävijyyteen!

Tervetuloa tutustumaan taidon
oppimisen edelläkävijyyteen!
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Sosiaali- terveys- ja kasvatusala
Projektitoiminta
Faicare-projekti järjesti lukuisia tapahtumia ja
asiakasprojekteja ja yhteistyötä tehtiin yritysten,
järjestöjen ja yhdistysten kanssa tiiviisti. Myös
opiskelijat osallistuivat tapahtumien toteuttamiseen, joita olivat mm. Forssan kirjaston Haltijapolku ja jouluinen satuseikkailu. Lisäksi hanke
järjesti syntymäpäiväjuhlia, osallitui Heinämessuille ja Lähihoitaja 2019 -tapahtumaan. Iso ponnistus oli Kaikille toimiva arki -messutapahtuma
Forssassa. Hanke järjesti myös koulutus-ja verkostotapahtuman sosiaali- ja terveysalan toisen
asteen opettajille Forssassa. Hyvinvointiteknologialaitteiden yhteistyö valmistajien ja laitetoimittajien kanssa jatkui.
Useat eri oppilaitokset olivat kiinnostuneet Faicare-hankkeesta ja
kävivät tutustumassa
projektin toimintaan
ja tuloksiin. Syksyllä
Faicare sai käyttöönsä
Paavo-robotin, joka on
jo tuottanut iloa lapsista
ikäihmisiin.

Wetomorrow-hanke on kansainvälinen
VR (Virtual Reality) -projekti, johon osallistuu FAI:n lisäksi oppilaitoksia Espanjasta,
Ranskasta, Puolasta ja Englannista. Hankkeessa
muunnetaan muistoja virtuaaliseen muotoon.

tä ja osallistavaa kaikessa toteutuksessa aina suunnittelusta arviointiin asti. Se vaatii ja kehittää myös
oppilaitoksen ja työelämän varhaiskasvatuksen
asiantuntijoiden yhteistyötä sekä tunnettuutta.

SelfE-projekti keskittyy yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan. Se on myös kansainvälinen
projekti, jossa on osallistujia Italiasta, Espanjasta,
Latviasta, Kreikasta ja Turkista. Tavoitteena on
luoda kansainvälinen mobiilipeli yrittäjyysopintoihin.

Taitaja-toiminta

Elokuusta 2019 lähtien Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan osaamisalan (Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito) lähihoitajaopiskelijat ja vastuuopettaja ovat järjestäneet yhteistyössä Forssan
kaupungin sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden varhaiskasvatuksen kanssa
avointa varhaiskasvatuspalvelua eli
kerho- ja leikkitoimintaa pienten
lasten perheille. Opiskelijat keksivät
hankkeelle nimen Faikids.
Toiminnalle ja opetukselle Faikids luo
paljon uusia mahdollisuuksia kehittää
työelämälähtöisiä toimintamalleja sekä
tiedon soveltamista sekä syventämistä heti
käytännön työssä. Toiminta on opiskelijalähtöis-

Opiskelijat kilpailevat ammattitaitokilpailun
SM-mitaleista valtakunnallisissa Taitaja-kilpailuissa vuosittain. Vuonna 2019 Forssan ammatti-instituutissa osallistui tammikuussa eri paikkakunnilla järjestettäviin semifinaaleihin kuusi
kilpailijaa. Lähihoitajalajissa opiskelija Taru Ylinen
nappasi upeasti finaalipaikan. Toukokuussa Taru
edusti Forssan ammatti-instituuttia kilpaillen
vaativassa ja kovatasoisessa lähihoitajalajin finaalissa Joensuussa. Kilpailuviikko meni hienosti ja
olemme kaikki ylpeitä opiskelijamme sijoittumisesta kahdeksan Suomen parhaan huippuosaajan joukkoon vuonna 2019. Syksyllä 2019 FAI:n
Taitaja-team jatkoi kehittämis- sekä valmentamistyötä ja saimme koottua uuden 19 opiskelijan
ja valmentajan muodostaman joukkueen.

Työelämäyhteistyö
• Multisensorisen työn valtakunnallinen verkostopäivä 20.9.19 yhteistyössä Hykyn kehitysvammahuollon kanssa.
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• Opiskelijoiden pitämät toimintatuokiot kehitysvammaisten päivätoiminnoissa (Helmiina +
Päiväniitty) keväällä ja syksyllä.
• Opiskelijoiden pitämät toimintatuokiot Kiipulan yksikössä ja Kehitysvammahuollon asumisyksikössä.
• Yhteiskoulutukset FSHKY:n kanssa.
• VOO- (vastuuta ottamalla opit) yhteistyö ja ensimmäiset VOO-opiskelijat sairaalassa.
• Vanhustyön toimijoiden toimintaan osallistuminen.
• Yhteistyö eri hoivayritysten kanssa eri muodoissa.

KOKO NÄYTTÖ

Liiketoiminta ja tieto- ja viestintätekniikka
Liiketoiminnassa ja tieto- ja viestintätekniikassa vuosi 2019 oli monenlaisen
kehittämisen ja yhteisen, monialaisen
tekemisen vuosi, varsinkin siksi, että liiketoiminnan perustutkinnon opetussuunnitelma uudistui syksyllä 2018. Molemmilla
aloilla oppimista vietiin enemmän työelämän aitoihin tilanteisiin ja tarpeisiin
projektien avulla; toisaalta omatahtisen
oppimisen mahdollisuuksia lisättiin
laajentuneen verkko-opetuksen kautta.
Samalla pysähdyttiin pohtimaan kestävän
kehityksen näkökulmia, mikä konkretisoitui sekä merkonomien että datanomien
osaamislupauksiin. Tästä työstä tunnustuksena alojen kestävän kehityksen sertifikaatti uusittiin keväällä 2019.
Vuosi 2019 toi kansainvälisiä tuulia sekä
liiketoimintaan että tieto- ja viestintätekniikkaan sekä ulkomailla tapahtuvan oppimisen että maahanmuuttajaopiskelijoiden muodossa. Myös kulttuurikilpailuihin
taitojaan mittelöimään uskaltauduttiin
koulun SakuStars-joukkueen mukana.

Tieto- ja viestintätekniikka
Tieto- ja viestintätekniikassa vuosi 2019
toi mukanaan yhä monipuolistuvat oppi-

misen muodot ja tiiviimmän yhteistyön
sekä yritysten ja yhteisöjen että Hämeen
ammattikorkeakoulun kanssa. Esimerkiksi
Lounean kanssa toteutetussa yhteistyöprojektissa opiskelijat pääsivät auttamaan
Lounean asiakkaita kaapeli-TV:n kanavien
uudelleen hakemisessa. Edellisvuosien
tapaan opiskelijat jatkoivat yhteistyötä
Forssan kirjaston kanssa. Datanomiopiskelijoita oli SeniorSurf-tapahtumissa
opastamassa senioreita tietokoneiden,
tablettien, älypuhelimien ja eri ohjelmien
ja palveluiden käytössä. Samoin datanomiopiskelijat jatkoivat laadukasta työtään
Taitaja9:n paikalliskilpailun tulospalvelun
toteuttajina. Syksyllä koululle hankittiin
3D-tulostin, jonka avulla opiskelijat tutustuivat 3D-suunnitteluun ja 3D-tulostamiseen.
Myös Hamkin Forssan toimipiste tuli vuoden aikana datanomiopiskelijoille tutuksi.
Opiskelijat osallistuivat sekä Frushiin eli
kiertotalouden start-up-tapahtumaan
että Hamkin opiskelijoiden projektitöiden
esittelyihin. Esittelyissä oli erilaisia biotekniikkaan yhdistettyjä mobiiliratkaisuja
ja datankeruun sovelluksia. Ammatti-

korkeakouluyhteistyön tarkoituksena on
innostaa ja kannustaa opiskelijoitamme
jatkamaan opintojaan ammatillisen koulutuksen jälkeen. Esimerkiksi väyläopintojen kautta datanomiopiskelijoillamme on
huikea mahdollisuus suorittaa jo ammattikoulun aikana ammattikorkeakoulun
tietojenkäsittelyopintoja ja näin jatkaa
osaamisensa kehittämistä.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon päiväopetuksen rinnalla oppisopimusopiskelu löysi omia uomiaan ja
työvoimakoulutuksena aloitettiin muutamakin Työelämän digitaidot haltuun
-koulutus, jossa päivitetään tieto- ja
viestintätekniikan osaamista nykypäivän
työelämän tarpeita vastaavaksi. Digitaidot
ovat tärkeä osa sekä nykypäivän että tulevaisuuden osaamista, ja näiden taitojen
merkitys vain korostuu koko ajan digitalisoituvassa maailmassa.
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Liiketoiminta
Liiketoiminnassa vuosi 2019 oli erittäin
monipuolinen ja vauhdikas! Koska liiketoiminta pyörittää maailmaa, ovat
opiskelijamme olleet monessa mukana.
Opiskelijat ovat oppineet liiketoiminnan
ja yrittäjyyden saloja erityisesti projekteissa, ulkomaanjaksoilla ja osuuskunnan
ja NY-yritysten kautta. Samalla he ovat
päässeet hiomaan ammatillista osaamista
myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon
ja työvälineohjelmien parissa.

Liiketoiminnan ammattilaiset tarvitsevat monenlaista osaamista myynnistä ja
asiakaspalvelusta tapahtumatuotantoon
ja palvelumuotoiluun. Eri vuosikurssien
ProMe-opiskelijat ovat vuoden aikana oppineet näitä taitoja monessa projektissa.
Äärimmäisen hyvää tapahtumatuotannon
oppia tarjosi vuoden alkuun vakiintunut
kesätyö- ja koulutuspaikkoja mainostava
opinto- ja rekrytapahtuma Tekijä2019,
jonka suunnittelu- ja toteutustiimissä oli
useita opiskelijoitamme. Pienemmässä
mittakaavassa tapahtumatuotanto-oppia
kertyi myös pakohuoneen ja lukemisen
teemavuoteen sopivan liveäänikirjapisteen järjestämisestä koulumme avoimiin
oviin. Liiketoiminnassa opetus on tiukasti kiinni työelämän oikeissa töissä.
Pienempinä projekteina opiskelijat ovat
toteuttaneet asiakaskyselyitä, mystery
shoppausta, osuuskunnan kirjanpitoa,
tuote-esittelyitä ja markkinointitempauksia. Koulumme sai syksyllä nauttia
paikallisen yrityksen porkkanoista, kun
yksi tiimeistä heittäytyi harjoittelemaan
myyntitaitojaan Karotian tuote-edustajina. Kaupan alan perusarkeen opiskelijamme ovat tutustuneet inventointipäivien
muodossa.

Yksi vuoden 2019 merkittävimmistä ja
näkyvimmistä projekteista oli olohuone-kahvila Fönsterin pyörittäminen
Forssan keskustassa. FAI:n osuuskunta
Loimi-Akselin perustama kahvila oli
oivallinen työelämälähtöinen oppimisympäristö ensimmäisen vuoden ProMe- eli
projektimerkonomiopiskelijoille asiakaspalvelun, markkinoinnin, tuloksellisuuden
ja työyhteisötaitojen oppimiseen. Fönsterin taival huipentui toukokuussa, jolloin
Fönsteri palkittiin valtakunnallisessa Yritys
Hyvä -kilpailussa toisen asteen opiskelijoiden sarjassa. Voittoperusteluissa korostui
aito yritteliäisyys, yhteiskunnallinen näkökulma ja ennen kaikkea se, että opiskelijat
ovat päässeet päättämään, tekemään ja
Liiketoiminnan osaamista tarvitaan myös
toteuttamaan ideaansa itse.

taloushallinnon puolella. Digitaalisuus
tuo automatisaatiota ja robotiikkaa hurjalla vauhdilla avuksi taloushallinnon
tehtäviin. Entistä enemmän korostuvat
vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot taloushallinnon tehtävissä. Oppilaitoksellamme on käytössä pilvipalveluna toimiva
taloushallinnon ohjelmisto, joka mahdollistaa ohjelman käytön missä tahansa internetyhteyden päässä. Ohjelman kautta
opiskelija voi harjoitella monipuolisesti
erilaisia taloushallinnon toimintoja. Yhteistyö työelämän kanssa on keskeisessä
roolissa, jotta opiskelijat pääsevät tekemään alan töitä erilaisissa ympäristöissä.
Keväällä 2019 opiskelijoitamme jalkautui
päiväksi seuraamaan oman talomme
ammattilaisten eli esimerkiksi opintosihteerien ja toimiston väen työtä. ”Päivä
LHKK:n ammattilaisen varjona” sai hyvän
vastaanoton sekä varjostettavien että
varjostajien keskuudessa, ja ehkäpä joku
sai kipinän tulevaisuuden urasuunnitelmilleenkin!
Vuoden uutena juttuna oli myös ensimmäisten merkonomiopiskelijoiden aloittamat tradeomiopinnot väyläopintoina
Hamkissa. Moni opiskelijamme kartutti
johtamisosaamista puolestaan jo perinteeksi muodostuneessa Rotarien RYLA eli
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Nuori johtaja -koulutuksessa, jonka osallistujat
saivat arvokasta oppia johtajuudesta ja viestinnästä sekä pääsivät verkostoitumaan Hamkista
ja Faista tulevien osallistujien ja huippuluennoitsijoiden kanssa.
Yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatus lähtivät
vuoden aikana huimaan nousukiitoon. Osuuskunnan lisäksi merkonomiopiskelijoita innostui
Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan kuuluvien NY-yritysten perustamisesta. NY-yritykset toimivat
oikealla rahalla, ja ohjelman aikana yritys sekä
perustetaan että toimintakauden lopuksi päätetään. Liiketoiminnan opiskelijoiden NY-yritykset
toimivat muun muassa tapahtumanjärjestäjinä
myyden lastensyntymäpäiväpaketteja. Uudenlaisesta yrittäjyyskasvatuksesta saatiin esimakua
olemalla Forza-yrityskiihdyttämön perustamisessa mukana yhdessä Forssan Yrityskehityksen,
Hamkin ja muiden alueen oppilaitosten kanssa.
Crazy Town -verkostoon kuuluvan Forzan kunnianhimoisena tavoitteena on tuoda yhteen
alueen yrittäjiä ja oppilaitosten opiskelijoita ja
luoda kolmen vuoden aikana Forssan seudulle
100 uutta start-up -yritystä. Muutenkin paransimme yrittäjyyskoulutuksen saavutettavuutta
viemällä koulutusta enemmän verkkoon; Starttiyrittäjäkoulutus ja yrittäjän ammattitutkinto
onnistuvat molemmat verkkototeutuksena. Tietenkin opettajamme opettavat yrittäjyyttä myös
lähiopetuksena. Erityisen suosituksi vuoden
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2019 aikana nousi Fain sisällä eri aloille räätälöidyt viiden päivän yrittäjäkoulutukset.
Vuosi 2019 merkitsi monelle merkonomille
matkustamista leirien, retkipäivän ja ulkomaanmatkojen muodossa. Vuoden aikana merkonomiopiskelijat olivat järjestämässä kahta
yrittämiseen, ideointiin ja yhdessä tekemiseen
keskittyvää NY24h-leiriä, joista ensimmäinen
toteutettiin inspiroivissa puitteissa ja yhteistyössä Ypäjän Hevosopistolla ja toinen Tammelan
Liesjärvellä Honkapirtillä. Molemmat leirit tarjosivat mainioita mahdollisuuksia toisilta oppimiseen ja verkostoitumiseen, sillä kevään leirillä
failaiset ja hevosopistolaiset kilpailivat parhaasta
liikeideasta sekatiimeissä ja syksyn leirillä tiimeissä oli osallistujia Fain eri aloilta. Keväällä liiketoiminnan ja tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat
vierailivat Fazerilassa ja Heurekassa.
Oppiminen hieman kauempana eli ulkomailla innosti useaa ja opiskelijoitamme suuntasikin niin
Ranskaan, Isoon-Britanniaan kuin Espanjaankin.
Liiketoiminnan opiskelijoiden ryhmämatka Isle
of Wightille oli mukana olleille suoranainen elämys, jossa yhdistyi omaan alaan ja paikalliseen
koulu- ja muuhun kulttuuriin tutustumista ja
kansainvälistä verkostoitumista. The Isle of Wight
Collegessa opiskelijat osallistuivat eri aineiden
tunneille ja huomasivat pärjäävänsä kielitaidollaan hyvin!

Liiketoiminnan perus- ja ammattitutkinnon
lisäksi toteutimme myös työvoima-, oppisopimus- ja rekrykoulutusta. Muutaman vuoden
tauon jälkeen järjestimme Loimaalla myynnin ja
asiakaspalvelun koulutusta. Koulutuksen tavoitteet saavutettiin hyvin ja erityisesti vanhimmat
osallistujat (ikä 50+) työllistyivät kaikki koulutuksen päätteeksi. Asenne ratkaisee!
New Hairstore -ketjun henkilökunnalle järjestetty yrityskohtainen liiketalouden perustutkintokoulutus saatiin valmiiksi ja kesäkuussa
jaettiin todistukset onnellisille liiketoiminnan ja
kannattavuuden päälle ymmärtäville partureille
ja kampaajille.
Lisäksi meillä oli ilo olla Forssassa kouluttamassa uusia osaajia K-Supermarketille, lisäämässä
taloushallinnon taitoja ja vahvistamassa teboililaisten liiketoimintaosaamista ympäri Suomen.

Media-ala
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Media-alalla vuosi on täyttynyt tehokkaasti valokuvaamisen,
videoimisen sekä kuvan, videon ja äänen käsittelyn opettelusta.
Opinnoissa harjoitellaan aktiivisesti mediamateriaalin tuottamista
sekä koulussa esimerkiksi omalla FaiViestii-kanavalla että oikeissa
asiakastöissä. Keväällä 2019 media-alan opiskelijat muun muassa
osallistuivat Nimby-elokuvan kuvauksiin.
Vuoden 2019 aikana media-alan perustutkinnon opetuksen
rinnalla käynnistettiin media-alan ammattitutkintokoulutus.
Koulutus kiinnosti laajasti! Myös oppisopimusopiskelijoiden ja
työvoimakoulutusten opiskelijoiden määrää lisääntyi vuoden
aikana huomattavasti.
Uutuutena Loimaalla aloitettiin media-alan ja liiketoiminnan
yhteistyönä Some kutsuu tekijää -koulutus, jossa yhdistettiin
onnistuneesti ja työelämän tarpeet huomioiden kahden alan
osaamista. Koulutuksessa keskityttiin erityisesti sosiaalisen median
sisällön tuottamiseen.
Ilahduttavaa oli se, että osa työvoimakoulutuksissa aloittaneista
jatkoi suorittamaan koko media-alan perustutkintoa. Media-alan
osaamiselle onkin tällä hetkellä kova kysyntä monimediaisessa
yhteiskunnassamme!
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Palvelualat
Palvelualojen yhteinen kehittämispäivä pidettiin elokuussa. Teimme tutustumisretken
Forssaan. Ensiksi kävimme tutustumassa Forssan kaupungin Wirta-pajaan. Käynnillä tärkeäksi asiaksi nousi opintojen tekeminen pajalla, ja
suurta mielenkiintoa herätti 3D-tulostaminen.
Matka jatkui Forza-yrityskiihdyttämöön. Heidi
Loukiainen kertoi yrityskiihdyttämön ja koulutuksen yhteistyön mahdollisuuksista. Forzan tiloissa Raija Alapeteri kertoi meille myös omien
purjehduskokemuksien kautta yrittämisestä
ja tiimityöstä. Päivä päättyi Koijärven koululle,
jossa kestävä kehitys on koulun arkipäivää joka
tasolla.

Ravintola- ja catering-ala
Ravintola- ja catering-alan koulutusta kehitettiin reformin suuntaiseksi. Nuoret ja aikuiset
sekä maahanmuuttajat opiskelevat yhdessä
niin teoriatunneilla kuin ravintolatoiminnoissakin.

englanti ja arkiruokakurssi. Nämä kurssit olivat
tarjolla kaikille oppilaitoksen opiskelijoille.
Koulutusta yli alojen tehtiin yhdessä elintarvikealan, liiketoiminta- sekä ravintola-alan
kanssa yhdessä. Järjestettävä koulutus oli
ruokakaupan osaaja, johon osallistui tutkinto-opiskelijoita ja TE-toimiston opiskelijoita.
Ravintola-alalla päätettiin ottaa käyttöön
e-kokkimateriaali oppikirjana. Materiaalin käyttö tarjotaan kaikille koulutusalan opiskelijoille
ilmaiseksi. Ekokki on tutkinnon perusteisiin
perustuvaa opetusmateriaali, joka tukee opiskelijoiden oppimista. Myös valmis sähköinen
verkkomateriaali tukee oppilaitoksen strategisia suuntauksia.
Dieettikokkien eat-koulutus käynnistyi syksyllä
2019.

Hyvä oppimistilaisuus opiskelijoille oli teatteri-illallinen, joka järjestettiin ensimmäisen
Keväällä oli neljän kuukauden kestävä työvoikerran tammikuussa. Tilaisuus järjestettiin Cmapoliittinen kahvilakoulutus, joka toteutettiin rakennuksen ravintolasalissa. Esityksenä oli
integroituna jo olemassa oleviin opintoihin.
Rivo ja Raivo. Illallisella tarjottiin kolmen ruokaKoulutukseen osallistui neljä opiskelijaa, joista lajin illallinen. Opiskelijat tarjoilijat ja valmistiyksi jatkoi tutkintokoulutukseen.
vat erinomaiset ruoat. Vuoden aikana järjestetKesäopintojen tarjonnassa oli toiminnallinen
tiin 17 tilaustarjoilua. Osa näistä tilaisuuksista

oli iltaisin ja osa myös viikonloppuna. Tilaisuuksien asiakasmäärät vaihtelivat 15-200 henkilön
välillä.
Vuonna 2019 kansainvälisyysmatka suuntasi
toukokuussa Sloveniaan Erasmus-vaihdon
merkeissä. Vaihtoon osallistui viisi opiskelijaa
opettajan johdolla. Vaihtojakso kesti kaksi
viikkoa.
Koulutusalalla työelämäyhteistyötä vahvistettiin monin eri tavoin. Yritysyhteistyössä
työelämän kanssa tehtiin syyskuussa messumatka Tukholmaan. Matkan tarkoituksena oli
tutustua alan kehitykseen isossa maailmassa
ja myös tiivistää verkostoja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yritysten kanssa tehtiin myös
yhdessä asiakastilaisuuksia heidän tiloissaan.
Eerikkilän 70- vuotisjuhlan toteuttamisessa oli
mukana koulutusalalta kaksi opiskelijaa ja 15
opiskelijaa. Myös Scandicin kanssa tiivistettiin
yhteistyötä. Opiskelijat olivat marraskuussa
yksityistilaisuudessa tarjoilemassa opettajan
kanssa. Tilaisuutta ennen opiskelijat hankkivat
tarjoiluosaamista Scandicin lounasravintolassa. Tällainen toiminta tukee hyvin niin yrityselämän kuin koulutuksen työelämälähtöistä
toimintaa.
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Kauneudenhoitoala
Keväällä 2019 valmistuneet opiskelijat
työskentelivät ahkerasti opiskelijahoitola
BeautyFaissa, tehden jo taitavasti käsi- ja
jalkahoitojen lisäksi mm. vaativia laitteilla ja
erikoistuotteilla toteutettuja kasvohoitoja
sekä tehokkaita ja rentouttavia vartalohoitoja. Kevääseen mahtui myös antoisa
työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso,
jolloin opiskelijat pääsivät oppimaan uusia
taitoja kauneudenhoitoalan yrityksiin.
Lisäksi opiskelijat osallistuivat eläkeläisten
virkistäytymispäivään Klemelässä, jossa he
tekivät pieniä hemmotteluhoitoja. Samoin
vierailu palvelukeskus Tammikartanoon on
jo tutuksi tullut perinne syksyisin vanhusten viikolla ja toisen kerran keväisin.
Keväällä opiskelijat osallistuivat Kutsu
kauneuteen -tapahtumaan Forssan Emotionissa tehden meikkejä eri kosmetiikkabrändien nimissä.
Yritysvierailuilla kävimme Helsingissä, jossa
kohteina olivat Oy Duroy Ab sekä meikki- ja
maskeerausputiikki Studio Diiva.
Osa opiskelijoista sai tilaisuuden osallistua
elokuvan maskeerausprojektiin, kun Forssassa kuvattiin keväällä 2019 Teemu Nikin
ohjaama elokuva nimeltään Nimby. He

toimivat maskeeraajina päämaskeeraajan
apuna.
Valmistuvien opiskelijoiden kevään kohokohta oli opintomatka Pariisiin. Pääsimme
ranskalaisen Ella Bache -kosmetiikkasarjan
kansainvälisen kouluttajan pitämään tuoteja hoitokoulutukseen.
BeautyFai-opiskelijahoitolaan saimme uudet, upeat hoitotuolit sekä hoitopöydät. Lisäksi vastaanottotiloissamme tehtiin pientä
pintaremonttia ja tämän upean muutoksen
toteutti oppilaitoksemme pintäkäsittelyala.
Syyslukukauden pääsimme aloittamaan innoissamme näistä hienoista investoinneista
ja remonteista.
Elokuussa aloittivat uudet innokkaat opiskelijat, jotka jo lokakuussa järjestivät ensimmäisen tapahtuman yhteistyössä Kauneuskeskus Marisan kanssa. Kyseessä oli Roosa
nauha -päivän tapahtuma, joka onnistui yli
odotusten. Samalla lanseerattiin opiskelijoiden oma harjoitushoitola PikkuBeauty
Kauneuskeskus Marisan yhteyteen. Opiskelijat tulevat työskentelemään PikkuBeautyssä teemapäivien merkeissä tehden siellä
asiakastöitä ohjaajan avustuksella.
Vanhusten viikolla pääsimme taas ilahdut-
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tamaan vanhuksia Tammikartanoon Tammelaan. Syksyn jännittävin ja hienoin hetki
koitti, kun opiskelijat avasivat BeautyFain
ovet ja aloittivat asiakaspalvelun tarjoten
käsi- ja jalkahoitopalveluita sekä ripsien ja
kulmakarvojen värjäyksiä.
Helsingin kaapelitehtaalla järjestetyt kosmetologipäivät ovat vuoden merkittävin
kauneudenhoitoalan ammattitapahtuma,
jossa kosmetologit ja alan opiskelijat saavat
mahdollisuuden oppia uutta, inspiroitua
sekä kuulla alan nykytilanteesta. Sinne
matkasimme yhdessä paikallisten kauneudenhoitoalan yrittäjien kanssa.
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Keramiikka-ala
Keramiikka-alalla jatkui Cerasmus+ -hanke. Vuoden aikana oli kaksi hanketapaamista ulkomailla Unkarissa ja Espanjassa. Hankkeen
yhtenä osana toteutettiin keramiikka-alan työelämäyhteistyö- ja
sidosryhmätapaaminen 15.2. oppilaitoksessa. Tilaisuudessa puhumassa oli keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirta.
Tilaisuudessa esiteltiin myös ammatillisen koulutuksen uusia
suuntia. Keramiikka-alan osaajat pitivät tapahtumaa hyvänä, koska keramiikka-alan työ on hyvin yksinäistä. Verkostoituminen ja
ajatusten vaihtaminen oli tarpeellista.
Forssan yhteislyseon kanssa aloitettiin yhteistyössä kuvataide- ja
muotoilulinja. Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus syventää keramiikan ja muotoilun osaamista ammatillisissa opinnoissa.

Myös keramiikka-alalla oli kesäopintoja, joihin oman alan opiskelijoiden lisäksi osallistui opiskelijoita sotealalta.
Kuosiyhteistyö käynnistyi myös Forssan kaupungin ja Forssan
museon kanssa. Tavoitteena on saada oppilaitoksen tuotantoon
esineitä ja astioita, joissa on käytetty Forssan Finlaysonin kuoseja.
Keväällä valmistuvien keramiikka-artesaanien All in Clay -näyttely
järjestettiin pop-up Galleriassa Forssan Torikeskuksessa 1-12.4.
Joulumyyjäiset järjestettiin keramiikkaosastolla 10. - 12.12.
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Puhdistuspalvelualalla
L&T:n Forssan toimipisteen kanssa järjestettiin rekrykoulutus HKScanin
matalapainepesijäkoulutus. Koulutus onnistui hyvin ja asetettuihin
tavoitteisiin päästiin.
Loimaan TE-toimiston koulutuksena aloitettiin henkilökohtaisen avustajan
koulutus huhtikuussa. Koulutukseen aloitti 12 opiskelijaa, joista valmistui 9.
Kiitä siivooja-päivä järjestettiin toisen kerran yhteistyössä työelämän
kanssa. Tänä vuonna päivä järjestettiin kauppakeskus Prisman tiloissa.
Yhteistyökumppaneita tapahtuman järjestämisessä oli mm. Loikusta,
siivouspalvelu Forssan Ilonasta.
Kesäopintoina järjestettiin piha- ja ulkoalueiden hoitoa. Koulutus oli avoin
kaikille oppilaitoksen opiskelijoille. Koulutukseen osallistui väkeä myös
työelämästä.
Koulutuksen työelämävastaavuutta ja digitaalisuutta lisättiin hankkimalla
pintapuhtausmittari. Luminometri hankitiin yhteishankintana ravintola- ja
catering-alan kanssa. Luminometri on osa Fredman Pron digitaalista
omavalvontajärjestelmää, joka on jo käytössä keittiöissä.
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Elintarvikeala
Elintarvikealalle vuosi 2019 oli vaiheikas ja
toimelias! Elintarvikealan osaamista kartutettiin
sekä FAI:ssa perustutkinnoissa että ammattitutkinnoissa ja useissa rekry- ja oppisopimuskoulutuksissa ympäri Suomea.
Elintarvikealan perustutkinnot ovat olleet nyt
kaksi vuotta yhteishaun piirissä ja olemme
saaneet nuorista kaksi luokkaa sekä jatkuvasta
hausta niihin täydennystä. Faissa elintarvikealan
perustutkinnon koulutusrakenne mahdollistaa
sen, että opiskelija pääsee tutustumaan kaikkiin
kolmeen osaamisalaan eli liha- ja leipomoaloihin sekä elintarviketeknologiaan. Suosituimmaksi osaamisalaksi on tähän mennessä osoittautunut leipuri-kondiittorin linja.

Lisäksi olemme kouluttaneet työvoimakoulutuksena esimerkiksi Kokista konditoriatuotteiden taitajaa. Ensi vuonna uutena alkaa Suomalaisen ruoan tekijä -koulutus, jolla pyrimme
vastaamaan elintarviketeollisuuden tarpeisiin
alueellamme ja mahdollistamaan kattavan elintarvikealan peruskoulutuksen tarjonnan oppilaitoksessamme.

Leipomoalan koulutuksissa
leivontaa opiskeltu tiiviisti
Alkuvuodesta 2019 lanseerattiin leipomolle brändilogo Fai Bakery. Logo oli esillä ensimmäisen kerran avoimissa ovissa
keväällä 2019. Opiskelijat tekivät Fai Bakerylle projektityönä leipomotuotteiden
myyntikansion leipomon perustuotteista.
Projekti jatkuu edelleen. Rekryviikolla
elintarvikealalla kävi runsaasti peruskoululaisia tutustumassa alaan. Opiskelijat
olivat mukana valmistamassa tuotteita ja
kertomassa mm. kansainvälisestä vaihdosta ja opiskelusta alalla. He antoivat
myös taitonäytöksiä.
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Leipomoalalla valmistauduttiin myös
kilpailutoiminnan käynnistämiseen aloittamalla harjoittelu Rinkeli Grand Prix
-SM-kilpailua varten. Suomen Leipuriliiton järjestämä kilpailu pidetään helmikuussa 2020. Tavoitteena kilpailutoiminnalla on tuoda näkyvyyttä koulujen
välisessä ja valtakunnallisessa mielessä.
Seuraavana tavoitteena on viedä kilpailutoiminta Taitaja-kilpailuihin 2021 ja
vakiinnuttaa toiminta vuotuisella tasolla
osaksi ammatillista koulutusta leipomoalalla. Elintarvikealan perustutkinnon tai
osatutkinnon, leipuri-kondiittorin, lisäksi
meiltä valmistui leipomoalan ammattitutkinnon opiskelijoita ja myös ensimmäiset
kondiittorimestarit.
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Menestyneitä rekry- ja oppisopimuskoulutuksia
Teknologia-alan yritys MuRata Electronics Oy
Vantaalla toimii hyvänä esimerkkinä monialaisesta koulutuksesta. MuRatalla työskentee
yhteensä noin 1200 työntekijää, joista jokainen
tulee osallistumaan työyhteisötaitojen valmennuksiin. MuRatan tavoitteena on luoda sekä
jalkauttaa käytäntöön yritykselle toimivat pelisäännöt. Valmennukset aloitettiin alkuvuonna
500 operaattorin työpajoilla, joissa kussakin
kerrallaan eri aiheisia pajoja toteutti 8 opettajaa.
Pajojen lopputuloksien perusteella syksyllä 10
vapaaehtoista operaattoria jatkoi kahdessa eri
työpajassa laatien 6 pelisääntöä. MuRata Electronics Oy: n valmennukset jatkuvat vielä ainakin
vuoden 2020 ja tähtäävät samalla esimiesten
koulutuksiin. Tästä valmennusesimerkistä onnistumisen edellytyksenä korostuu yrityksen toimintojen tunteminen, luottamus sekä yhteinen
suunnittelu kohti yrityksen tavoitteita. Mainittakoon vielä, että MuRatan valmennukset saivat
alkunsa taannoisista elintarvikealalle toteutetuista työyhteisötaitojen valmennuksista, joiden
onnistunut lopputulos oli kiirinyt Vantaalle ja
juuri tämän vuoksi yritysyhteistyö koordinoidaan elintarvikealan kautta. Puskaradio on tässä
tapauksessa siis paras radio.
Vuoteen on mahtunut paljon muitakin onnistuneita rekry- ja oppisopimuskoulutuksia. Huit-

tisten alueella Aiko Akademi Oy:n kanssa toteutettiin Kivikylän, Korpelan, Kalaneuvoksen ja
Pick N Pay’n rekrykoulutukset. Kuluvana vuonna
saatiin päätökseen “Kariniemen Akatemia”, josta
valmistui lihateollisuuden ammattitutkintolaisia,
elintarvikealan perustutkintoon lihatuotteiden
valmistajia ja prosessiteollisuuden perustutkintolaisia. Myös HKScanin Forssan tehtaalle saatiin
ammattitutkinnon suorittaneita osaajia. Lisäksi
otettiin vastaan lopetusasetuksen mukaisia näyttöjä eri teurastamoissa Kanta-Hämeessä,
Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Uuden tutkintonimikkeen, elintarviketeollisuuden ammattitutkinnon,
alla opintojaan jatkaa vielä liha-alan osaamisalan
ja elintarviketeknologian tulevia osaajia. Myös
elintarvikejalostuksen ammattitutkinnon
liha-alan opetus jatkuu.
Vuodesta 2015 elintarvikealan koulutus on kehittynyt huimaa vauhtia. Faktia pysyy elintarvikepuolella vahvana ja verkostoituvana rekrykoulutusten vetäjänä ja FAI vuoden 2018 reformista
alkaen nousevana perustutkintojen kouluttajana
niin nuorille kuin aikuisillekin koko Kanta-Hämeen alueella ja sen ulkopuolella.

Kalaneuvos Oy, Sastamala, 25.2.-5.7.2019
Iloiset rekryläiset ja vastuukouluttaja Ari Åkerström
Pick N Pay elintarvikerekry tutustumassa Kivikylän
Kotipalvaamo Oy;n Huittisten lihavalmistetehtaan
tuotantoon tehdaspäällikkö Tero Martikaisen johdolla. (Hyviä ovat nakit suoraan uunista…)
Pick N Pay uudet lihaosaston vastaavat Viivi ja
Joonas, Huittinen
Kivikylän Kotipalvaamo Oy, kurssin päätöstilaisuus
12.5.2019
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Osuuskunta Loimi-Akseli Fönsterin pyörteissä

Kolmatta vuotta toiminnassa
oleva Forssan ammatti-instituutin osuuskunta Loimi-Akseli
jatkoi vuonna 2019 vahvasti
opiskelijalähtöisen yrittäjyyden tukemista ja
kehittämistä. Vuoden päätavoite oli joulukuussa
2018 Forssan keskustaan avatun olohuone-kahvila Fönsterin toiminnan kehittäminen. Joulukuisissa avajaisissa vieraili myös opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen. Fönsterin perustaneet
opiskelijat valmistuivat alkuvuodesta, joten olohuone-kahvilaa pyörittämään astui uusi, innokas ryhmä opiskelijoita. Fönsteri yhdisti aidosti
koulumme eri aloja, sillä sen toimintaan osallistui
kaikilta eri aloilta yhteensä noin 70 opiskelijaa.

Oikeana, opiskelijavetoisena olohuone-kahvilana Fönsterissä opiskelijat pääsivät tavallisia
työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja enemmän osallistumaan toiminnan kehittämiseen.
Fönsterissä olikin mahdollista opetella kaikkea
yrityksen toimintaan liittyvää asiakaspalvelusta
ja myynnistä taloudellisuuteen ja kirjanpitoon,
verkostoitumiseen ja tapahtuman järjestämiseen
asti. Samalla opiskelijat oppivat yritysyhteistyötä
Fönsterin sponsoreiden eli Forssan kaupungin,
OP Lounaismaan, Loimi-Hämeen Jätehuollon,
Lounean sekä Kiinteistöosakeyhtiö Forssan Torikeskuksen Olli ja Joni Järven kanssa.

Opiskelijat järjestivät Fönsterissä vuoden aikana
lukemattomia erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä, kuten esimerkiksi tavaranvaihtopäiviä,
geokätköilyn opastusta, venetsialaiset, Earth
Hour-, erikoiskaakao-, laskiais- ja ystävänpäivätapahtumia. Myös kokoukset ja lastensynttärit
löysivät tiensä Fönsteriin. Vuoden kohokohta
oli toukokuun lopulla, kun olohuone-kahvila
Fönsteri palkittiin valtakunnallisessa Yritys Hyvä
-kilpailussa. Palkitsemistilaisuudessa Helsingissä
Fönsteriä ihailtiin siitä, että se on ihan oikea yritys
internetsivuineen kaikkineen ja että sen kautta
opiskelijat voivat suorittaa opintojaan edeten
omia opinpolkujaan. Kilpailumenestystä juhlittiin
Fönsterissä viikolla 22, joka aloitettiin yhdessä
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yhteistyökumppanien kanssa maljan nostamisella ammatilliselle koulutukselle.
Fönsterin ovet sulkeutuivat suunnitellusti marraskuun puolivälissä. Ensi vuodelle osuuskunta
Loimi-Akselilla on tiedossa uudet kujeet, esimerkiksi monenlaista yhteistyötä Forzan, Hamkin
ja Hamkin Team Kestävän kanssa. Toki tänäkin
vuonna osuuskuntalaiset toimivat muuallakin
kuin Fönsterissä. Osuuskunnassa oli vuoden aikana kymmenkunta jäsentä, jotka työskentelivät
olohuone-kahvila Fönsterin lisäksi koulun G-rakennuksen kahvila Fine Cafessa ja osuuskunnan
kirjanpidon parissa sekä osuuskunnan kautta
omissa projekteissaan.
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#Failukee — lukemisen teemavuosi Faissa
Lukutunteja kaikilla aloilla, lukubingoa ja opettajien ja opiskelijoiden kirjavinkkauksia – lukeminen on tänä lukuvuonna näkynyt vahvasti
koulumme arjessa. Ensimmäiseksi koulumme
teemavuodeksi valikoitui lukeminen, sillä sen
heikentyneestä tilasta ja toisaalta tärkeydestä on
ollut paljon puhetta viime vuosina. Lähdimme
toteuttamaan lukuvuotta kahden pääperiaatteen avulla: tuodaan kirjat ja lukeminen opiskelijoiden luo sekä annetaan lukevien ammattilaisten malleja.
Teemavuotemme alkoi heti elokuussa 2018
sillä, että saimme Lounakirjastoista lainaan noin
30 kassillista kirjoja eri aloille. Ympäryskuntien
kirjastojen ammattilaiset olivat kesän aikana
keränneet kullekin alalle sopivaa ja innostavaa tietokirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta.
Mukana oli huikeita teoksia, joita ammatilliset
opettajatkin hypistelivät innoissaan! Kirjakassien
pohjalta me, koulumme kaksi äidinkielenopettajaa, olimme suunnitelleet kuusi lukutuntia
ammatillisten opettajien toteutettaviksi osana
aloittavien opiskelijoiden ryhmäytymistä ja alaan
tutustumista ennen syyslomaa. Lukutuntien
suunnitelmissa pääpaino oli lukemiseen syventymisessä ja hieman myös lukemisen jakamisessa.
Yhdellä kerralla oli tarkoitus tutustua alan lehtiin,

toisella alaan liittyvään kaunokirjallisuuteen,
kolmannella äänikirjoihin tai ääneen lukemiseen,
neljännellä ja viidennellä alan tietokirjallisuuteen
ja kuudennella vapaavalintaisesti siihen, minkä
opettaja kokee ryhmälle parhaaksi.
Opettajia kannustettiin lukutuntien ohjeissa valitsemaan lukupaikoiksi mahdollisimman mukavia paikkoja ja toimimaan itse lukevan aikuisen
malleina. Oli hienoa seurata, miten opettajat veivät opiskelijoita luonnon keskelle lukemaan tai
toivat omia suosikkikirjojaan yhteiseen käyttöön.
Muutama lukukipinä saatiin varmasti sytytettyä
ja osoitettua, että myös ammattikouluun sopii
lukeminen.

yhteisten tutkinnon osien kurssien sisältöihin.
Uudistuneiden opetussuunnitelman perusteiden
myötä otimme pakollisiin äidinkielen kursseihin
ammatillisen kirjan lukemisen yhdeksi tehtäväksi. Loimme myös lukemiseen keskittyvän yto-valinnaisen kurssin, jossa luetaan enemmänkin
alaan liittyvää kirjallisuutta. Taide ja luova ilmaisu
-kurssilla opiskelijat puolestaan askartelivat kierrätystaidetta kirjoista ja tekivät vaihtoehtoisia
juonitiivistelmiä.

KOTI

jien lempikirjaveikkaus, jonka oikeita vastauksia
opiskelijat yrittivät ahkerasti urkkia.
Huhtikuussa lukuviikolla toteutimme koulumme
ruokalassa lukuflashmobin sekä suomeksi että
englanniksi. Koko vuoden innostimme lukubingon avulla sekä opiskelijoita että henkilökuntaamme lukemaan – bingon palauttaneiden
kesken arvottiin kirjalahjakortit syys- ja kevätlukukaudella.

Vaikka teemavuotemme onkin nyt ohi, on sen
Lukeminen näkyi vuoden aikana vahvasti kouyhtenä perintönä lukemisen näkyvämpi aselumme Facebookissa, sillä sekä opiskelijat että
ma koulussamme. Emme ole koskaan ennen
henkilökunta haastettiin jakamaan kirjavinkkuulleet opettajien keskustelevan niin paljon
kauksia. Kirjavinkkauksia julkaistiinkin peräti 18! kirjoista ja vinkkaavan toisilleen hyvää luettavaa
Vinkkaukset vaihtelivat Idiooteista ympärilläni ja kuin tänä vuonna. Ylipäätään vuoden aikana tuli
Biohakkerin käsikirjasta Pipsan keittokirjaan per- näkyväksi se, kuinka paljon henkilökuntamme
heen pienemmille ja Edelleen Aliceen. Erityisesti lukee. Uusia opiskelijoita on jatkossa helpomsosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla lukeminen
pi innostaa lukemaan, kun heille on näyttää
otettiin hyvin vastaan ja sen käyttökelpoisuus
esimerkkejä siitä, että muutkin opiskelijat ovat
osana esim. tulevaa lähihoitajan työtä ymmärret- lukeneet ja lukevat.
tiin hienosti.

Elokuun henkilöstön virkistyspäivä on perinteisesti ollut työyhteisössämme liikuntapainotteinen. Tällä kerralla vuoden teeman mukaisesti
henkilökunta pääsi kerrankin lukemaan työajalla
kirjapiknikin muodossa. Osallistujat jaettiin ryhmiin ja jokainen ryhmä sai valita parhaalta kuulostavan kirjakassin. Voi sitä naurun remakkaa,
joka kaikui Pikkutuhmaa-kassin valinneilta tai nii- Helmikuussa avoimien ovien päivänä lukeminen
tä syvällisiä keskusteluita, joita salaa seurasimme näkyi sekä merkonomiopiskelijoiden pitämänä
Winner takes it all -kassiin tarttuneilta!
äänikirjapajana että lukutaitoratana, jossa esiteltiin, miten lukeminen ja kirjallisuus eri muodoisSisällytimme vuoden aikana lukemista myös eri
sa näkyy koulussamme. Mukana oli myös opetta-

Monipuolista koulutuksen vastuullisuusosaamisen ja kiertotalouden kehittämistä vuonna 2019
Oppilaitoksessa toimii kestävän kehityksen työryhmä, jonka
koordinaattorina toimii Anu Teppo. Vuonna 2019 kestävän
kehityksen kehittämistyössä keskeisessä roolissa oli opettajien
vastuullisuus- ja kiertotalousosaamisen kehittäminen.
Oppilaitos osallistui Suomen ympäristöopisto SYKLI:n tuottamaan ja Opetushallituksen rahoittamaan Ammattilaisen
kädenjälki - vastuullisuusosaamista ja kiertotaloutta -henkilöstökoulutukseen syksyn 2019 aikana. Koulutus koostui viidestä
koulutusosiosta:
1. Kevyesti kiertotalouteen, johon osallistui koko oppilaitoksen henkilökunta
2. Työelämän edelläkävijät, opintopäivä Helsingissä edelläkävijäyrityksiin. Vierailukohteina AskKauko, Hävikkiravintola
Loop, Sonet Oy ja Niemikotisäätiö. Mukana keke-koordinaattori ja 15 keke-vastaavaa.
3. Ammattitaidon ytimessä -osaamislupaukset. Koulutusaloille luotiin vastuullisuus- ja kiertotalousosaamisen osaamislupaukset. Koulutuksen aikana luotiin 18 osaamislupausta.
4. Sanoista tekoihin – osaamislupaukset käytäntöön. Yhteistyössä yritysten kanssa mietittiin, miten vastuullisuutta
voidaan oppia työpaikoilla.
5. Ammattilaisen kädenjälki -kiertotaloustapahtuma.

KOKO NÄYTTÖ

KOTI

Tämän lisäksi oppilaitos lähti mukaan Yhteiskuntaa uudistava
ammattioppilaitos -koulutushankkeeseen pilottioppilaitokseksi. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammatillisten oppilaitosten johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimivan
henkilöstön kestävän tulevaisuuden osaamista sekä arviointi- ja
kehittämisosaamista. Koulutus edistää kestävän tulevaisuuden
indikaattoreiden käyttöönottoa oppilaitoksissa arvioinnin ja
kehittämisen työkaluna. Koulutuksessa toteutetaan indikaattoreiden arviointi oppilaitoksissa laajasti henkilöstöä osallistaen
tulevaisuudentutkimukseen kehitetyn eDelphi-alustan avulla.
Oppilaitoksiin koulutetaan koordinaattorit, jotka hallitsevat
arvioinnin organisoinnin ja työkalun käytön. Pilotointityö jatkuu myös vuonna 2020 ja työn keskeisenä tavoitteena on koko
oppilaitoksen auditointi.
Vuonna 2019 toteutettiin jo perinteeksi muodostuneet turvakävelyt, liikennevalistusluennot, hävikkiruoka- ja energiansäästöviikot sekä alakohtaiset pihasiivoustempaukset. Pihasiivoustempausten tarkoituksena on tietysti pitää oppilaitoksen ympäristö
siistinä, mutta myös tällä tavalla edistää yhteisöllisyyttä ja
vastuunkantamista yhteisistä asioista kuten meidän kauniista
luonnostamme.
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Työelämäpalvelut
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Seudullista yhteistyötä asiakkuudenhallinnassa

Työllisyyttä edistävä markkinaehtoinen koulutus

Oppisopimus ja työelämässä oppiminen

Forssan seudulla otettiin käyttöön useiden toimijoiden asiakkuudenhallintaohjelmisto. Uuden järjestelmän ansiosta verkoston yritykset voivat jakaa helposti tietoa ja osaamista keskenään. Yhteisessä verkostossa ovat mukana Forssan yrityskehitys Oy, Forssan
kaupungin työllisyyspalvelut, Tammela, Jokioinen, Humppila ja
Ypäjä, Työpolku -hanke sekä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä. Ratkaisu mahdollistaa alueellisen yhteistoiminnan ja läpinäkyvyyden sovituilla menettelytavoilla. Järjestelmään rakennettiin
lisäksi oppilaitososio, joka mahdollistaa oppilaitoksen rekrytointipalvelun kehittämisen.

Järjestimme useita Hämeen ELY-keskuksen kilpailuttamia koulutuksia ja valmennuksia. Keväällä järjestettiin Työnhakuvalmennus
ja Työssä oppimalla töihin -valmennus työllistymisen edistämiseksi. Ammattitaito- ja osaamiskartoituspalvelua toteutettiin
Hämeen TE-toimiston osoittamille työnhakijoille. Palvelun tavoitteena on selvittää osallistujien todellinen ammatillinen osaaminen
työllistymisen edistämiseksi sekä täydentää osaamista mm. korttikoulutusten avulla.

Forssan ammatti-instituutin toteuttamissa oppisopimuskoulutuksissa opiskeli vuoden 2019 aikana 473 henkilöä. Oppisopimus
antaa työelämälle mahdollisuuden rekrytoida uutta tai kouluttaa
nykyistä henkilöstöä. Uuden ammatillisen koulutuksen mukainen
oppisopimus antaa opiskelijalle mahdollisuuden siirtyä työelämään jo ammatillisen koulutuksen aikana ja etenkin loppuvaiheessa, jolloin siirtyminen työelämään sujuu jouhevasti.

FaiRekry

fai REKRY
LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Opiskelijat ja työnantajat yhdistävä palvelu nimettiin FaiRekrypalveluksi. FaiRekry tarjoaa opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta
osana opiskelujen aikaista ohjauskokonaisuutta. Työnantajille FaiRekry tarjoaa matalan kynnyksen ratkaisuja työvoimatarpeeseen.
Kehittämistä tehdään Työuralle ESR-hankkeessa, jonka keskeiset
tavoitteet ovat uraohjausjärjestelmien kehittäminen, yritysten
kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen sekä valmistuneiden
opiskelijoiden työllistymistä tukevien palvelujen kehittäminen.

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen osallistui v. 2019 yhteensä 104 henkilöä. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen
keskeisin tavoite on kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan
ja työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Maahanmuuttajan
kotoutumispolku jatkuu koulutuksen päätyttyä työllistymiseen,
ammatillisiin opintoihin tai muuhun kotoutumista edistävään
toimintaan.

Oppilaitoksen oman koulutustarjonnan lisäksi oppisopimuskoulutusta on mahdollista ostaa toiselta koulutuksen järjestäjältä
erityistarpeisiin. Toiselta koulutuksen järjestäjältä ostetussa tutkintokoulutuksessa opiskeli 74 henkilöä.
OKM:n strategiahankkeen avulla kehitettiin opetushenkilöstön
osaamista työelämässä järjestettävässä koulutuksessa. Tavoitteena
on tuottaa asiakaslähtöiset palveluprosessit työelämässä oppimisen tueksi.

Kun työnantajalla on tarve osaaville työntekijöille, työelämäpalvelut auttavat
Vuosi 2019 alkoi yhteistyön kehittämisellä
oppilaitoksen ja Lassila&Tikanoja Oyj:n välillä.
Aluksi käytiin tärkeää ja arvokasta vuoropuhelua tarpeista ja mahdollisuuksista, jonka jälkeen päästiin käytönnän toteutukseen.
L&T tarvitsi elintarvikehygienian osaajia töihin
ja työelämäpalvelujen asiakkuusvastaava Anu
Teppo kuunteli ja ehdotti ratkaisuja. Työnantajan
kohdistettuun tarpeeseen räätälöitiin rekrykoulutus, johon osallistui kymmenen työnhakijaa.
Koulutuksen aikana tutustuttiin elintarvikehygienian saloihin ja oikeisiin työturvallisiin mene-

telmiin. Rekrykoulutus antoi osallistujille aikaa
perehtyä ja oppia kiireettä. L&T:n liiketoimintapäällikkö Janne Vapamaa kertoo, että rekrykoulutuksen ansiosta työllistettiin motivoituneita ja
sitoutuneempia työntekijöitä. Rekrykoulutuksen
jälkeen työsopimus tehtiin viiden uuden työntekijän kanssa.
”Organisaatiomme oma perehdytysmateriaali
on päivitetty ja kunnossa, mutta oppilaitoksen
kanssa tehdystä yhteistyöstä saatiin pedagogista
osaamista ja aikaa uusien työntekijöiden koulutukseen”, toteaa Teija Sedergren L&T:n ympäristö- ja siivouspalvelujen asiakasryhmänpäällikkö
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elintarvikehygienian yksiköstä. Pedagoginen
osaaminen on tärkeää erityisesti silloin kun työllistetään henkilöitä, joilla ei ole alan aikaisempaa
koulutusta tai kokemusta.

muskoulutus Forssan ammatti-instituutin kanssa. Oppisopimukset ovat räätälöity yksilöllisesti
työnantajan ja henkilöiden tarpeisiin ja työtehtäviin tutkinnon perusteet huomioiden.

Erityisen kiitoksen sai puhdistuspalvelualan opettaja Minna Lax, joka hyppäsi ennakkoluulottomasti ilta- ja yötyön rytmiin kouluttamaan uusia
osaajia.

Kun työelämän vaatimukset muuttuvat, muuttuu myös ammatillisen koulutuksen tarve. Vain
yhteistyössä työelämän kanssa voimme ylläpitää
koulutuksen laatua ja kouluttaa yrityksille ammattitaitoista työvoimaa. Yhteistyö oppilaitoksen, opiskelijoiden ja työelämän kanssa tuottaa
hyötyjä, joista kaikki tahot ovat riippuvaisia.

Yhteistyö on jatkunut myös rekrykoulutuksen
jälkeen, kun Vantaalla aloitettiin L&T:n henkilökunnalle puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
perustutkinnon ja ammattitutkinnon oppisopi-
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Opiskelijapalvelut
Opiskelijapalvelujen henkilöstö (opinto-ohjaus, erityinen
tuki, yto-ohjaus, valma-koordinointi, asuntolatoiminta,
KV-koordinointi, opiskelijahuolto) on tehnyt yhteistyötä
niin keskenään kuin kaikkien ammattialojen, yto-opettajien ja tukipalveluhenkilöstön kanssa. Työ on monitahoista ja tilanteet vaihtelevat nopeasti. Työtä on moniammatillisesti tehty opiskelijoiden parhaaksi, yksilölliset tarpeet
huomioon ottaen. Ammatillisen koulutuksen reformin
myötä vahvistui jokaisen opiskelijan yksilöllisyys ja se,
että jokaisella on oikeus rakentaa opinpolkuaan haluamaansa suuntaan. Opiskelijapalveluissa yksilöllisten polkujen käytännön toteutuksia pohditaan paljon yhdessä
opiskelijoiden, huoltajien ja ammattialojen henkilöstön
kanssa.
Kuluvana vuonna otettiin käyttöön termi ”pehmeä linja”.
Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus
opiskella myös keskimääräistä hitaampaan tahtiin ja
hankkia näin itselleen pitemmän ajanjakson aikana sellaista osaamista, mikä vaatii vielä vahvistamista.
Aiempina vuosina on paljon keskitytty siihen, että luodaan mahdollisuuksia edetä nopeammin, mutta nyt siis
on myös käytössä hitaampia vaihtoehtoja niitä tarvitseville/haluaville.

Hakijapalvelut tuli osaksi opiskelijapalveluita vuonna
2018 ja viime vuoden aikana toimintaa on yritetty edelleen kehittää. Käytäntö tuo aina eteen monia tilanteita,
joita suunnitteluvaiheessa ei ole osattu ottaa huomioon.
Kehittäminen jatkuu edelleen yhteistyössä opiskelijahallintohenkilöstön ja ammattialojen kanssa.
Asuntolatoimintaa on kehitetty yhteisöllisempään suuntaan ja asuntolakurssista on tehty vuosikellomalli, mitä
on kokeiltu. Joka kuukausi käydään läpi asukkaille tärkeitä arjen hallintaan liittyviä asioita, esim. siivous, kierrätys,
talousasiat, terveys ja hyvinvointi. Lisäksi asuntolassa on
kehitetty ja lisätty harrastustoimintaa. Asuntolanohjaaja
vie tätä kehitystyötä eteenpäin yhdessä asukkaiden kanssa.
FSHKY:n opiskelijahuolto kuuluu toiminnallisesti opiskelijapalveluihin. Kuraattori- ja psykologipalvelut sekä
terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut toimivat kiinteässä yhteistyössä opiskelijoiden arjessa ja yhteistyössä
oppilaitoksen henkilöstön kanssa. Opiskelijapalvelut on
moniammatillinen tulosyksikkö, minkä tarkoituksena on
tuottaa opiskelijoille sellaisia palveluita, jotka auttavat ja
tukevat heidän kehittymistään ja opintojensa edistymistä
niin, että lopputuloksena on hitaammin tai nopeammin
valmistunut ylpeä ammattiosaaja omalla alallaan.
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Opiskelijahallinto ja opintotoimisto
Opiskelijahallinon keskeinen tehtäväkenttä näkyy asiakkaille opintotoimiston palveluina.
Opintotoimisto palvelee ja neuvoo opiskelijoita opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelutodistukset, opintoetuudet, tutkintotodistukset ja koulumatkatukiasiat hoidetaan opintotoimistossa. Opintotoimisto huolehtii myös mahdollisen tapaturman takia tehtävästä tapaturmailmoituksesta yhdessä opiskelijan kanssa.
Asiakaspalvelun lisäksi opintotoimistossa tehdään taustatyötä opiskelijahallintojärjestelmä Primuksen
kehittämisessä. Opiskelijoille, huoltajille ja opettajille tämä on tutumpi nimellä Wilma. Sähköisen asioinnin edistäminen on edelleen yksi keskeinen tavoite. Opiskelijahallintojärjestelmän tehtävä on palvella
opiskelijoita ja henkilökuntaa. Järjestelmästä siirtyy tietoa valtakunnalliseen KOSKI- ja eHOKS -järjestelmään, mikä asettaa vaatimuksia sen jatkuvalle kehittämiselle. Opintotoimiston henkilöstö osallistuukin
säännöllisesti eHOKS-, KOSKI-, Kela- ja ohjelmatoimittajien webinaareihin sekä koulutuksiin.
Opintotoimiston henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä muun henkilöstön kanssa. Oppilaitoksen talousosasto saa opiskelijahallintojärjestelmästä tarvittavat tunnusluvut tulevaisuuden suunnittelua ja budjetointia varten. Ruokahuolto osaa valmistaa tarvittavan määrän maukasta ruokaa opiskelijoille järjestelmästä saatavan tiedon perustella. Yhteistyössä opettajien ja opiskelijapalveluiden kanssa varmistamme
opintojen mahdollisimman sujuvan etenemisen ja opiskelijan valmistumisen. Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua yhteistyössä koko oppilaitoksen kanssa.
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Kansainvälisyys
Euroskill Network 2 -liikkuvuushanke sekä sosiaali- ja terveysalan liikkuvuushanke Sotenet ovat
edelleen avanneet laajemmalti teitä Eurooppaan
vuonna 2019. Kohdemaita ovat olleet Espanja,
Tsekki, Italia, Slovenia, Englanti, Saksa, Ranska,
Malta, Alankomaat ja Turkki. Lisäksi kaksi KA2strategista kumppanuushanketta on ollut käynnissä vuonna 2019. Hankkeet ovat olleet keramiikka- sekä sosiaali-, ja terveysalan hankkeita.
Näissä hankkeissa on edellä mainittujen maiden
lisäksi matkustettu Puolaan ja Unkariin.
Yli 30 päivää kestävän työssäoppimisen lisäksi
opiskelijat ovat voineet osallistua ryhmämuotoiseen 14 päivää kestävään vaihtojaksoon.

Ryhmien koko on ollut 4-5 henkilöä ja ne on
tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka
eivät ole voineet lähteä työpaikalla tapahtuvaan
oppimiseen ulkomaisiin yrityksiin pidemmäksi
aikaa puutteellisen kielitaidon tai kokemuksen
johdosta. Yhteensä 22 opiskelijaa on liikkunut
joko ryhmässä tai pidempikestoisella työpaikalla
tapahtuvan oppimisen jaksolla. Lisäksi kaksi työelämän edustajaa on osallistunut vaihtojaksolle
yhdessä opettajan kanssa. Opettajia on osallistunut vaihtojaksoille yhteensä 19, mikä on selkeästi
suurin määrä tähän asti.

kesäkuussa 2019 järjestetty ensimmäinen Erasmus -viikko keräsi FAI:hin osallistujia useammasta
maasta. Viikon aikana suunniteltiin tulevia yhteistyökuvioita ja tutustuttiin suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja luontoon. Fain henkilökunta
oli aktiivisesti mukana Erasmus-viikolla.
Forssassa on vuoden aikana ollut lisäksi 7 ranskalaista opiskelijaa työpaikalla tapahtuvassa
oppimisessa paikallisissa yrityksissä tai vieraana
oppilaitoksessa.

FAI:ssa on kv-tiimi, joka toimii todella aktiivisesti
valmentaen lähtijöitä ja toteuttaen ohjelmaa opUlkomaisia vieraita vuonna 2019 Forssassa oli
pilaitokseemme saapuville vieraille. Tiimi vastaa
yhteensä 16. Suomalainen ammatillinen koulutus myös kv-valmennusleiristä Herttuajärvellä Honkiinnostaa kovasti opettajia Euroopassa ja lisäksi kapirtillä. 24 tunnin leiri on järjestetty säännöl-
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lisesti kaksi kertaa vuodessa ja se on ollut hyvin
suosittu. Leirin tarkoitus on valmentaa vaihtojaksoille lähtijöitä niin kielen, kulttuurin kuin turvallisuudenkin osalta.
Vuoden aikana FAI on tarjonnut erinomaisia
mahdollisuuksia kansainvälistyä myös koti-Suomessa. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa opiskelee lähes 60 opiskelijaa kymmenistä
eri maista. FAI:ssa opiskelee ammattiin yli 50
maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. Määrä on
suurin tähän mennessä ja kasvua on edelleen
luvassa. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat
toimivat erinomaisina tutoreina kv-valmennusleireillä, osallistuvat vuotuisen monikulttuurisuuspäivän järjestämiseen ja rikastuttavat muutenkin

Logistiikan opiskelijat Ranskassa Guerissa keväällä 2019
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