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Edukon kivijalkaa 
rakennetaan

#
Koulutuksen
Tulevaisuus

Pysähdytään hetkeksi, kun uudella organisaatiol-
la, Edukolla, on puoli vuotta toimintaa takana. 
Mitä toimitusjohtaja|rehtori Petri Tani miet-
tii juuri nyt?

Kevään huippuhetket
Henkilöstön kehittämispäivä, Eduko-päivä, 
nousee kyllä ykköseksi. Tapasimme silloin 
oikeasti ensimmäistä kertaa kaikki yhdessä; 
koko henkilöstö, koronarajoitusten jälkeen. 
Edukolaisten määrä, yli 300 henkilöä, reali-
soitui silloin. Petri sai paljon myös itse pal-
jon myönteistä palautetta päivästä. Siitä alkoi 
myönteisen edukolaisuuden rakentaminen! 
Eduko on myös alkanut näkyä mm. eri viestin-
täkanavissa, kylteissä, teippauksissa ja erilaisissa 
lähes viikoittaisissa merkittävissäkin uutisoinneissa.

Olemme onnistuneet uuden rakentamisen rin-
nalla perustehtävässämme, koulutuksen järjestämi-
sessä. Hakijamäärätkin ovat monilla aloilla mukavasti 
nousussa. Muutoksessa eläminen ja esimerkiksi ”jumppaa-
minen” toimitilaratkaisuissa, on ollut ajoittain kuluttavaa, mutta 
asiat kyllä asettuvat paikalleen pikkuhiljaa.

Petri ilahtuu ja yllättyy jatkuvasti edukolaisten kovatasoisesta 
osaamisesta. Olemme kokoamme suurempi monilla mittareilla 
mitattuna. Emme toimi pelkästään opiskelijoita ja henkilöstöä 
varten, vaan meillä on tärkeä ja merkityksellinen tehtävä tukea 
koko Kouvolan seutua ja sen elinvoimaisuutta.

Meillä on edelleen valtavasti erilaisia sisäisiä, yhdistymiseen 
liittyviä prosesseja työn alla, jotta jatkossa voimme työskennel-
lä kestävällä ja läpinäkyvällä pohjalla. Tulemme panostamaan 
esimerkiksi reaaliaikaiseen tiedolla johtamiseen. Tämä vuosi 
menee vielä Edukon rakentamisessa, ensi vuonna on tarkoitus 
keskittyä itse toimintaan ja sen kehittämiseen. 

Yllätyksiä Edukon alkutaipaleella
Petri Tanin yllätti keskeneräisyyden määrä vuoden alussa. Vaik-
ka yhdistymiseen liittyvää valmistelutyötä oli tehty pitkin syk-
syä, niin käytännössä Edukon rakentaminen aloitettiin kuitenkin 
perustuksista. Vanhojen toimintamallien ja käytänteiden sijaan 
monessa kohdin oli helpompi edetä luomalla uusi, edukolainen 
malli. Myös erilaisten tietojärjestelmien yhteensovittamisessa 
on ollut haasteita, mutta Petri on toiveikas, että syksyllä saa-
daan kaikki toiminnot lopullisesti maaliin! 

Syksyllä jatketaan
Kesällä ladataan akkuja, mutta elokuussa jatkamme isojenkin 
asioiden äärellä. Sisäisten kehittämisryhmien työ alkaa näkyä, 
ja erityisesti odotamme Eduko 2030 -strategiamme valmistu-
mista. Se julkaistaan henkilöstölle marraskuun Eduko-päivässä. 
Syksyllä tehdään myös talous- ja toimintasuunnitelmaa seuraa-
valle vuodelle. Olemme saaneet hyviä kokemuksia toteutetuis-
ta sisäisistä auditoinneista, niitä varmasti jatketaan. Laadunhal-

linta on jo nyt noussut Edukon yhdeksi kriittiseksi menestyste-
kijäksi.

Tytäryhtiö Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy toteuttaa 
sitä toimintaa, mitä emme pysty ammattiopiston puolella teke-
mään. Erityisenä tytäryhtiön painopisteenä tulee olemaan vah-
vasti kasvava koulutusvienti.

Hallituksen esitys II asteen ammatillisen koulutuksen “refor-
mista” on lausuntokierroksella. Petrin mukaan Edukolle valittu 
organisaatiorakenne vastaa hyvin tuleviin muutoksiin. Rahoitus 
jakautuu esityksen mukaan kahteen koriin: tutkintoon tähtää-
vään oppivelvollisten koulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen, 
jossa painopiste on tutkintoa pienemmissä kokonaisuuksissa.  
Kokonaisuutena kuitenkin rahoitus pysyy samansuuruisena 
kuin se tällä hetkellä on. 

Eduko pyrkii vastaamaan myös toimintaympäristössä ta-
pahtuneisiin muutoksiin kehittäen mm. innovatiivisia koulutus-
ratkaisuja omavaraisuusasteen nostoon ja huoltovarmuuteen. 
Näissä keskeisiä koulutusaloja ovat esim. logistiikka- ja luonnon-
vara-alat. 

Toimitusjohtajan kesäsuunnitelmat
Petri Tanin kesään mahtuu varmaan muutama pienempi loma-
reissu, mökkeilyä Vuohijärvellä sekä tavoitteena on pelata myös 
enemmän golf-kierroksia. Petri on koko heinäkuun töissä ja ta-
voitettavana, koska vastuut ja velvollisuudet eivät kuitenkaan lo-
maile. Useat hankehaut päättyvät loppukesästä ja Petri kehit-
tämishaluisena osallistuu mielellään ideointiin ja hakemusten 
työstämiseen. n
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Edukolaisille menestystä 
Taitaja-kilpailussa

Taitaja-kilpailut järjestettiin tänä 
vuonna Porissa 16.-19.5. Ennen 
varsinaista kilpailua omissa op-
pilaitoksissa järjestettiin aloit-
tain semifinaalit tammi-helmi-
kuussa 2022. Edukosta semi-
finaaleihin ilmoittautui kolme 
opiskelijaa putkiasennukseen 
ja yksi opiskelija elektroniikkaan 
ja robotiikkaan. Semifinaalista 
finaaliin selvittivät tiensä Kaa-
po Peni/putkiasennus ja Jere 
Niemi/elektroniikka ja robotiik-
ka. Finaaliin päässeet opiskelijat 
harjoittelivat kilpailuun tarvitta-
via taitoja omien opettajiensa 
johdolla.

Maanantaina 16.5. kilpailijat 
lähtivät yhteiskuljetuksella koh-
ti Poria, jossa ensimmäisenä 

suoritettiin kilpailuun akkredi-
tointi, sitten kilpailualueeseen 
tutustuminen ja illalla vuorossa 
olivat näyttävät avajaiset. Edu-
kon joukkueen johtajana Poris-
sa toimi opettaja Jari Koskinen. 
Tiistai - torstai oli varattu kil-
pailutehtävien suorittamiseen 
oman lajin kilpailupisteessä. 
Kilpailupäivät alkoivat klo 8 ja 
päättyivät klo 17.

Torstaina oli kilpailun päät-
täjäiset, jossa mitalistit palki-
taan lajeittain. Edukon kilpaili-
joista Jere Niemi voitti kultaa ja 
Kaapo Peni oli hienosti neljän-
tenä.

Keskiviikkona 18.5. järjes-
tettiin edukolaisten tutustu-
mismatka Taitaja-tapahtumaan 

Teksti: Sonja Laurila

Poriin. Mukana oli yhteensä 18 innokasta opiskelijaa ja opettajaa. 
Heistä kuusi oli Ranskasta; vaihto-opiskelijat ja heidän opettajan-
sa. Matka oli pitkä, mutta kaikki matkalla mukana olleet palasivat 
kotiin yhtä mahtavaa kokemusta rikkaampana. Tapahtumassa 
vieraili kilpailupäivien aikana noin 30 000 vierasta. n

Täältä lisää: taitaja2022.fi

Jere Niemi edusti sarjassa elektroniikka ja robotiikka ja toi tuomisinaan 
Edukolle kultaa (yläkuva). Kaapo Peni sijoittui ensikertalaiseksi ja toisen 
vuoden opiskelijaksi hienosti, ollen putkiasennuksessa neljäs.

https://taitaja2022.fi/fi/
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Hanke-
toiminta
Edukossa

Teksti: Maarit Helkala

Tulisiko neuvolan täti 
käymään kotona?

Neuvolan täti voi tulla kotikäyn-
nille. Hän voi olla Laura Rä-
sänen, yksityisen Kotineuvola 
Kaaren yrittäjä. Laura on kou-
lutukseltaan terveydenhoitaja ja 
työskennellyt aikaisemmin jul-
kisella puolella Kouvolassa eri 
neuvoloissa. 

Lähtösysäyksen yritysidealle 
antoi halu tarjota perheille laa-
jempaa neuvolapalvelua ja teh-
dä toivottuja kotikäyntejä. Myös 
omaa perhettä ajatellen hou-
kutteli ajatus vapaudesta valita 
työajat yrittäjänä toimien. Laura 
kävi TE-palvelujen tarjoaman 
yrittäjyysvalmennuksen Taita-
jalla ja silloin ajatus omasta yri-
tyksestä vahvistui entisestään. 
Pitkällisen harkinnan jälkeen 
Kotineuvola Kaari syntyi 2020.

Tukea ennen vauvan  
syntymää ja sen jälkeen
Yrityksen toimitilat löytyivät 
Kouvolan Katajaharjusta. Laura 
on jakanut tähän päivään asti 
hoitohuoneen Leena-kätilön 
kanssa. Molempien yritysten lii-
keideaan kuuluvat kotikäynnit, 
jolloin yhteinen hoitotila on ol-
lut riittävä. Asiakasmäärien kas-
vun myötä tilatarve on lisään-
tynyt ja nyt palveluita tarjotaan 
vierekkäisissä huoneissa.

Jo odottava äiti voi luoda 
asiakassuhteen Kotineuvola 
Kaareen raskauden seurannan, 
synnytys- ja vanhemmuusval-
mennuksien kautta. Yhteistä 
taivalta jatketaan lapsen syn-
nyttyä tarvittaessa imetys- tai 
uniohjauksen muodossa tai 
seuraamalla lapsen kasvua ja 
kehitystä. Laura on kouluttau-
tunut tekemään hoitoja Baby 
Balance -tekniikalla. 

Lauralla on vahva ammat-
tiosaaminen ja hän on laa-
jentanut sitä vielä moneen 

suuntaan. Esimerkiksi ravit-
semusneuvonnan avulla on 
saatu apua lasten ja vanhem-
pien oloa helpottamaan. Ime-
väisikäisten itkun syynä voi olla 
allergia, jännitykset lihaksissa 
tai perheen väsymys. Laura 
etsii kokonaisvaltaisesti ratkai-
suja, koska usein taustalla on 
useampia syitä. Askel kerrallaan 
edetään kohti tavoitetta. Joskus 
on pitkäjänteisesti testattava ja 
kokeiltava toistakin keinoa, kun-
nes löydetään oikea ratkaisu.

Laura tekee yhteistyötä eri-
koislääkäreiden kanssa, erityi-
sesti nenä-korva-nielun seudun 
ongelmien osalta. Muutoinkin 
hän seuraa lasten kehitystä 
ja ohjaa jatkotutkimuksiin tar-
vittaessa. Neuvoloiden kans-
sa yhteistyö toimii molempiin 
suuntiin; erityisesti itkuisia ja 
vatsavaivaisia hieronta-asiakkai-
ta tulee julkisen puolen tervey-
denhoitajien suosituksesta.

Innostusta   
HIOMO-hankkeesta 
Laura Räsänen oli mukana Edu-
kon ja Xamkin yhteisessä HIO-
MO-hankkeessa. Sen painopis-
teet olivat yrittäjien digi-, mark-
kinointi- ja taloustaitojen ke-
hittämisessä, unohtamatta 
yrittäjän hyvinvointia. Hankkeen 
aikana Laura kehitti aktiivisesti 
omaa yritystoimintaansa. 

Laura Räsänen hyödyntää 
entistä laajemmin aikaa sääs-
täviä digitaalisia palveluita. Ko-
tineuvola Kaareen voi varata 
ajan netistä, vaikkapa vauvan 
tai taaperon hierontaan. Yhte-
yden saa myös kotisivuilta lo-
makkeen kautta tai soittamalla 
kiireellisissä tapauksissa, jos 
perheessä on vaikkapa akuutti 
tarve saada todistus sairaus-
poissaolosta. 

Laura tarjoaa Instagramissa 
Some-neuvolapalvelun kerran 
kuukaudessa. Neuvolan sivulle 
voi jättää kysymyksen ja Laura 
vastaa siihen. Näin kaikki seu-
raajat saavat uutta tietoa. Neu-
volapalvelun rakentamisessa 
avusti Minttu Villikka.

Laura Räsänen Kotineuvola 
Kaaresta on tyytyväinen valin-

Hiomo - 
Mikro- ja pienyrittäjien 

tuottavuuden 
kehittäminen ja 
mikroyrityksen

 kannattavuuden 
parantaminen on 

Euroopan 
sosiaalirahaston 

rahoittama hanke.

taansa, hänelle yrittäjyys sopii 
hyvin. Alku vaati paljon työtä ja 
epävarmuuden sietokykyä. Nyt 
asiakkaita tulee Kouvolan lisäksi 
Kotkasta, Iitistä ja jopa Mikkelis-
tä asti. Pikkuhiljaa kerääntyvät 
taloudelliset puskurit antavat 
mielenrauhaa yrittäjälle. Laura 
palvelee ilolla ja ammattitaidolla 
pikkuihmisiä ja perheitä. n
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Yhteishenkeä hiottiin 
Eduko-päivässä 28.4.

Maailman ensimmäinen Eduko-päivä, hen-
kilöstön kehittämispäivä, pidettiin Pato 
Areenalla 28.4. Positiiviselle ja aktiivisel-
le yleisölle oli tarjolla tuhti paketti inspiroi-
via ja innostavia esityksiä. Taukotapaamiset 
ja keskustelut kollegoiden kanssa edistivät 
varmasti yhteisöllisen edukolaisuuden syn-
tymistä.

Päivä alkoi ajankohtaisilla puheenvuoroilla:
• Petri Tani, toimitusjohtaja|rehtori,   

tervetuloa Eduko-päivään                       
• Christa Carpelan, kasvatus- ja 

opetuslautakunnan puheenjohtajan 
tervehdys

• Mikko Jaanu, hallituksen jäsenen 
tervehdys

• Saku Tiainen, henkilöstön edustajan 
tervehdys

• Niko Varelius, opiskelijan tervehdys
• Veikko Niemi, Edukon hallituksen 

puheenjohtajan tervehdys

Sitten alkoi välillä suorastaan hengästyttävä 
esiintyjien tykitys.

Toimitusjohtaja, “organisaatioshamaani”, 

Tiina Heikka herätteli yleisöä tulevaisuus-
ajatteluun: tulevaisuuden tekeminen yh-
dessä kuuluu meille kaikille. Heikka nosti 
myös esiin muutosvastarinnan ja pelot an-
taen vinkkejä niiden voittamiseen. Lopuksi 
saimme kannustavia eväitä:

mavaralähtöisyys: ongelmista ratkaisuihin 
ja miten tuunata työtä innostavammaksi, 
merkityksellisemmäksi ja itselle sopivam-
maksi. Hän toi esiin mm. tunnetaitojen 
merkityksen, keinoja yhteisöllisyyden edis-
tämiseksi ja erilaisia luottamuksen raken-
nuspalikoita.

Opimme ihan uusia käsitteitäkin: tunteet 
tarttuvat automaattisesti – ”tunnepöly”, toi-
sen onnistumisessa mukana oleminen kii-
toksin ja kehuin – ”myötäinto”. Manka haas-
toi meidät omien ajattelutottumusten tar-
kasteluun, toiveikkuuteen, realistiseen op-
timismiin sekä stressin tunnistaminen ja 
taklaamiseen.

Iltapäivällä Kouvolan Teatterin Kosola ja 
Karen herättelivät yleisöä taatun hauskal-
la improlla.

Päivä päätettiin iltapäiväkahveihin, jos-
sa lanseerattiin elintarvikealan kehittämä 
Eduko-leivos. n

Teksti: Susanna Rintala

Vaikuttavaa
osaamista
yhdessä
tehden!

OAJ:n erityisasiantuntija Eira Bani antoi 
meille tiukan tietopaketin: ”Ammatillinen 
koulutus – reformia pukkaa taas” – ajan-
kohtaista ammatillisen koulutuksen uudis-
tamisesta ja koulutuspolitiikan tavoitteista. 
Banin esityksen keskeisen sisältö oli:

• oppivelvollisuusuudistuksen   
toimeenpanon seuranta

• jäsenkyselyntuloksia, ammatillinen  
koulutus

• toisen asteen kehittämishanke
• koulutuspoliittisia tavoitteita

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin joh-
tamisen dosentti, Marja-Liisa Manka in-
nosti meitä esityksellään Työnilo –elämän-
ilo, työhyvinvointi ja jaksaminen muutok-
sessa. Mankan keskeiset teemat olivat 
sujuva työ työhyvinvoinnin perustana, voi-
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Työelämässä oppiminen valmistaa 
opiskelijoita työn kautta ammattiin

Ammatillisessa koulutuksessa hanki-
taan tutkintoa varten ammattitaitoa 
oppilaitoksen lisäksi koulutus- tai op-
pisopimuksella työelämässä. Opiskeli-
ja tekee käytännön työtehtäviä työpai-
kalla, jossa hänelle on nimetty oma työ-
paikkaohjaaja. Koulutuksen teoriaosuu-
det suoritetaan yleensä oppilaitoksessa 
tai verkko-opintoina. Usein koulutuk-
sen alussa tehdään yrityksen kanssa 
koulutussopimus, joka voi myöhem-
min opiskelijan ammattitaidon kartut-
tua vaihtua oppisopimuskoulutukseksi, 
josta saa palkkaa.

Kouvolalaisella Elementit-E:llä 
on pitkä kokemus ammatillisis-
ta opiskelijoista
Elementit-E Oy on jo usean vuoden 
tehnyt tiivistä yhteistyötä niin entisen 
KSAOn kuin Aikuiskoulutus Taitajan-
kin kanssa ja sama tahti jatkuu Kouvo-
lan Ammattiopisto Edukon kanssa. Joka 
vuosi Elementit-E Oy ottaa toistakym-
mentä opiskelijaa töihin, joista osa toki 
tulee vain kesätöihin.

– Tällä hetkellä meillä on reilut 
kymmenkunta opiskelijaa, joista osa 
puualalta tulleita ja osa talonrakennus-
alalta, yrityksen työnjohtaja Erkki Sil-
lanpää kertoo. – Edukon kanssa teem-
me yhdessä tarvittavat ammatilliset 

opinnot ja näytöt, jotta opiskelijat saa-
vat tarvittavat tutkinnon osat kasaan. 
Kouluttamalla työntekijän täällä meillä, 
saamme tarpeisiimme sopivat ammat-
tilaiset suhteellisen nopeasti.

Puualan opiskelija valmistui 
huhtikuussa ja työllistyi heti
Edukon puu20-ryhmän opiskelija Kris-
tian Moisanen valmistui teollisuus-
puurakentajan tutkinnosta tänä kevää-
nä. Tarvittavat opinnot ja näytöt tehtiin 
yhteistyössä Elementit-E Oy:n kanssa 
puutaloelementtiteollisuuden eri työ-
tehtävissä. Yrityksen vastaavat työnjoh-
tajat ja työpaikkaohjaajat olivat ohjaa-
massa sekä järjestämässä opiskelijalle 
eri työtehtäviä ja myös tarvittavia näyt-
töjä alan työtehtävissä. 

Opiskelun aikana Moisanen pää-
si tekemään monipuolisesti tutkinnon 
suorittamisessa vaadittavia eri amma-
tillisten osa-alueiden työtehtäviä yrityk-
sessä. Valmistumisen jälkeen työ siirtyi 
yrityksen seinäelementtiosastolle, jossa 
hän nyt pääsääntöisesti toimii, Sillan-
pää jatkaa. – Usein työntekijät siirtyvät 
eri osastoille tarpeen mukaan, mutta 
toki kuuntelemme myös opiskelijan 
toiveita sekä sitä, mitä opiskelijan hen-
kilökohtainen suunnitelma eli Hoksin 
tiimoilta opiskelun aikana vaaditaan.

– Ainakin minä opin selkeästi pa-
remmin tekemällä oikeita töitä, Moi-
sanen toteaa. – Vaikka teoria-asiatkin 
ovat tärkeitä, niin päästyäni työskente-
lemään täällä eri osastoilla, opin todella 
paljon käytännönläheisesti puuele-
menttirakentamisesta. Sain paljon 
neuvoja ammattilaisilta ja sitä kautta oli 
helppo työllistyä tänne heti opiskelun 
päätyttyä. 

- Puuteollisuuden perustutkinnon 
vaihtoehtona on nykyisin puusepän 
lisäksi teollisuuspuurakentajan osaa-
misala, Edukon opettaja Heikki Kok-
ko selittää. – Teollisuuspuurakentajaksi 
voidaan valmistua suorittamalla puu-
sepän ammatillisista opinnoista noin 
puolet puu- ja elementtirakentamisen 
yritysten eri työtehtävissä.  Jotta opiske-
lut sujuvat työpaikoilla, se vaatii hyvää 
yhteistyötä työnantajan kanssa ja pak-
ko korostaa, että yhteistyö täällä toimi 
mahtavasti koko koulutuksen ajan. Pa-
ras palkinto koulutuksesta on tietenkin 
se, että opiskelija saa opintojen päätyt-
tyä työpaikan yrityksestä. 

– Hyvistä työntekijöistä on aina tar-
vetta, Sillanpää korostaa.

– Moisanen oli myös todella hyvä 
opiskelija ja panosti tähän koulutuk-
seen, Kokko nyökyttelee tyytyväisenä. n

Vasemmalla Edukon opettaja Heikki Kokko, Elementti-E Oy:n työnjohtaja Erkki Sillanpää ja oikealla Kristian Moisanen.
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Oppilaitosten yhdistyminen toi 
muutoksia myös kiinteistöihin

#
Koulutuksen
Tulevaisuus

Kouvolan Ammattiopisto Eduko on kulu-
neen kevään aikana ollut useiden muu-
tosten kohteena. Myös tilaratkaisuihin on 
jouduttu reagoimaan nopeasti. Lähes jo-
kaiseen oppimisympäristöön on tullut 
muutoksia ja tilojen yleisilmeet ovat muut-
tuneet.
– Olemme siirtäneet useita suuria konei-
ta uusiin paikkoihin sekä myyneet ylimää-
räiset koneet pois, kone- ja tuotantoteknii-
kan jatkuvan oppimisen tiimiesimies Ossi 
Heikkilä kertoo. 
– Muun muassa Utinkadun autohallia tyh-
jennetään pikkuhiljaa, koska oppilaitoksen 
ajoneuvoalan opiskelutilat siirtyvät koko-
naan Taitajantielle. Autohallissa lähes jokai-
sen nosturin paikkaa on siirretty. Samalla 
se on työllistänyt sähköalaa, koska johdo-
tuksia ynnä muita on jouduttu asentamaan 
uudelleen.

– Kun alkuperäisiin tiloihin tehdään 
muutoksia, töitä tulee usein eri toimialoil-
le, toteaa rakennusalan jatkuvan oppimi-
sen tiimiesimies Aki Raussi, joka vastaa 
Edukon Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön 
tiloihin tehtävistä muutostöistä. 

– On muistettava, että sähkötyön li-
säksi hyvin usein tarvitsee tehdä putkitöi-
tä, viemäröintiä ja vetää uutta sprinkle-
riputkistoa. Sen lisäksi tarvitsee miettiä 
äänieristyksiä, ilmanvaihtoa, lämmitystä, 
viilennystä, valaistusta ja montaa muuta 
asiaa. Eri työvaiheiden ajoitus vaatiikin hy-
vää suunnittelua ja yhteistyötä eri osasto-
jen kanssa.

Tilojen muutoksista arvokasta 
oppia myös opiskelijoille
Varsinkin Taitajantien kampuksella on tehty 
isoja muutoksia. Logistiikka-alan ajoneuvo-
jen huoltokuilun päälle on tehty pintalaatta, 
jota on vahvistettu alapuolelta teräsraken-
teelta. Sen lisäksi Taitajantien kampuksen 
C-talon aulaan rakennetaan uusia toimisto-
tiloja sekä minikeittiö opiskelijoille, jossa voi 
lämmittää ruokaa ja pestä astioita.

A-rakennukseen on tehty luokkahuo-
nejärjestelyjä sekä Alakyläntielle paljon eri-
laisia uusia tilaratkaisuja. Sen lisäksi sinne 
on tulossa pressuhalli. Lupaprosessi on 
käynnissä, kuten rakentamiseen vaaditta-
vat ulkopuoliset työtilauksetkin. 

– Synkronointi tällaisissa projekteissa 
on erittäin tärkeää, Raussi toteaa. 

– Työt antavat opiskelijoille loistavaa 
oppia siitä, miten kokonaisvaltaiset projek-
tit täytyy hoitaa. LVI-alan on tehtävä oma 
osuutensa tietyssä aikaikkunassa, samoin 
sähköalan, rakennus- ja pintakäsittelyalan 
sekä tiettyjen ulkopuolisten toimijoiden 
työt kuten pihan asfaltointi. Muussa tapa-
uksessa urakka saattaa viivästyä pitkänkin 
aikaa.

– Juuri tällaisten projektien vuoksi Edu-
kon jatkuvan oppimisen, kuin myös op-
pivelvolliset opiskelijat saavat tehdä ihan 
oikeita töitä ja näkevät tulevaisuutta var-
ten, millaisen suunnittelun useimmat työt 
vaativat, Heikkilä lisää.

– Ennen kaikkea oppia siitä, miten tär-
keää suunnittelu on. Jos totta puhutaan, 
niin varmasti jokaisesta tilasta on piirretty 
useammat suunnitelmat, Raussi naurah-
taa. n

Ossi Heikkilä esittelee logistiikkaosaston rasvamontun päälle tehtyä betonilaattaa.

Aki Raussi ohjaa opiskelijoita C-talon 
toimistotilan rakentamisessa.

Rasvamontun betonilaatta on tuettu 
teräsrakenteella.
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Kouvolan Ammattiopisto Eduko kutsuu 
vuosittain, sekä keväällä että syksyllä, pe-
rusopetuksen vitosluokkalaisia á la carte 
-lounaalle. Joka vuosi valitaan pari Kouvolan 
perusopetuksen koulua. Ensimmäinen, ke-
vään valinta, osui Viialan kouluun. 

Vierailu Edukon á la carte -ravintola Pik-
kukokkiin kytkettiin osaksi opetusta. Lapset 
ravintolan asiakkaana on tärkeä oppimis-
tehtävä myös meidän opiskelijoille – mitä 
tarjota, miten kohdata lapsia jne. Kutsutuil-
le koululle ei tule kustannuksia, vaan Edu-
ko hoitaa sekä oppilaiden kuljetukset että 
lounaan. 

Vierailu oli hieno kokemus kaikille. Vii-
alan koulun 5. luokkalaiset tutustuivat en-
nen lounasta Pikkukokissa mm. helikopteri-
koulutuksen tiloihin Utissa.

Vieraita kansainvälisen vaihdon 
kautta
Vieraanamme PikkuSalongissa on Espan-
jasta Gran Canarialta Alejandro Muñoz, 
joka on erikoistunut miesten hiuksiin ja 
partoihin. Hän on opiskellut alaansa Es-
panjassa jo lähes 8 vuotta eri jaksoissa. 

Vieraita läheltä ja kaukaa

Pikkukokissa isännöivät vieraita tiimiesimies Paula Helakorpi, toimitusjohtaja/rehtori Petri Tani sekä ruokapalvelu- ja ravintolapäällikkö Riitta Kar-
hu. Lentokoneasennuksen tiloissa tutustuttiin helikoptereihin Edukon opettajan Riina Kykkäsen opastuksella.

Täällä Kouvolassa ollessaan hän työsken-
telee myös M-Roomissa ja Craft Barberissa. 
Alejandro on kesäkuun alussa myös opet-
tanut opiskelijoillemme Skin Fade -leikka-
ustyyliä, joka on tämän hetken kuumimpia 
trendejä partureiden liiketyöskentelyssä.

karisella on yhteyksiä Alejandron opet-
tajaan, joka ehdotti mahdollisuutta tulla 
Suomeen noin kolmeksi kuukaudeksi, ke-
säkuun loppuun asti. Hän odotteleekin jo 
innolla suomalaista juhannusta. Saunalla 
toki on jo käyty.
Myös Pikkukokkiin saatiin kesäkuussa vie-
raaksi kokkiopiskelijoita Ranskasta. Opiske-
lijat tulivat kv-vaihtoon ja he ovat työssä-
oppimassa noin kuukauden ravintoloissa 
Kouvolassa. Opettajat ovat mukana ensim-
mäisen viikon. n

Alejandro kertoo, että on aina halunnut 
päästä johonkin Pohjoismaista, koska kou-
lutus täällä on hyvin organisoitua ja syste-
maattista. Edukon opettaja Mervi Nauk-
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Kumppanuusyhteistyö Kiinteistöpalvelujen ja Edukon kanssa 
– Yhdessä olemme enemmän ja  
vahvoja tulevaisuudessakin
Kouvolan kaupungilla ja am-
mattiopetuksella on Kouvolassa 
pitkät perinteet, jo 1980-luvulta 
alkaen työssäoppijoita on ollut 
kohteissamme. Kumppanuus-
sopimus Edukon ja kaupungin 
Kiinteistöpalvelujen osalta jat-
kaa keskinäistä, pitkäjänteis-
tä ja tavoitteellista yhteistyötä 
ammattitaidon ja osaamisen yl-
läpitämissä sekä kehittämises-
sä. Kumppanuussopimuksella 
osapuolet vahvistavat työvoi-
man osaamista ja sijoittumis-
ta. Kumppanuussopimuksen 
tavoitteena on varmistaa alan 
opiskelijoille laadukkaat ja jous-
tavat koulutusväylät sekä Kiin-
teistöpalveluille osaava työvoi-
ma ja tarvittavat koulutuspal-
velut. Yhteistyö ja kumppanuus 
tuovat molemmille osapuolille 
lisäarvoa ja parantaa myös kil-
pailukykyä. Vähintään kerran 
vuodessa järjestetään yhteinen 
palautetilaisuus yhteistyösopi-
muksen tavoitteiden onnistu-
misesta.

Koulutusyhteistyöllä uusia 
osaajia ja osaamista
Edukon monipuolinen eri am-
mattialojen koulutus on tarjon-
nut Kiinteistöpalveluille mah-
dollisuuden rekrytoida uusia 
ammattilaisia ja kehittää henki-
löstönsä osaamista ja tuloksel-
lista toimintaa. Olemme koulut-
taneet henkilöstöämme perus-, 
ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintojen suorittamisilla. Esi-
henkilöille olemme tarjonneet 
Edukon lähiesihenkilötutkin-
toja, tiimivalmennuksia, asian-
tuntijaluentoja sekä muutos- ja 
täsmäkoulutuksia. Henkilöstön 
monipuoliset kortti- ja päte-
vyyskoulutukset ovat kätevää ja 
helppoa saada Edukon kautta. 
Uusina yhteistyömuotoina ovat 
tämän vuoden kumppanuusso-
pimuksessa yhteiset kehittämis-
hankkeet ja/ tai hanke- ja tuote-
kehitysyhteistyö sekä yritysesit-
telyt ja opintokäynnit.

Kaupungin eri työyhteisöt 
ovat saaneet samalla arvokas-
ta uutta osaamista Edukossa 
opiskelevilta ja ilman muuta 
Edukon ja työelämän yhteistyö 
on tärkeää erityisesti opiskeli-
joiden työllistymisen kannalta. 
Opiskelujen aikana karttunut 
työkokemus taas puolestaan 
helpottaa koulutusta vastaavan 
työn löytymistä valmistumisen 
jälkeen. Työssäoppiminen on 
myös hyvä keino tulla tunne-
tuksi työnantajana ja luoda 
näin positiivista työnantajaku-
vaa työssäoppijoille. Olemme 
saaneet työssäoppijoista sitou-
tuneita ja oman ammattialansa 
tuntevia työntekijöitä.

Hyvä yhteistyö   
laajenee edelleen
Edukon ja Kiinteistöpalvelujen 
yhteistyön välineinä käytetään 

työelämäfoorumeja ja erilaisia 
sidosryhmäkoulutuksia. Nämä 
kaikki ovat hyviä tilaisuuksia 
kohdata laajasti Edukon johtoa, 
opetushenkilöstöä ja tietysti 
myös muita työelämän edusta-
jia. Arvostan edukolaisten aktii-
visuutta ja nopeutta epäkohtien 
puuttumisiin sekä asiakaspalve-
luhenkisyyttä. Ne jäntevöittävät 
Edukon toimintaa.

Kiinteistöpalvelut kehittää 
edelleen yhdessä Edukon kans-
sa yhteisiä toimintatapoja. Työ-
elämän ennakointi ja allokointi 
ovat aina vain tärkeämpää. 
Ennakointi on tärkeää, jotta 
työelämä voi tarjota parhaat 
mahdolliset oppimis- ja har-
joitteluympäristöt opiskelijoille. 
Myös yksikkökohtaiset kump-
panuuspalaverit ovat edelleen 
tärkeitä. Niissä käydään läpi yh-

Vaikuttavaa
osaamista
yhdessä
tehden!

Vieraskynä

dessä koulutustarjontaa ja Kiin-
teistöpalvelut voi kertoa omista 
koulutustarpeistaan ja näin vie-
dään yhteisiä asioita eteenpäin. 
Edukon lähettämät uudet työ-
elämäpalautekyselyt jäntevöit-
tävät ja kehittävät toimintaa 
entistä enemmän laadukkaam-
maksi ja työelämälähtöiseksi.

Yhdessä olemme  
enemmän ja vahvoja  
tulevaisuudessakin
Osaavan henkilöstön merkitys 
työnantajalle on suoranainen 
menestystekijä. Meidän on yl-
läpidettävä ja myös edelleen 
lisättävä yhteistyötä Edukon 
kanssa, jotta saamme jatkossa-
kin ammattitaitoista työvoimaa 
eri ammattialoille ja Kiinteistö-
palvelut pystyy olemaan veto-
voimainen työnantaja jatkossa-
kin. Nykytyöelämän pitää tar-
jota suorittavaa työtä tekeville 
ensisijaisesti onnistumisen ko-
kemuksia. Muuttuvassa maa-
ilmassa koulutuksen rooli on 
enemmän tiedon lähteelle oh-
jaaminen kuin teoriatiedon ul-
koa opettaminen. 

Henkilöstön kehittäminen 
koulutuksella synnyttää todelli-
sia kasvutarinoita. Motivoitunut 
ja sitoutunut henkilökunta on 
paras kilpailuvaltti. Uskon edel-
leen oppimiseen ja henkilöstön 
kouluttamiseen. Oppimisessa 
pitää muistaa vanha ja hyvä 
motto, että minkä ilotta oppii, 
surutta unohtaa. Oppimisessa 
pitää olla kytky tekemisen iloon 
ja merkitykseen. Ilolla ei opi 
asioita, joita ei voi kokeilla ja joi-
den merkitystä ei ymmärrä. 

Toivotan Edukon henkilös-
tölle ja uutiskirjeen lukijoille 
rentouttavaa ja mukavaa kesää! 
n

Päivi Takkinen
kiinteistöpalvelujohtaja
Kouvolan kaupungin  
Kiinteistöpalvelut
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Digitaalisen markkinoinnin koulutus
Liiketoiminnan ammattitutkinto (yhteistyössä Eduko ja NordicMarketing)

#
Koulutuksen
Tulevaisuus

Tämän päivän digitaalisessa maailmassa 
yritysten on oltava näkyvillä verkossa. Sa-
nonta ”jos et ole verkossa, et ole olemassa” 
pitää valitettavan usein paikkansa. Esimer-
kiksi hakusanamainonta ja -optimointi ovat 
tätä päivää ja siksi jokaisen verkkoon sisäl-
töä tuottavan henkilön tulisi ymmärtää nii-
den merkitys. Digitaalinen myynti ja markki-
nointi on tullut jäädäkseen ja siksi jokaisen 
niissä tehtävissä toimivien henkilöiden tulisi 
osata hyödyntää nämä digitaalisen liiketoi-
minnan tarjoamat mahdollisuudet.

Edukon suosittu (enimmillään yli 80 
opiskelijaa) digitaalisen markkinoinnin 
koulutus houkuttaa käytännönläheisyydel-
lään ja työelämän tarpeisiin perustuvana 
osallistujia ympäri Suomen Taivalkoskelta 
etelään. Juuri valmistui opiskelija, joka teki 
näytön Pattayalta Pattaya-Suomi -seuran 
markkinoinnista. Kaikilla opiskelijoilla on 
työpaikka, jossa he tekevät digimarkkinoin-
tia käytännössä. Mukaan mahtuu suurten 
yritysten markkinointia hoitavia henkilöitä, 
kampaajia ja muita kauneudenhoitoalan 
yrittäjiä, yhdistysten toimihenkilöitä, matkai-
lualan toimijoita, ravintoloitsijoita jne. Opis-
kelijoiden ikähaitari on 17–62 vuotta. Elin-
ikäisen oppimisen ideologia toteutuu tässä 
koulutuksessa mainiosti.

Koulutus on hyvin käytännönlähei-
nen ja jokainen osallistuja pystyy kehittä-
mään omaa digiosaamista ja ymmärrystä 
konkreettisin keinoin tämän koulutuksen 
aikana. Koulutuksen avulla luodaan osal-
listujalle valmiuksia toimia tämän päivän 
digitaalisessa liiketoimintaympäristössä 
omatoimisesti ja suunnitelmallisesti, nyky-
aikaisia välineitä hyödyntäen.” Haluamme 
esimerkiksi näyttää osallistujille miten pal-
jon omalla työpanoksella ja osaamisella 
voi vaikuttaa yrityksen verkkonäkyvyyteen 
ja sitä kautta suoraan kassavirtaan”, toteaa 
Greta Tanskanen NordicMarketingista.

Koulutuksen tietosisältö kattaa lii-
ketoiminnan ammattitutkinnon osat lii-
ketoiminnan tehtävissä toimiminen, 
markkinointiviestinnän toimeksianto, asia-
kaskokemuksen kehittäminen ja palvelu-
muotoilu. Opiskelija voi valita myös muita 
tutkinnon osia näiden sijaan.

 Myös kokonaan verkko-opintoina
Koulutukseen on ollut aiemmin aloitus ker-
ran vuodessa, mutta tänä keväänä on aloi-

teltu jatkuvan haun mallia. Tulevaisuudes-
sa orientaatiopäivä järjestetään neljä ker-
taa vuodessa ja opiskelija aloittaa siinä mo-
duulissa, joka on meneillään. Tietopuolinen 
koulutus on mahdollinen hybridimallilla eli 
opetusta on Edukossa ja sitä on mahdol-
lista seurata livenä etäyhteydellä. Koulutuk-
sista tehdään myös tallenne, mikä mahdol-
listaa opiskelun omaan tahtiin. 

Ostopalveluna toteutet-
tu koulutus varmis-
taa laadukkaan 
ja ajantasai-
sen ope-
tuksen 
alati 

 
  
muuttuvassa 
digimarkkinoin-
nissa. Opetuksesta 
vastaa NordicMarketing Fin-
land Oy. Kouluttajina ovat alan gurut, joilla 
on viimeisin alan osaaminen.

Opiskelijoista valtaosa opiskelee yrittä-
jän oppisopimuksella ja heitä tämä koulu-
tusmalli palvelee hyvin, koska opinnot voi 
suorittaa omaan tahtiin. Mentorina monel-
la toimii rautainen markkinoinnin osaaja ja 
yrittäjä Greta Tanskanen. 

Palautetta tyytyväisiltä   
opiskelijoilta
Koulutuksesta tulee paljon myönteistä pa-
lautetta opiskelijoilta, mikä näkyy mm. pie-
nenä määränä keskeytyksiä. Opintojen kes-

Teksti: Reija Ylikauppila

keytyksen syy on yleensä joku muu kuin 
opiskeluun liittyvä. Opiskelijoilta tulleen pa-
lautteen perusteella koulutuksen käytän-
nönläheisyys ja kouluttajien asiantuntemus 
nousee ykköseksi. Opiskelijat tulevat hyvin 
erilaisilla pohjakoulutuksilla ja työkokemuk-
silla opiskelemaan digimarkkinointia. Moni 
on korkeakoulututkinnon suorittanut ja eri-

tyisesti heiltä tulee kiitosta käytännön 
tekemisen opetuksesta. 

Useampi opiskelija on 
työllistynyt jo opintojen aikana digi-

markkinoinnin työtehtäviin!
- Tykkimäen Saunan Viljami Taimisto 

sai koulutuksesta paljon mielenkiintoista 
uutta oppia kuinka hyödyntää jatkuvasti 
kehittyvien sähköisen markkinoinnin työ-
kaluja.

- Yrittäjä Laura Jalonen (Mainostoimis-
to Design Funnypurple) suosittelee koulu-
tusta etenkin pienyrittäjille, jotka painivat 
markkinointinsa kanssa, sillä Kouvolan 
koulutus antoi uusia näkökulmia yrityksen 
markkinointiin ja sen avulla oppi hyödyntä-
mään uusia työkaluja. n
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Vastaanottokeskus avattu Edukon 
entiseen opiskelija-asuntolaan

Joukko ukrainalaisia nuoria 
kävi Kouvolan Ammattiopisto 
Eduko Fab Labissa käsityön 
ohjaustoiminnan artesaa-
niopiskelija Elisa Ampujan 
johdolla kokeilemassa kou-
kuttavaa laserkaiverrusta. 
Nuoret tykkäsi! Ja Repsikan 
aikuisetkin tykkäsi!

Suomen Punaisen Risti avasi 23.5. 
Utinkadun kampuksella sijaitse-
vaan Kouvolan Ammattiopisto 
Edukon entiseen opiskelija-asun-
tolaan vastaanottokeskuksen Uk-
rainasta paenneiden ihmisten aut-
tamiseksi. Punainen Risti vuokraa 
asunnot Kouvolan Asunnot Oy:ltä.

Ensimmäiset vastaanottokes-
kuksen asiakkaat ovat jo saapu-
neet ja asiakasmäärä vastaanot-
tokeskuksessa kasvaa vaiheittain, 
porrastetusti. Vastaanottokeskuk-
seen majoitetaan noin 130 henki-
löä.

Edukolaiset opiskelijat ja työn-
tekijät ovat olleet mukana vastaan-
ottokeskuksen valmistelussa, mm. 
asuntojen siivouksessa ja varuste-
lussa. Puhtausalan opiskelijat ovat 
tehneet perus- ja ylläpitosiivousta 
sekä tekstiilihuoltoa.  Myös lahjoi-
tetut pehmolelut pääsivät pesuun.

Lisätietoja:
Tiia Penttilä, johtaja, 
Kouvolan vastaanottokeskus, 
puh. 044 493 9834, 
tiia.penttila@redcross.fi

mailto:tiia.penttila%40redcross.fi?subject=
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Laki (531/2017) ammatillisesta koulutuk-
sesta edellyttää, että koulutuksen järjestä-
jän tulee arvioida järjestämiään tutkinto-
ja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä nii-
den laatua ja vaikuttavuutta. Koulutuksen 
järjestäjä vastaa järjestämiensä tutkintojen, 
koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja 
laadunhallinnan jatkuvasta parantamisesta. 
Koulutuksen järjestäjän on myös säännöl-
lisesti osallistuttava ulkopuoliseen toimin-
tansa ja laadunhallintajärjestelmiensä arvi-
ointiin sekä julkistettava järjestämänsä arvi-
oinnin keskeiset tulokset.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, 
KARVI, toimii opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnon alla ja toteuttaa vuosittain useita 
ammatillisen koulutuksen arviointeja. 

Viimeisimpänä Eduko on osallistunut 
seuraaviin käynnissä oleviin KARVIn arvioin-
teihin:

Ajankohtaista
Laatunurkka

Laatunurkassa esitellään ajankoh-
taisia Kouvolan Ammattiopisto Oy:n 
laadunhallinnan ja toiminnan jatku-
van parantamisen toimenpiteitä.

Teksti: Tiina Nokkanen

• Yksilöllisten opintopolkujen toteuttami-
nen ammatillisessa koulutuksessa

• Työelämäläheisyys ja työelämäyhteis-
työ ammatillisessa koulutuksessa

• Sähkö- ja automaatioalan perustutkin-
non, ammattitutkinnon ja erikoisam-
mattitutkinnon arviointi

Sähkö- ja automaatioalan tutkintojen 
arviointi tuottaa tietoa siitä, miten hyvin 
opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimukset ja 
osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he 
saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Li-
säksi tarkastellaan koulutuksen järjestäjien 
pedagogisen toiminnan laatua.

Sähkö- ja automaatioalan tutkintojen 
itsearviointi toteutettiin Edukossa työryh-
mässä, johon kuului oppilaitoksen johtoa, 
tutkinnon esihenkilöitä ja opettajia/koulut-
tajia. Oppilaitoksen henkilökunnan lisäksi 
työelämä ja opiskelijat osallistuivat aktiivi-
sesti arviointiin. Kansallisen arvioinnin yh-
teenvedon valmistuttua koulutuksen järjes-
täjäkohtainen palaute käsitellään Edukossa 
työryhmän toimesta ja valitaan kehittämis-
kohteet sekä mietitään toimenpiteet niiden 
toteuttamiseksi. 

Erilaisten arviointien avulla Eduko kehit-
tää jatkuvasti toimintaansa ja suuntaa kohti 
huippulaatua! n

Oppisopimuskoulutuksella 
lähihoitajaksi alle vuodessa

Inkeroisissa asuva 41-vuotias Sini Alanko 
tutustui oppisopimuskoulutusmahdollisuu-
teen, joka kuulosti hänelle juuri sopivalta 
vaihtoehdolta kun yhdistettävänä on per-
he, työ ja opiskelu. Hänen ystävänsä ehdot-
ti oppisopimuspaikaksi Attendo Oy:n Kan-

kunnon ylläpitämistä liikunnan avulla.

Neljästä pakollisesta tutkinnon osasta 
ensimmäisen, kasvun- ja osallisuuden edis-
täminen, hän suoritti suoraan näytöllä ai-
emman ammattitutkinnon ansiosta. Kolme 
muuta pakollista tutkinnon osaa hän suo-
ritti talven aikana työpaikalla harjoitellen 
sekä oppitunneille että laboratoriopäiville 
osallistuen. 

– Välillä päivät olivat pitkiä, Alanko huo-
kaa hymyillen. – Saatoin olla aamupäivän 
koululla oppimassa kädentaitoja Taitopa-
jassa tai kuuntelemassa kotona verkkolu-
entoa. Siitä jatkoin suoraan töihin iltavuo-
roon. Kuormitusta toki välillä oli, mutta 
urakan jaksoin hyvin, kun tiesin päämäärän 
lähestyvän jo heti seuraavana keväällä. 
Huhtikuun 2022 lopussa olin palauttanut 
kaikki vaaditut kirjalliset oppimistehtävät, 
suorittanut näytöt työpaikalla hyväksytysti 
sekä läpikäynyt näyttökeskustelut yhdes-
sä työpaikkaohjaajani ja vastuuopettajani 
kanssa. Valmistuin lähihoitajaksi ikääntyvien 
hoidon ja kuntoutuksen osaamisalalta ja 
jatkan työtäni Attendolla. n

karonpuiston hoivakotia Kouvolassa, jossa 
ympärivuorokautisen hoivan asiakkaita ja 
palveluasumisen asiakkaita on useita kym-
meniä. 

– Oppisopimuksen työt alkoivat reilulla 
hypyllä suoraan syvään päätyyn, ilman ai-
empaa hoivatyön kokemusta, Sini naurah-
taa. – Ensimmäisten viikkojen jälkeen olin 
täysin vakuuttunut työn mielenkiintoisuu-
desta ja monipuolisuudesta. Teoriaopin-
tojen alku kävi jo pienen työssäolojakson 
jälkeen helposti. Tehtävien tekeminen ja 
suunnitelmien laatiminen kävivät myös 
helposti, työssä vastaan jo tulleiden tilantei-
den kautta peilaamalla. Tärkeimpänä kan-
nustimena kuitenkin opintojen sujuvaan 
etenemiseen oli oma jatkuvasti kasvanut 
motivaatio oppia, joka näkyi vapaa-ajalla 
lisätiedon hakemisena ja kirjallisuuden lu-
kemisena. Ensimmäistä kertaa elämässäni 
opiskelin intohimoisesti, ilman että se edes 
tuntui opiskelulta. Jopa matematiikkaa, kos-
ka tiesin käytännössä mihin opeteltavaa 
tietoa tarvitsen. Lisäksi opintojen aikana 
pidin tärkeänä perheeltä saamaani tukea 
sekä arjen tasapainottelussa oman fyysisen 
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Toivotamme kaikille 
          oikein hyvää ja 
  rentouttavaa kesää!

Hae
 nyt!Tulevia koulutuksia

Kortti- ja pätevyyskoulutukset
Jatkuvassa haussa tutkinto tai tutkinnon osa
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