Yhdessä Tillsammans –hankkeen
tuotokset

Digipaja-toiminta
• Pääpaja perustettu Lepaan toimipisteeseen
• Kolme pajaa muissa toimipisteissä (Sairio, Mustiala, Evo)
• Laitteiden käytöstä ja videoiden tekemisestä pidetty henkilöstölle koulutus, laadittu muistilista ja kuvattu ohjevideo
• Digipaja-toiminnasta vastaava henkilö kiersi jokaisessa toimipisteessä henkilöstön ja opiskelijoiden apuna käynnistämässä
toimintaa
• Videoita opiskelijoiden kanssa tehty mm. kestävästä kehityksestä, joka on osa perustutkinto-opiskelijoiden opintoja sekä teemana
vahvasti mukaan myös HAMIn strategiassa
• Videot tekstitetty ja tallennettu HAMIn Youtube-kanavalle (HAMIkoulutus)
• Kestävä kehitys HAMIssa: https://youtu.be/580heweqApk
• Meijerialan opinnot: https://youtu.be/iy0unwjocgM

• Maatalousalan opinnot: https://youtu.be/4Sag4PHaHmA
• Metsäalan opinnot: https://youtu.be/zIecZisQS6A
• Puutarha-alan opinnot: https://youtu.be/-RQn4Mx1OMs
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Huoli herää –toimintamallin
kehittäminen
• Toimintamalliin koostettiin vaiheet ja toimintaohjeet tilanteisiin, joissa
herää huoli opiskelijasta. Havainnon voi tehdä kuka tahansa
oppilaitosyhteisön jäsen
• Ohjeisiin kerättiin myös taustoituksena lisätietoa mm. lainsäädännöstä,
johon tietyt asiat perustuvat
• Toimintamalliin liittyen kartoitettiin jokaisen toimipisteen osalta
opiskeluhuollolliset yhteyshenkilöt ja pidettiin yhteinen tilaisuus, jossa
käytiin läpi Huoli herää –mallia
• Verkosto kokoontuu myös jatkossa kehittämään toimintaa
opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi
• Malli tallennettiin Thinglinkkiin, jotta siitä saatiin toiminnallinen:
https://www.thinglink.com/scene/1502995620560896003
• Malli käytiin henkilöstön kanssa läpi kahdessa henkilöstöpäivässä sekä
Opiskelijan parasta -prosessitiimissä
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Opiskelijakunta ja opiskelijayhdistys
• Perustettiin ja rekisteröitiin opiskelijayhdistys

• Toiminnalla kootaan kaikkien toimipisteiden edustus yhteen
• Toiminnasta laadittiin opas ja esite
• Molemmat materiaalit kävivät opiskelijakunnan ja
opiskelijayhdistyksen hallituksen kokouksessa ja edustajat esittivät
kommentteja, joiden pohjalta materiaalia muokattiin
• Nämä jakoon opiskelijoille ja henkilöstölle
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Ryhmäytyminen ja yhteisöllisyys
• OPPA-tiimi (Opiskelijan parasta) on työstänyt ryhmäytymisen vuosikellon
• Vuosikelloon on aikataulutettu kaikille opiskelijoille yhteiset tapahtumat
• Tapahtumat otetaan huomioon lukujärjestyksissä, jotta kaikki opiskelijat pääsevät osallistumaan. Henkilöstölle tarjotaan
myös mahdollisuus osallistua
• Tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa mukana myös opiskelijakunta ja -yhdistys
• 7.9.2022 Evolla
• 14.12.2022 Mustialassa
• 14.2.2023 Sairiossa
• 19.4.2023 Lepaalla
• Hankkeen puitteissa palkattu ohjaaja on toteuttanut yhdessä toimipisteiden asuntolaohjaajien kanssa opiskelijoille vapaa-ajan
toimintaa. Vapaa-ajan toimintaan on voinut kuulua esim. keilaamista, ruoanlaittoa, leivontaa, ulkoilua ja elokuvailtoja. Opiskelijat
ovat voineet toivoa ja ehdottaa minkälaista toimintaa he haluaisivat.
• Opiskelijoille on järjestetty erilaisia teemailtoja, joissa on ollut esim. terveydenhoitaja läsnä pohjustamassa aihetta ja opiskelijat
ovat voineet kysyä häneltä lisätietoja
• Lepaan toimipisteen vapaa-ajan viettoa: https://youtu.be/iUsYEXpllz0
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Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma
• Opiskelijoille lähetettiin kysely tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen
• Kysely lähetettiin sähköpostilla
• Kyselykaavake löytyy hankkeen Teams-alustalta (2.3 Toimintasuunnitelmat)
• Kyselyn tulokset käsiteltiin OPPA-ryhmässä (Opiskelijan parasta) ja johtoryhmässä
• Kyselyn tulosten perusteella päivitettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
• Suunnitelma käytiin läpi henkilöstön koulutuspäivässä
• Suunnitelma opiskelijoilla nähtävillä opiskelijoiden intrassa ja se käydään aina opintojen alussa vastuuopettajan/ryhmänohjaajan
toimesta
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Opiskelijoiden intra
• Rakennettiin kaikille opiskelijoille suunnattu ns. opiskelijan
opas opiskelijahallintojärjestelmään
• Opiskelijoiden intraan koottiin erilaiset
toimintasuunnitelmat, järjestyssäännöt, IT-ohjeet,
vakuutusasiat sekä opiskelijan arkeen liittyvät asiat
• Toimipisteille luotiin omat osiot, johon toimipisteet voivat
lisätä spesifiä omaan toimintaan/tutkintoihin liittyvää infoa
• Intra ja sen sisältö on näkyvissä myös huoltajille
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