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Novia aloittaa

tradenomikoulutuksen
Pietarsaaressa
KauPunki tukee kou'

lutusta lOO OOO eu'
rolla vuodessa'

",=16p5aARl
Novia aloittaa tradenomikoulutuksen Pietarsaa-

liiketalouden alalKoulutus alkaa sYk-

ressa

h.

svllä2019.

Pi"t"tt""t"tt kauPunki
ottaa uuden koulutuksen

avosvlin vastaan'
-

r!

Pilt"tt""t"tt seudulle

on erittäin arvokasta saa-

dauusi, nuorille suunnat-

tu koulutusvaihtoehto'
sanoo kauPunginjohtaja

KrlstinaStenman'
TAustALLA on merkitråvä

ryövoiman PUute
saarenseudulla'

:

Pietar-

,

..

Stenman toivoo, että mahdollisuus oprskella tradenomiksi ruotsin kielellä edistä osaltaan mYönteistä kehitYstä alueella, ia ettäYritYt<set löYtiiisivät sen mYötä

Liridon

helPommin ammattrtartoisia työntekiiöitä'
-Onmvöstårkeäätarjota i o tytiälåimässä oleville
mahdollisuus taitojensa

hitsaamista'
joka vaatii vielä jonkin verran
sYntYY prässi,
lbisin käsissä metalliPajalla

KAuPuIlKl tukee koulutusta 1oo ooo eurolla vuodessa, neljän vuo-

tuli tarpeeseen

denaian.

-Trådenomeista on kYsvntää Pietarsaaressa, ia

pietarsaaren Mix-hankkeella ennakoitua

ottaa oPiskeli"io**"
jaryhmän sYksYlIä zor9
alkavaan koulutukseen'
Pvrimme joustavaan
ioka mahdollistaa oprn-

PETARSAARI

iojen lisåiksi mYös tYön'
vaikka suurin osa oPe-

Suomenkielisten Pietarsaa-

relaisnuorten korkea ammat-

tuksesta taPahtuukin Päiväsaikaan, sanoo Novian

-

tiopintojen keskeYft ärnisPro
kaututtati loitti uii*" vuonna
ammattiil"d", Kokkolan
åpisän ia xoxttotyö-säätiön
ektun'
o-erustamaan Mix-Proj

rehtori örian Andersson'

Pietarsaaressa järjestettävä koulutus keskittw taloushallintoon, sekämarkkinointiin ja visuaaliseenviestintään'

'

Siinä keskeYrYs- ja sYriäYrY-

misvaarassa olevia ammattioPiskelijoita ohjataan tue-

oPiskel-

h

ammattikorkeakoulututkinnon Yhdeksiillä

-

koulutusalalla. Koulutus
oaikkakuntia ovat Vaasa'
iurku, RaasePori ja Pietarsaari.

laaiempi kohderyhmä'

ryölrer,nrut.öätiöä-muttä-iiöiniiioppåur<ävaaua'

opirrtot,t,tttttitelmaan'

voi

HÖRl

luettu ammattiopetus

kehittä'miseksi, Stenman
toteaa.

Noviassa

prNrTl

suorittamaan oPinnot
loPPuunasti.

tuiti

fun

hankkeen aloittaml-

sesta Päätettiin Puolisentoista vuotta sitten, arvioitiin Pa-

rivuotiseen projelitiin osallistuvan kYmmenkunta nuorta'

Reilun vuoden kestä'neen
on
Mix-hankkeen kirioissa
menkuitenkin ollut tähän
nessä 36 oPiskelijaa'

Metallialan tutkinnon on
toisi*setsi saanut valmiiksi-

kaksi oPiskelijaa Pietarsaares
*urr jatkaa vielä
,u,

*nu,"*"

keväåseen saakka'

Lukuisten muiden linjojen

ooiskeliiat ovat osallistuneet
i,ii"t"iå* tuorittamalla siel-

tutlä vtä-åineita eli Yhteisiä

r-

kinnon osia. KäYtännössä P
hutaan teoria-aineista kuten
ja rnaäiidinkielestä, kielistä

tematiikasta'

Yto-kursseilta on ollut oPris-

kelii oita esimerkiksi metalli'

oiniamsittetY-, logistiikka-'

ja liiåiintarvite-, rakennustJJona"n Puolelta' Kaikt<l

ovat olleet kirjoilla Kokkojoissa

iL

"m*"ttioPistossa'
ammatillisia
tr" *",t"tttt""t
oPintoja.
tYöskenteHAIIKKEEI{ Parissa
miten
havainneet'
ovat
ievät
aakvnnYs iättää lähtemättä

on
mulla kouluun Kokkolaan
matala'
nuorilla
monilla
-- ftfi ol"**e saaneet Pidetolitrra åukana ne, jotka eivät
=i

oU""t ensimmäiselläkään

teoriatunnilla Kokkolassa'

kauPungin nu rriso-ohiaaja

Kenneth lluunnrsalo kertoo'
Nuorisotoimi on TuPakka-

MixmakasiiniJa toimivan

hankkeen osaPuoli rnuun

riassa siten, että

se on

jlir-

.-uottäoPPimisPaik'r.ou
"ri:i"n
*""i"*alle oPiskelij al i

iL. å

ui*-tt"nr" toimii vuok-

iäais"tta ruPaLttamakasiinin
nuorisotalolla-

NuorisotYöntekijät mYos

tuntevat oPiskelijat vuosien

ovat
takaa, ja vanhemmatkin

Nuorten kuviot ovat selvillä, mikä auttaa
vhteisryön suiumisessa'

t"ff""itutoit ti'

' g*aiuPitsenkatolla ole si-

joka monia
tä koulu-kYlttiä,
saattaakammoksuttaa'
opismYöntåa'
keleva Liridon Ibisi

EvYsePPÄnrsnntnrg

Xot t ot"tta oPinnoteivät
"na
edistYisiYhtä joutuisastl'. .

-Ellen olisi täällä' kevtsn

varmaan koulua mutta Palion

kaiktritaammin. faälä ihan
Enimmäkseen
kätevää'
on
ki

kuin

o","ttaa tuit'tua samaa
iiot t ot"tt"titt, mutta herä-

iuttu, ouu, Paljon Ystävällisämmät' Ei se mahdottomuus
suoole tätä Kokkolassakaan
iio"", *,tou uahva Pää Pitää
olla, Ibisi sanoo'
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"friqÄsop etulceen
lisaresurss eja Pietarsaareen'
"1g16a5nARl
Kpedun ammatillinen eritYisopettaja Jouni Anttila on kokemuksensa Perusteella huolissaan pietarsaarelaisten suomenkielisten oPPilaiden Puolesta.

-

ohjattavakseni oPiskelij oita,
jotka tarvitsevat erityistä tukea, niin minua on hämmentänyt nuorten osaamisen taso'
JouniAnttila kertoo.

Mix-hankkeeseen ovat valikoituneet kaikkein haasta-

Saavatko he PerusoPe-

ta koulurtaj ana. Pietarsaaresta on hrllut hYvin kaksijakoista opiskelij a-ainesta, ihtäältä

-

tuksessa Pietarsaaressa sa-

Perusopetuksen eritYis-

opetuksessa tulisi olla riit-

tävät resurssit, jotta eritYistä tukea tarvitsevat oPPilaat

mat erityisoPetuksen Palvelut ruotsinkielisiin verrattuna? En väitä, etteikö Kokko-

saisivat tarvitsemaansa aPua

ja ohjausta. Mielestäni näin

ei ole ollut Pietarsaaressa.
Kun Pietarsaaresta Kokkolaan Amikseen on fullut minun

14

vimmat taPaukset.
-Itsekin olen ollut metalli-

puolella Kokkolassa 16 vuot-

ohjausvuoteni aikana

mutta sitten toinen ääriPää
on ollut hYvin vahvasti edus-

ta,

tetnrnai

Arrrr[.4 väittää, effä enem-

perusopetuksessa on ollut
enemmän käYtettävissä.
Stefan Rönnkvistin mukaan

-Näillä nuorilla eritYistä

tukea vaativat asiat on tunnistettu 90-Prosenttisesti jo
S-wotiaana. Kun he ovat siirtlmeet esikouluun ja alakouluun, niin silloin olisi PitänYt
ollajo tarjolla eritYisen tuen

äärimmåisen motivoitunut-

Iassakin olisi suomenkielisillä näitävaikeuksia. KYllä on,
mutta sielläon satsatnr enemmän erityisoPetukseen. APua

riittävästi ammattitaitoista

itsellensä.

mällä n:ella PerusoPetuksessa närnä nuoret olisivat saaneet pauon enemmän eväitä

ohjausta, jotka ohjaavat minua aikuiseen elämään' Jouni Anffila sanoo.
- Jos saisi jotain joulun alIa toivoa, niin aikaista Perheiden tukemista. Se olisi tulevaisuutta ajatellen parasta. Ala-

menetelmiä.
- Tällä hetkellä tässä Yhteiskunnassamme olemme hirveän huolissamme laPsista ja
nuorista, mutta emme ole valmiita satsaamaan heihin. Jos
ohsin uudestaan laPsi tai nuori, huutaisin laPsen oikeuksia
eli riittävän Pieniä ryhmiä ja

koulussa tuki vielä otetaan
vastaan ja mielellään' YIäkouluiässä alkaa jo olla vähän
haastavamPaa, Stefan Rönn-

kvist pohtii.

Pentti Höri
ps@pietarsaarensanomat.f

i

'Jos saisijotain

joulun alla

toivoa, niin
aikaista

perheiden
tukemista.
Se olisi
tulevaisuutta
ajatellen
parasta:'
STEFAN RöNNKVIST
AMMATTIOPETTAJA

'Ohjauksen
pitää olla
hyvin l<ansanomaista,
käytåinnönläheistä,
humoristista,
innostavaa,

joskusjopa
houkuffelevaai'
JOUNIANTTILA
ERITYISOPETTAJA

Pari muuta metallialan oPiskelijaa kokee asian samoin.
-TäåiUä on helPommat aa-

mut ja matka, ja Paikka on hYvä. Apua saa niinPaljonkuin
haluaa.

ammattiopiston puolelta. Nuoriso-ohjaaja Kenneth
Jouni Anttila (vas.) ja Stefan Rönnkvist vetävät Mix-hanketta Kokkolan
pet'nrt
rÖet
jo vuosien takaa.
H uumarsalo tuntee oPiskel'tjat Tupakkamakasiinilta

syksyllä.

Metallialan oPetusta vetävät lehtori Stefan Rönnlwist
Kpedusta sekä hitsausoPettaja Håkan sJöblom KokkotYösäätiön Retrosta.
- Viime syksyn hittituote oli
ulkotulen alusta, jota menee
myös myyntiin. Lisäksi sYntyy esimerkiksi kaivinkoneen
kauhoja ja pyörätelineitä. Tämä on kuin hYvinvarustettu
kyläsepän maalaisPaja.
Mrx-PAJAstsA työskentelee
ammatillinen erityisoPettaj a

louni Anttila Keski-Pohjanmaan ailrmattiopistosta.

TUPAKKAiiAKAstltuur tiloissa

toimivalle Mix-hankkeen metallipaj alle koneet lainattiin
Keski-Pohj anmaan ammatti-

opistolta. opiskelijat osallistuivat itse paikan remonttiin
ja rakentamiseen vuosi sitten

Yhteistä Mix-oPiskelijoille on se, että kaikki tarvitsevat erityistä nrkea oPirutoissaan. Isossa rYhmässä toimiminen on eri sYistä vaikeaa,

jopamahdotonta.

-Joistakin nästä nuoris-

ta ndkee, että he olisivat tar-

vinneet lähelleen aikuisia,
jotka olisivat asettaneet tuIvalliset rajat, joiden mukaan
mennäån. Niitä rajoja on sitten haettu koko kouluajan.
Nyt ei anneta Piiruakaan Periksi, Anttila sanoo.
Joku opiskelijoista on lausunut, että hän on viimeksi käY-

nyt näin paljon koulua ala-asteella.
Työ vaatii tekijöiltään PaIjon, mutta tuloksiakin sYntYY
ja opiskelijat ovat tartuneet
toimeen ja alkaneet suorittaa
koulutehtäviä aktiivisemmin.
- Ohjauksen Pitää olla hYvin
kansanomaista, käYtännönläheistä, humoristista, innostavaa, joskus joPa houkuttelevaa,

Antrilakuvailee.

rnnve jatkaa tYötä on ilmei-

nen, mutta Mix-hankkeen

tulevaisuus on vaakalaudalla. Katrden vuoden Projelcti
ja sen rahoitus PäättYvät ensikesäkuussa.
Stefan Rönnkvist ja Jouni

Anttila kuvailevat kaunistelemattomin sanakäiintein sitä \,-aihtoehtoa, että osa nuorista putoaa kokonaan Yhteis-

kunnankelkasta'
Ammatillisen koulutuksen
yksi tavoite on Yhteiskuntarauhan säilYttä'minen, eli Pideäan nuoret Pois Pahanteosta ja tarjotaan mielekästä
tekemistä. Vaikka kaikki eivät ikinä valmistuisi tai tYöllistyisi opiskelemalleen alalle, heidän elåimärrhallintataitojaan saadaan kuitenkin kehitettyä ja vietYä eteenPäin,
Rönnkvistsanoo'
-

-Ilieno juttu, jos he

saa-

vat ammattitutkinnon, mutta löytäsivåt edes tYöPaikan.

Koska jos he Pärjäävät omillaan, yhteiskunta tulee sääs-

t:imään L5 miljoonaa euroa

jokaisen nuoren kohdalla,
Anttilajatkaa.
iltx-HAttlKE on EurooPan sosiaalirahaston valtaosaltaan rahoittama hanke. Jouni Anttila
laskee, että Mix-hankkeeseen
sijoitettu pääoma on jo tuotta-

nut itsensä moninkertaisena
takaisin oPintonsa loPPuun
suorittaneiden kohdalla.
- Riittävän suurella Yksilöllisellå tuella ja ohjauksella nuori etenee oPinnoissaan. Mielestämme olemme näYttäneet sen.

Projekteja voidaan PYstYttää yksi toisensa Perään,
ta tekijät kaipaisivat

mut-

koulutukseen j atkossakin.
- Jokaisella ammatillisella

linjalla pitäsi olla eritYisoPetus sisäänrakennethrna. Viime vuosina leikatuilla resursseilla tållaisen toiminnan PYörittiiminen ei ole mahdollis-

ta, Rönnkvist ja Anttila huo-

mauttavat.
KoKKoLAu arnmattioPistossa on noin 24oo oPiskelijaa
ja kaksi päätoimista arnmatillista eritYisoPettajaa. Anttilan mukaan tämä ei rttä mihinkään.
Keski-Pohjanmaan koulu-

tusyhtymåin rahoituksesta
on leikattu kahden hallituksen aikana neljdnnes eli
10

miljoonaa euroa'

jotain py-

syvämpää.
- Tämä pitäsi saada liitettYä
normaaliin ammattiopiston

Penttl Höri
ps@pietarsaarensanomat.f i

noin

