Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä

Katsaus hanketoimintaan 2019

Katsaus POKEn hanketoimintaan 2019
POKEssa 21 hanketta kuluneen vuoden aikana

Tämän ensimmäistä kertaa julkaistavan hankekatsauksen tarkoitus on täydentää
kuntayhtymän toimintakertomusta ja virallisia hankeraportteja sekä tiedottaa keskitetysti
uudella tavalla hankkeiden tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista. Katsaukseen on otettu
mukaan ne hankkeet, jotka ovat saaneet ulkopuolista rahoitusta.
Hankkeiden suunnitteluvaiheessa korostuu tiivis yhteys POKEn strategiaan ja
kuntayhtymän perustehtävän toteuttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut
vuodesta 2018 lähtien ammatillisen koulutuksen uudistamistyötä erillisillä
strategiarahoitushankkeilla, joita meilläkin on käynnissä kolme. Opetushallituksen
hankkeet keskittyvät perinteisesti koulutusorganisaatioiden toiminnan ja laadun sekä
kansainvälistymisen tukemiseen. Trendinä niissä on ollut laajat verkostohankkeet ja
yhteistyön korostaminen koulutuksen järjestäjien kesken.
Aluekehitystä tukevien hankkeiden kautta yhteys alueen seutukuntien ja maakunnan
strategiaan on vahva. Nämä ESR-, EAKR- ja Maaseuturahaston hankkeet tukevat alueen
elinkeinoelämää, työvoiman saatavuutta ja osaamista sekä yritysten ja organisaatioiden
henkilöstön kehittämistä hyödyntäen samalla ammattiopiston koulutus- ja
palvelutehtävän kehittämistä. Keski-Suomen liiton rahoituksen tuella on tehty alueellista
selvitystyötä sekä käynnistetty uudenlaista kokeilutoimintaa.
Hanketoiminta on keskitetty nykyisessä organisaatiossa pääosin Työelämäpalvelut yksikön tehtäviin, mutta sitä toteutetaan eri yksiköissä ja yksiköiden välisenä yhteistyönä.
Myös hanke- ja kehittämistyön ohjekirja uusittiin ja sen tavoitteena on kehittää hanketyön
toimintatapoja ja edistää kehittämistyön suunnittelua, hankkeiden toteutusta ja tulosten
vaikutusta. Toiminnan jatkuvuuden ja tuloksellisuuden kannalta on tärkeää, että
hanketyön eri vaiheisiin löytyy riittävästi osaavia ja innostuneita tekijöitä.
Tutustumalla tähän katsaukseen saatte helposti kokonaiskuvan hanketoiminnastamme.
Lisätietoja löydätte hankkeiden www-sivuilta, osoitteesta www.poke.fi/hankkeet sekä
ottamalla yhteyttä kunkin hankkeen kohdalla mainittuun yhteyshenkilöön.
Marjo-Riitta Vainio
koulutusjohtaja, Työelämäpalvelut
Tarja Naskila
kehittämisasiantuntija, Työelämäpalvelut

Vuonna 2019 POKEssa oli käynnissä 21 hanketta, kahdeksan uutta hanketta käynnistyi
ja kahdeksan hanketta päättyi. Hanketoiminnan vipuvaikutus on 4,3 eli omarahoitukset
tuovat yli nelinkertaisesti ulkopuolista julkista rahoitusta kehittämistoimintaamme.

Hankkeen nimi

Rahoittaja

Biotar-Biotalouskampuksen osaamisalusta
Sujuvat työnhakumarkkinat
Lähienergialla omavaraisuuteen
Sykettä K-S metsiin
Vahvistu verkossa
Rakennetaan puusta
DuuniStep
Invest In Staff-IVS
Koulutuspalveluiden ekosysteemin kehittäminen (Kokemus)
Liikkuva koulu: toinen aste 2
Liikkuva opiskelu
Parasta johtamista
Samassa Veneessä 6
Strategiarahoitus Ohjaavat mestarit
Strategiarahoitus Oppimisympäristöjen kehittäminen
Strategiarahoitus Ydinprosessien kehittäminen
ProTori yhteisöllinen työtila- ÄäneHub
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) FutureMan
Erasmus+ 2018-2019
Erasmus+ 2019-2020
VIRITY- viestintää nuorilta nuorille ja työelämältä nuorille

Euroopan aluekehitysrahasto
Euroopan sosiaalirahasto
Maaseuturahasto
Maaseuturahasto
Euroopan sosiaalirahasto
Maaseuturahasto
Euroopan sosiaalirahasto
Euroopan sosiaalirahasto
Euroopan aluekehitysrahasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Opetushallitus
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen liitto
Opetushallitus
Opetushallitus
Opetushallitus

Rooli
Pää
Osa
Osa
Osa
Osa
Osa
Pää
Pää
Osa
Pää
Pää
Osa
Osa
Pää
Pää
Pää
Pää
Osa
Pää
Pää
Pää

Alkaa

Rahoitus
valtiontuki

Päättyy

1.4.2016
30.9.2019
15.2.2016
30.9.2019
15.3.2016
15.3.2019
1.2.2016
31.5.2019
19.3.2018 31.12.2020
1.1.2018
28.2.2020
1.9.2018 31.12.2020
1.4.2019
31.3.2021
1.8.2019 31.12.2021
1.8.2018
30.6.2019
1.8.2019
30.6.2020
1.1.2019 31.12.2020
1.1.2019 31.12.2019
1.6.2018 31.12.2020
1.6.2018 31.12.2020
1.1.2019 31.12.2020
1.12.2018 31.12.2020
1.8.2018
31.3.2019
1.7.2017
30.6.2019
1.8.2019
30.6.2021
1.5.2019
30.4.2020
Rahoitus yhteensä:

Rahoitus
omarahoitus

245 424
119 015
12 121
50 000
114 704
61 817
170 875
242 453
34 938
35 200
7 500
64 500
15 641
150 000
100 000
138 000
40 016
8 485
79 229
79 555
17 881
1 787 354

Rahoitus muu
rahoitus

115 896
45 144
1 023
5 800
28 676
7 700
56 957
45 986
14 974
8 800
7 500
21 500
5 214
0
0
0
20 008
3 637
15 846
19 889
5 960
430 509

25 000
0
0
0
0
0
0
34 831
0
0
0
0
0
0
0
0
20 008
0
0
0
0
79 839

Rahoitus
yhteensä
386 320
164 159
13 144
55 800
143 380
69 517
227 832
323 270
49 912
44 000
15 000
86 000
20 855
150 000
100 000
138 000
80 032
12 122
95 075
99 444
23 841
2 297 702

HANKKEIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET RAHOITTAJITTAIN TOTEUTTAMISAJALTA
AVI; 59 000; 3 %

ESR; 858 641; 37%

OPH; 325 215; 14 %
K-S Liitto; 92 154; 4 %
Maaseuturahasto;
138 461; 6 %

OKM; 388 000; 17 %
EAKR; 436 232; 19 %

HANKKEIDEN KOKONAISRAHOITUSTOTEUMA VUOSI 2019
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Kaikki hankkeet yhteensä

Toteutunut rahoitus
valtiontuki tp 2019
587 721

Toteutunut
omarahoitus tp
2019
168 025

Toteutunut muu
rahoitus tp 2019

Toteutunut rahoitus
yhteensä tp 2019

4 607

760 352

Yksityinen rahoitus; 1 000;
0%

Kuntien rahoitusosuudet;
4 607; 1 %

HANKKEIDEN TULOJAKAUMA
TILINPÄÄTÖS 2019

EU- ja valtion tuki;
kehittämishankkeet
205 315; 35 %

Valtion avustukset;
374 220; 64 %

Henkilöstökulut;
529 390; 73 %
Palveluluiden ostot;
96 313; 13 %

HANKKEIDEN MENOJAKAUMA
TILINPÄÄTÖS 2019

Aineet ja
tarvikkeet;
38 066; 5 %
Avustukset; 50 031; 7 %
Muut kulut; 1 238; 0 %
Flatrate; 12 731; 2 %

Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittamat hankkeet
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraisia eritysavustuksia, jotka viime
vuosina ovat kohdistuneet erityisesti ammatillisen koulutuksen uudistuksen
toimeenpanon tukeen. Näitä strategiatyöhön kohdistuvia hankkeita oli yhteensä kolme:
• Ohjaavat mestarit (Teknologia-alan kehittäminen)
• Ammattilaisten virtuaaliympäristöt (Oppimisympäristöjen kehittäminen)
• Ydinprosessien kehittäminen

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMAT HANKKEET TOTEUTTAMISAJALTA
YHTEENSÄ
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150 000
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Strategiarahoitus
Oppimisympäristöje
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100 000

Toteutunut rahoitus yhteensä

86 201

100 000

Okm
Strategiarahoitus
ydinprosessien
kehittäminen
138 000
37 723

Ohjaavat mestarit

Teknologia-alan kehittäminen
Ohjaavat mestarit –hankkeessa viedään puu- ja
rakennustuotealan yrityksiin heille tarpeellista koulutusta
ja näin parannetaan yritysten osaavan työvoiman saantia.
Pohjoisessa Keski-Suomessa on lukuisia alan yrityksiä,
joiden on vaikea löytää ammattitaitoisia työntekijöitä.
Hankkeessa on räätälöity yrityksiä aidosti hyödyttävä
koulutusmalli, jossa opiskelija suorittaa puuteollisuuden
perustutkinnon kahdessa vuodessa. Koulutus tapahtuu
pääsääntöisesti työelämässä oppi- tai
koulutussopimuksella. Malli sopii erittäin hyvin
alanvaihtajille, sillä se mahdollistaa nopean väylän
työelämään.
Ohjaavat mestarit –hankkeessa on Poken lisäksi mukana
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU ja JärviSuomen ammatti-instituutti JAMI. Jokainen oppilaitos sai
oman hankerahansa. Tavoitteena on kehittää pohjoisen
Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
alueille rakennustuoteteollisuuden sekä kone- ja
metalliteollisuuden pysyvä osaamisverkosto ja samalla
sitouttaa alueiden yrityksiä kummiyritystoimintaan. Hanke
liittyy myös teknologiateollisuuden valtakunnalliseen
kehittämiseen.

Hankkeen toteutusaikataulu:
1.6.2018-31.12.2020
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja:
Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä
Yhteistyökumppanit:
Keski-Pohjanmaan
koulutuskuntayhtymä
Järvi-Suomen ammatti-instituutti
Yhteyshenkilö POKEssa:
Marko Lahti
040 5640 940, marko.lahti@poke.fi

Puuteollisuuden
koulutusmalli –
nopea väylä
työelämään!

Ammattilaisten virtuaaliympäristöt
Oppimisympäristöjen kehittäminen

Tavoitteena on kehittää uusia virtuaaliympäristöjä ja
simulaatioita sisältäviä ympäristöjä yhdessä työelämän ja
opiskelijoiden kanssa. Tähän liittyen Ponssen 360 VRympäristöä on pilotoitu metsäalan opetuksessa. Valtra Oyj:n
kanssa tehdään myös virtuaalioppimisympäristöihin liittyvää
yhteistyötä metsä- ja metallialan opiskelussa.
Hankkeessa pilotoidaan muuttuvan ammatillisen
koulutuksen tilaratkaisuja osallistamalla opiskelijoita uusien
tilojen suunnitteluun. Tuloksena perustettiin DigiLabympäristö erilaisine VR-laitteineen.
.
Kehittämistyön tueksi ollaan rakennettu opettajatiimejä ja
toteutettu opiskelijakohtaisia joustavia opintopolkuja, joissa
käytetään uusia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä.
Tuloksena suunniteltiin paikallinen vapaastivalittava
tutkinnonosa: Tulevaisuuden teknologiat, 15 ops, joka antaa
ammatilliset perusvalmiudet sekä osaamisen soveltaa
joitakin uusia teknologioista kuten Al, AR, VR, 3D
tulostaminen, ohjelmointi, robotiikka ja pelillistä oppimista
monialaisesti.
Jatkuvasti etsitään myös uusia kohteita virtuaaliympäristöjen
soveltamiseen, josta esimerkkinä Moisio Forest Oy:n
virtuaalinen esittelyhuone.
Hankkeen toteutusaikataulu:
1.6.2018-31.12.2020
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja:
Äänekosken ammatillisen koulutuksen
kuntayhtymä
Osatoteuttajat:
Etelä-Karjalan
koulutuskuntayhtymä/Saimaan
ammattiopisto Sampo,
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Yhteyshenkilö POKEssa:
Pekka Ouli
040 3589 198, pekka.ouli@poke.fi

Uusia virtuaalioppimisympäristöjä
&
sovelluksia virtuaaliympäristöihin.

Ydinprosessien kehittäminen
Strategiarahoituksella on tarkoitus tukea koulutuksen
järjestäjän toimintaa ja ydinprosessien kehittämistä uuden
lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi.
Tavoitteena on sekä HOKS-prosessin (henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma) että koulutus- ja
oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvän osaamisen
kehittäminen.
Hankkeella kartoitetaan henkilöstön HOKS-osaaminen
sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosesseihin
liittyvä osaaminen ja suunnitellaan sekä toteutetaan
tarpeelliset osaamisen kehittämisen toimenpiteet. Lisäksi
kartoitetaan koulutuksen järjestäjän omat työelämässä
oppimisen palveluprosessin kriittiset pisteet ja
tunnistetaan vähintään kaksi tärkeintä kehittämiskohdetta, sekä tuotetaan niihin asiakaslähtöiset ratkaisut.
Hankkeessa tehdään yhteistyötä ja otetaan käyttöön
Parasta -hankkeiden ja Johda hyvin -hankkeiden tuottamia
työvälineitä ja tuloksia. Yhteistyötä tehdään myös muiden
ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.
POKEn omana lisätavoitteena hankkeessa on
opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen vahvistaminen ja
yrittäjyyteen liittyvien tutkinnonosien suorittamisen
lisääminen osana ydinprosessien vahvistamista.

Hankkeen toteutusaikataulu:
1.1.2019-31.12.2020
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja:
Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä
Yhteyshenkilö POKEssa:
Sarita Jylhä-Rastas
040 1325 014,
sarita.jylha-rastas@poke.fi

Ammatillinen
koulutus
asiakaslähtöisenä
palveluna.

Opetushallituksen rahoittamat hankkeet

Opetushallitus myöntää avustuksia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, jotka pääosin
toteutetaan eri koulutuksenjärjestäjien yhteishankkeina. Näitä hankkeita oli yhteensä viisi:
• Parasta johtamista
• Samassa veneessä 6 -laatuhanke
• VIRITY – viestintää nuorilta nuorille ja työelämältä nuorille
• POKE International (ja jatkona) POKE On the Go -kansainvälisyyshankkeet (Erasmus +)

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMAT HANKKEET TOTEUTTAMISAJALTA YHTEENSÄ
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Parasta
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Samassa
Veneessä 6

Erasmus+ vanha

Erasmus+ uusi

Rahoitus yhteensä

86 000

20 855

Virityviestintää
nuorille
23 841

95 075

99 444

Toteutunut rahoitus yhteensä

24 218

20 855

23 283

95 075

9 667

Parasta johtamista
Bästä ledarskap Pohjoinen

POKEn keskeinen teema hankkeessa on asiakkuuksien,
kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon
johtamisen kehittäminen.
Tavoitteena on yhdistää POKEn eri koulutusalojen
osaaminen ja toimintatavat yhtenäiseksi työelämän
palveluksi, joka palvelee työelämää ja vahvistaa POKEa
alueensa keskeisenä osaamisen kehittäjänä ja
kumppanina.
Tavoitteena on myös tiedolla johtamisen kehittäminen ja
tiedon laadun parantaminen, sisältäen mm.
asiakkuushallintajärjestelmän. Tietoa ja mittareita
määritellään niin, että ne mahdollistavat ja tukevat
asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen johtamista
ja kehittämistä.
Lisäksi halutaan kehittää osaamisperusteista toimintaa
osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista sekä
kehittää opiskelijakumppanuuksia.
Mukana on iso joukko koulutuksen järjestäjiä ja tärkeänä
osana hanketta onkin parhaiden käytäntöjen jakaminen
organisaatioiden kesken.
Hankkeen toteutusaikataulu:
12.12.2018-31.12.2020
Rahoittaja:
Opetushallitus
Hallinnoija:
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Osatoteuttajat:
Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä yhdessä
15 muun toimijan kanssa
Yhteyshenkilö POKEssa:
Heli Skantz
040 7664063,
heli.skantz@poke.fi
11

Asiakkuudet,
kumppanuudet
ja verkostot
keskiöön!

Samassa veneessä 6 – Ankkurit alas
Samassa veneessä –laatuverkostossa on mukana isoja ja
pieniä koulutuksenjärjestäjiä. Toiminnassa korostuu
toisilta oppiminen ja tiedon jakaminen ja tavoitteena on
vahvistaa toistensa laadunhallintaosaamista sekä
laadunhallinnan menettelytapoja.
Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutoksesta
johtuen laadunhallinnan prosesseja uudistettiin, otettiin
käyttöön ja saatiin kokemuksia toimivuudesta. Hankkeen
keskeisenä tavoitteena oli varmistaa uudistettujen
toimintaprosessien juurtuminen ja vakiintuminen käyttöön;
luoda työrauhaa ja ankkuroida sekä opettajien, että
johdon toiminta osaksi laadunhallinnan kokonaisuutta.
Johdon ja laatuvastaavien sitoutuminen toiminnan
vakiinnuttamiseen on keskeistä.
Hankkeessa varmistettiin laadunhallintajärjestelmän
toimivuutta ja kattavuutta, kehitettiin edelleen palaute- ja
tulostiedon käsittelyä ja niiden vaikuttavuutta sekä
vahvistettiin hankeverkostojen välistä dialogia. Myös laki
ja asetus edellyttävät laadunhallinnan kokonaisuudelta
monenlaisten näkökulmien huomioimista sekä useiden
erilaisten asiakirjojen laatimista.
Hankkeen toteutusaikataulu:
14.12.2018-31.12.2019
Rahoittaja:
Opetushallitus
Hallinnoija:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Gradia
Osatoteuttajat:
Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE,
Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry,
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö,
Karstulan Evankelisen Kansanopiston
kannatusyhdistys ry, Kuopion
Talouskoulun Kannatusyhdistys ry
Yhteyshenkilö POKEssa:
Maija Salmelin, 040 7083 710,
maija.salmelin@poke.fi

Laadunhallinta
on osa
jokaisen työtä.

VIRITY

Viestintää nuorilta nuorille ja työelämältä nuorille
Virity-hankkeessa nuoret otetaan mukaan Poken viestintään
kokemusasiantuntijoina, sillä he tuntevat nuorten käyttämät
kanavat ja toimivat sisällöt. Nuoret saavat opintosuorituksia,
kun he osallistuvat viestinnän sisältöjen tekemiseen.
Samalla kehitetään yhteistyössä työnantajien kanssa myös
työpaikkojen vetovoimaisuutta nuorten silmissä viestinnän
näkökulmasta.
Lisäksi kehitetään viestinnän opetusta niin, että rakennetaan
toimintatapa mediakasvatuksen opetukseen.
Hankkeessa mm. etsittiin vapaaehtoisia Poken perustutkintoopiskelijoita tekemään nuorille suunnattuja Instagramvideoita meollaanpoke-Instagramiin. Mukaan lähteneet
kasvatus- ja ohjausalan opiskelijat kävivät eri aloilla ja
kuvasivat Instagram-stooriin ahkerasti.
Hankkeen kokemuksista kehitetään valtakunnallinen malli,
jota esitellään eri ammatillisen koulutuksen tilaisuuksista ja
lisäksi kaikki materiaali on verkossa kaikkien käytössä.

Hankkeen toteutusaikataulu:
1.5.2019-31.8.2020
Rahoittaja:
Opetushallitus
Hallinnoija:
Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä
Osatoteuttajat:
Optima kuntayhtymä, Valkeakosken
seudun koulutuskuntayhtymä,
Järviseudun koulutuskuntayhtymä,
SASKY koulutuskuntayhtymä, KeskiPohjanmaan koulutusyhtymä
Yhteyshenkilö POKEssa:
Tuija Tiitinen
040 6527 315, tuija.tiitinen@poke.fi

Nuoret kertovat
nuorille
opiskelusta ja
työelämästä.

POKE International (ja jatkona) POKE On the Go kansainvälisyyshankkeet (Erasmus +)
Tavoitteena on kumppanuussuhteiden luominen ja
ylläpito, kielitaidon ja monikulttuurisuustaitojen
lisääminen sekä kansainvälisyyden aktivointi kaikille
koulutusaloille.
Hankkeen kautta järjestetään opiskelijoiden ulkomaan
harjoittelujaksoja ja lisätään henkilöstön
kansainvälisyysosaamista liikkuvuusjaksojen avulla
yhdistäen liikkuvuuksiin myös työelämäyhteistyötä.
Jaksojen aikana opiskelijoiden ammattitaito,
kommunikointitaidot, kulttuurienväliset taidot,
vieraan kielen taidot, verkostoitumistaidot ja
itsetuntemus vahvistuvat. Henkilöstön ammattitaito,
kielitaito ja monikulttuurisuusosaaminen lisääntyvät ja
kansainvälinen verkosto vahvistuu sekä kansainväliseen
yhteistyön prosessit ja toimintamallit vakiintuvat.
Työelämäyhteistyön kautta haluamme vahvistaa
myös alueen yritysten ja työpaikkojen mahdollisuutta
kansainvälistymiseen. Hanke mahdollistaa myös
monipuolisemman yhteistyön työelämän ja sidosryhmien
kanssa ja pitää meidät ajan tasalla niin osaamisen,
oppimisympäristöjen kuin kulttuurien välisten taitojen
osalta.

Hankkeen toteutusaikataulu:
1.6.2019-31.5.2021
Rahoittaja:
Opetushallitus
Hallinnoija:
Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä
Yhteyshenkilö POKEssa:
Marika Marttinen
040 5233 471,
marika.marttinen@poke.fi

POKEn opiskelijat valmistivat upeita
herkkuja, suklaatuulihattuja, mimosakakkua, hyytelöityjä marjoja, struudelia,
gelattokakkua Italian Bergamossa.

Kansainvälisyysosaaminen
vahvistuu
ulkomaanjaksoilla.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamat
hankkeet
EAKR-rahoitus suunnataan Keski-Suomessa maakuntastrategian painopistealoille,
joita ovat biotalous, digitalous ja osaamistalous. Rahoitetut hankkeet tukevat vahvasti
Keski-Suomen maakunnan strategiaa, Poken koulutuksen ja innovaatioiden
kehittämistä sekä pohjoisen Keski-Suomen aluekehitystyötä. Yhteistyötä näissä
hankkeissa tehdään muiden koulutusorganisaatioiden sekä alueen elinkeinoelämän
ja yritysten kanssa. Tuettuja hankkeita oli kaksi:
• Biotar – Biotalouskampuksen osaamisalusta
• KoKeMus

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITTAMAT HANKKEET TOTEUTTAMISAJALTA
YHTEENSÄ

400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Rahoitus yhteensä
Toteutunut rahoitus yhteensä

Euroopan
aluekehitysrahasto
BiotarBiotalouskampuksen
osaamisalusta
386 320

Euroopan
aluekehitysrahasto
Koulutuspalveluiden
ekosysteemin
kehittäminen (Kokemus)
49 912

386 320

0

Biotar – Biotalouskampuksen osaamisalusta
Saarijärven Tarvaalassa sijaitseva Biotalouskampus on
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) ja
Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) biotalouden
osaamiskeskittymä.
POKE on investoinut uutta teknologiaa sisältävään
oppimisympäristöön ForesToriin, joka on valmistunut 2017,
sekä biotalouden toimintoihin soveltuvaan bioterminaali
alueen rakentamiseen. BIOTAR- hankkeissa tehdyt
investoinnit liittyvät osaamisalustan oppimisympäristöihin.
Metsäteollisuuden investoinnit alueella ovat lisänneet
tarvetta kehittää biotalouden uusia innovaatioita sekä
lisännyt työvoiman kysyntää ja osaamistarpeita
puunkorjuussa ja kuljetuksissa sekä koneiden- ja laitteiden
kunnossapidossa.
Hankkeen tuloksena oli yrittäjien, ammattilaisten ja
opiskelijoiden käytössä olevat yritysyhteistyön, TKI-työhön
ja -koulutukseen soveltuvat tilat, laitteet ja osaaminen.
Innovaatiokeskittymää on rakennettu yhdessä POKEn,
JAMKin ja yritysten kanssa. Myös POKEn ja JAMKin
yhteistyötä tiivistettiin merkittävästi.
Osaamisalustan innovaatioympäristön avoin ja laaja
hyödyntäminen synnyttää pitkäkestoisia vaikutuksia lisäten
biotalouteen liittyvää osaamista ja mahdollistaen eri
toimijoiden ja yritysten uudet kehityshankkeet.
Hankkeen toteutusaikataulu:
1.4.2016-30.9.2019
Rahoittaja:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Hallinnoija:
Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä
Osatoteuttaja:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
Yhteyshenkilö POKEssa:
Matti Puttonen, 040 0322 208
matti.puttonen@poke.fi

Innovaatiokeskittymä
yrityksille,
ammattilaisille ja
opiskelijoille

KoKemus

Koulutuspalveluiden ekosysteemin kehittäminen
fysiologisen mittaustiedon ja älykkäiden järjestelmien avulla
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen
osaamistaloutta ja tukea alueellista tutkimus- ja
kehitysyhteistyötä. Hankkeessa rakennetaan
koulutuspalveluiden ekosysteemiä ja simulaatiooppimisen osaamiskeskittymää sekä vastataan työn
ja osaamisen muutostarpeeseen.
Hankkeeseen osallistuu merkittäviä toimijoita ja yrityksiä,
joilla on osaamista aikuiskoulutuksesta, simulaatioympäristöjen rakentamisesta ja käyttämisestä sekä
tarvetta niiden kehittämiseen. Yhteistyö toteutuu
osallistujien tarjoamien simulaatiokoulutusympäristöjen
ja koulutuspalveluiden kautta. Oppimistilanteita
tarkastellaan mm. oppijan ja oppija-ohjaajavuorovaikutuksen näkökulmasta hyödyntäen opettajien
tai kouluttajien ja oppilaiden kokemuksellista ja kehon
fysiologista mittaustietoa Firstbeat-mittausmenetelmällä.
Kehittämistä tehdään lennonopetuksen, kuljetus- ja
metsäalan ja kuntoutuksen aloille, lisäksi hankkeen
avoimesti jaettavilla tuloksilla on laajempia vaikutuksia ja
niitä voidaan hyödyntää myös muilla koulutusaloilla sekä
simulaatiota hyödyntävissä yrityksissä ja muissa
organisaatiossa.
Hankkeen toteutusaikataulu:
1.8.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Hallinnoija:
Jyväskylän yliopisto
Osatoteuttajat:
Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
JAMK, Ilmasotakoulu
Yhteyshenkilö POKEssa:
Pekka Ouli
040 3589 198, pekka.ouli@poke.fi

Huipputason
simulaatioosaamista KeskiSuomessa.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat
hankkeet
Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet hyödyttävät ammattiopiston
perustehtävää, mutta niillä tuetaan myös pohjoisen Keski-Suomen aluekehitystyötä,
työvoiman saatavuutta ja osaamista sekä yritysten ja organisaatioiden henkilöstön
kehittämistä. Tuettuja hankkeita oli neljä:
• DuuniStep
• Sujuvat työnhakumarkkinat
• Vahvistu verkossa
• Invest in Staff –IVS (kuuluu EKKO-hankekokonaisuuteen)
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DuuniStep
DuuniStepin tavoitteena on työllisyyden edistäminen
Saarijärvellä ja lähialueilla yhdistämällä uudella tavalla
kuntatoimijan ja koulutuspalvelujen tuottajan osaaminen
ja toimintaprosessit. Keskeistä hankkeen toiminnassa on
työnhakijoiden ja työnantajien henkilökohtainen ohjaus
ja osaamisen kehittäminen työelämälähtöisesti ja
ennakoivasti.
DuuniStep -hankkeen nopeasti ja joustavasti reagoiva
ammatillinen valmennus kohdennetaan niille hankkeen
asiakkaille, joiden osaamisen lisääminen ei ole
toteutettavissa perinteisen koulutusjärjestelmän
kautta. Tavoitteena on tarjota lyhytkestoinen, tarkasti
kohdennettu ja nopealla aikataululla joustavasti
toteutettu ammatillinen valmennus henkilökohtaisesti
suunniteltuna, täsmäkoulutuksena tiettyyn työtehtävään
tai aiheeseen.
Hankkeen tuloksena Saarijärvelle on kehittynyt
paikallisia työmarkkinoita ennakoiva palvelumalli, joka
koordinoi alueen työnhaku-, rekrytointi- ja osaamisen
kehittämisen palveluita. Tuloksena syntyy myös selvitys
muun kuin työllistävän yrityssektorin mahdollisuuksista
työllistää työttömiä ja työttömyysuhan alla olevia.
Tulevan osaamisen tulisi siis vastata mahdollisimman
hyvin paikallisten työmarkkinoiden tarpeita sovitettuna
yhteen työnhakijan yksilöllisten tavoitteiden kanssa.

Saarijärven työllisyystoimijoiden tiimi,
jonka DuuniStep-hanke kokosi yhteen
kehittämään asiakkaiden paikallista
palvelupolkua.

Hankkeen toteutusaikataulu:
1.9.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja:
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hallinnoija:
Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä
Osatoteuttaja:
Saarijärven kaupunki
Yhteyshenkilö POKEssa:
Anna-Maija Koskenlahti
040 0351 516,
anna-maija.koskenlahti@poke.fi

Ohjausta
henkilökohtaisesti,
työelämälähtöisesti
ja ennakoivasti.

Sujuvat työnhakumarkkinat
Hankkeen ydintavoitteena oli edistää ammatillisesta
koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä
ja kiinnittymistä työelämään lisäämällä heidän työllistymisvalmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan toimia alueen
työnhakumarkkinoilla. Tavoitteena oli myös lisätä ja
monipuolistaa opiskelijoiden käyttämien digitaalisten
työvälineiden hyödyntämistä oman alan työmarkkinoiden
kehityksen seuraamisessa ja verkostoitumisessa.
Hankkeessa lisättiin myös oppilaitosten valmiuksia ohjata
opiskelijoita työllistymään vahvistamalla ammatillisten
kouluttajien urasuunnittelun ohjausosaamista sekä tiivistettiin
oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä. Kohderyhmänä olivat
toteuttajaoppilaitosten ammattiin valmistuvat opiskelijat,
ammatilliset opettajat ja ohjaushenkilöstö sekä
Keski-Suomen maakunnan alueella toimivat yritykset.
Hankkeen aikana luotiin Osaajia työelämään -verkkooppimisympäristö ja organisoitiin sen käyttöönotto. Lisäksi
oppilaitoksissa otettiin käyttöön sähköinen työnhakupalvelu
Duuni Keski-Suomi sekä Osaajia työelämään -ryhmä
työpaikkojen ilmoittamiseen sosiaalisessa mediassa.
Hankkeessa annettiin valmennusta ja tuotettiin ohjausmateriaalia niin opetushenkilöstölle kuin työnantajillekin.

Hankkeen toteutusaikataulu:
15.2.2016 – 31.8.2019
Rahoittaja:
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hallinnoija:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Gradia
Osatoteuttajat:
Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu JAMK
Yhteyshenkilö POKEssa:
Minna Takalo-Eskola
040 6326 327,
minna.takalo-eskola@poke.fi

Työelämätaitoja
ja valmiuksia
työnhakuun.

Vahvistu verkossa
Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan
aikuisten perustaitoja (luku-, kirjoitus-, matemaattisia- ja
tvt-taitoja) tukevia ja osaamista vahvistavia menetelmiä,
ratkaisuja ja malleja.
Tavoitteena on kehittää digipedagoginen malli, jonka
avulla voidaan yksilöllisesti tukea perustaitojen
kehittymistä niin etänä kuin lähiohjauksessakin. Lisäksi
hankkeessa kehitetään tai testataan jo olemassa olevaa
perustaitoja testaavaa lähtötasokartoitusta, tuotetaan
verkko-oppimisympäristöön oppimateriaalia, luodaan
virtuaalinen oppimisympäristö sekä järjestetään matalan
kynnyksen työpajatoimintaa tai yksilöllistä ohjausta
perustaitojen harjoitteluun.

Eristäytyminen ei ole välttämättä
aina oma valinta.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat heikot perustaidot
omaavat, tutkintoa vailla olevat, opintonsa keskeyttäneet
tai keskeyttämisvaarassa olevat aikuiset ja nuoret
aikuiset.
Kohderyhmänä ovat lisäksi verkoston oppilaitosten
opetus- ja ohjaushenkilöstö, jonka ohjauksellisia taitoja
sekä digipedagogista ja työvälineosaamista pyritään
vahvistamaan täydennyskoulutuksilla sekä opetus- ja
ohjausmateriaalilla.
Hankkeen toteutusaikataulu:
19.3.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja:
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hallinnoija:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Gradia
Osatoteuttajat:
Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE,
SASKY koulutuskuntayhtymä,
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Yhteyshenkilö POKEssa:
Minna Takalo-Eskola
040 6326 327,
minna.takalo-eskola@poke.fi

Vahvistamalla
ja innostamalla
valmennamme
tulevaisuuden
työntekijöitä.

Invest In Staff - IVS
Invest In Staff on suunnattu Saarijärven-Viitasaaren
seutukunnan yrityksille, jotka haluavat kehittää
henkilöstöään ja henkilöstöosaamistaan. IVS kuuluu
EKKO-hankekokonaisuuteen.
Tavoitteena on vahvistaa yritysten kokonaisvaltaista
oppimista ja työhyvinvointia, eli tukea yritysten
kilpailukykyä, tuottavuutta ja kasvumahdollisuuksia
sekä työnantajakuvan kehittymistä. Yhteistyön aikana
selvitetään henkilöstön nykyinen ja tulevaisuuden
osaamistarve ja tuodaan esiin mahdolliset osaamisvajeet
ja kehittämiskohteet. Tavoitteena on myös vahvistaa
HRD (Human Resource Development) -toimintaa
ja osaamista.
Hankkeen aikana löydetään yrityksistä rekrytointitarpeita, piilotyöpaikkoja ja edistetään matalan
osaamisen työpaikkojen syntymistä sekä rakennetaan
toimintakonsepti mikro- ja pk-yritysten henkilöstön
toiminnan kehittämiseksi.
Mukana olevissa yrityksissä on tehty alkukartoitus
joko sähköisenä henkilöstökyselynä tai kahdenkeskisinä
keskusteluina. On ollut tärkeää saada tietää, mitä
henkilöstö ajattelee työpaikastaan ja millaisia kysymyksiä
on ilmassa. Tulosten perusteella on löydetty painopisteitä,
joita on lähdetty kehittämään ja vahvistamaan.

Hankkeen toteutusaikataulu:
1.4.2019 – 31.3.2021
Rahoittaja:
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Toteuttaja:
Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE
Yhteyshenkilö POKEssa:
Lasse Krook
040 4842 178, lasse.krook@poke.fi

Kun
henkilöstö
on tärkeä.

Euroopan maaseuturahaston rahoittamat
hankkeet
Euroopan maaseuturahaston rahoittamilla hankkeilla tuetaan Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman mukaista kehittämistä, jossa keskiössä ovat
maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa
maaseudun mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen sekä maaseudun
palveluiden ja kylien kehittäminen. Nämä hankkeet hyödyttävät myös ammattiopiston
perustehtävää erityisesti maaseudun ja luonnonvara-alojen kehittämistä.
Tuettuja hankkeita oli kolme:
• Lähienergialla omavaraisuuteen
• Sykettä Keski-Suomen metsiin
• Rakennetaan puusta
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Lähienergialla omavaraisuuteen
Hankkeen tavoitteena oli maakunnan energiahuoltovarmuuden turvaaminen ja energiaomavaraisuuden
parantaminen hyödyntäen paikallisia energialähteitä,
parantaa energialiiketoiminnan kannattavuutta, vähentää
energiantuotannosta koituvia päästöjä sekä käyttöönottaa
hyväksi havaittuja tehokkaita teknologioita.
Tavoitteet olivat selkeästi ja monin tavoin yhteydessä
toisiinsa: esimerkiksi laadukkaan polttoaineen
käyttäminen vähentää päästöjä, säästää huolto- ja
korjauskustannuksissa sekä vähentää polttoainekuluja.
Lisäksi lämpölaitoksella voitaisiin energiaa tuottaa
kesäaikaan vaihtoehtoisella teknologialla.

Hankkeen seurantaryhmä.

Hankkeessa keskityttiin lämpöyrittäjien ja kuntien
tuottamaan ja käyttämään energiaan, pois lukien
liikennepolttoaineet. Pääasiallisena tarkastelukohteena
oli puuperäiset polttoaineet. Lisäksi hankkeessa
demonstroitiin aurinkoenergian hyödyntämistä lämmön
tuotantoon ja puupolttoaineen kuivaukseen. Hankkeessa
selvitettiin myös pienten yhteisöjen mahdollisuuksia
tuottaa lämmön lisäksi sähköä omaan käyttöön.
Hankkeen aikana tehtiin 12 raporttia ja pidettiin 60
tilaisuutta, joihin osallistui yli 1000 henkilöä.
Hankkeen toteutusaikataulu:
1.1.2016 – 15.3.2019

Saarijärven aurinkoenergiaillan osallistujia
tutustumassa aurinkopaneeleihin.

Rahoittaja:
EU:n maaseuturahasto
Hallinnoija:
Metsäkeskus
Toteuttajat:
Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu JAMK,
Keski-Suomen Energiatoimisto (Kesto,
hallinnoija Benet Oy),
Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy
Yhteyshenkilö POKEssa:
Jari Tuikkanen
040 0603 120,
jari.tuikkanen@poke.fi

Paikallisten
energialähteiden
hyödyntäminen on tie
omavaraisuuteen.

Sykettä Keski-Suomen metsiin
Hankkeen tavoitteena oli saada puu liikkeelle
Keski-Suomen metsistä. Lisääntyvät hakkuut tuovat
metsänomistajille lisää kantorahatuloja ja luovat
metsäalalle työpaikkoja. Samalla on kuitenkin
huolehdittava tulevaisuuden metsistä kiinnittämällä
erityistä huomioita taimikoiden hoitoon ja talousmetsien
luonnonhoitoon. Metsiä voidaan hyödyntää monipuolisesti
käyttämällä uusia metsänkäsittelymenetelmiä ja
huomioimalla metsäluonnon monimuotoisuus entistä
paremmin. Sekä metsänomistajat että metsissä
työtä tekevät tarvitsevat uusinta tietoa metsän- ja
luonnonhoidosta. Puun liikkeelle saaminen
edellyttää lisää metsänhoitotöiden tekijöitä ja
lisäksi tieverkon kunnossa pitämistä.
Hankkeen ajoitus oli erinomainen, sillä siinä onnistuttiin
olemaan ajan hermolla ja tuomaan metsäalaa esille
yhtenä rintamana. Metsäala on ollut nousussa; on
herätty niin hiilinieluihin kuin hakkuumääriin. Hankkeen
kautta tehtiin tapahtumia, jotka olisivat jääneet muuten
tekemättä. Tietoa jaettiin jatkuvasta kasvatuksesta,
sukupolvenvaihdosasioista ja luonnon
monimuotoisuudesta sekä taimikonhoidosta.
Lisäksi selviteltiin, miten metsänomistajia saavutetaan
ja miten heitä saataisiin mukaan tapahtumiin.
Hankkeen toteutusaikataulu:
1.2.2016-31.1.2019
Rahoittaja:
EU:n maaseuturahasto
Hallinnoija:
Metsäkeskus
Toteuttajat:
Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK,
Jämsän ammattiopisto,
Päijänteen metsänhoitoyhdistys
Yhteyshenkilö POKEssa:
Jari Tuikkanen,
040 0603 120
jari.tuikkanen@poke.fi

Puu liikkeelle
Keski-Suomen
metsistä!

Rakennetaan puusta
Puu on metsän henki, josta saadaan hyvinvointia ja
viehättävyyttä puurakentamisella ja puutuotteilla.
Rakennetaan Puusta -hanke toimi tiedonvälittäjänä ja
pyrki aktivoimaan puunkäyttöä. Tavoitteena oli lisätä tietoa
puusta ja puun käytöstä rakentamisessa ja puutuotteissa,
selvittää puurakentamisen ongelmia, esteitä ja hidasteita
sekä poistaa puurakentamisen ennakkoluuloja
yhdistää eri alojen toimijoita verkostoksi.
Hankkeen aikana haluttiin nostaa esille, miten
rakentaminen kuluttaa varsin paljon energiaa ja raakaaineita. Puurakentamisella päästään lähemmäksi
ekologista kestävyyttä, sillä käytössä on uusiutuva
luonnonvara, joka vähentää ympäristöhaittoja
huomattavasti esimerkiksi betoniin ja teräkseen
verrattuna. Puurakentamisen hiilidioksidipäästöt ovat
myös huomattavasti pienemmät muihin materiaaleihin
verraten.
Myös asukkaat suhtautuvat myönteisesti asumiseen
puisessa rakennuksessa. He kokevat, että asunnot ovat
kodikkaita, viihtyisiä, paloturvallisia, äänieristäviä ja niissä
on hyvä sisäilma. Puunkäyttöä toivotaan erityisesti
sisäverhoilussa niin asunnoissa kuin yleisissäkin tiloissa.
Hankkeen aikana osallistuttiin lukuisiin tapahtumiin ja
järjestettiin niitä itse.
Hankkeen toteutusaikataulu:
1.1.2018-31.12.2019
Rahoittaja:
EU:n maaseuturahasto
Hallinnoija:
Metsäkeskus
Toteuttajat:
Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE, Suomen
metsäkeskus, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu JAMK
Yhteyshenkilö POKEssa:
Ismo Permikangas
040 6671 970
ismo.permikangas@poke.fi

Vahvistetaan
identiteettiämme
ja rakennetaan
puusta!

Keski-Suomen liiton ja Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston (AVI) rahoittamat hankkeet
Keski-Suomen liitolla on ollut käytössä kaksi omaa rahoitusinstrumenttia; AIKO-rahoitus, joka oli
tarkoitettu alueellisiin innovaatioihin ja kokeilutoimintaan sekä Keski-Suomen Kehittämisrahasto.
Keski-Suomen liitto rahoitti kauden aikana kahta hanketta:
• FutureMan
• Äänekosken Pro Tori – ÄäneHub
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto rahoitti yhtä hanketta ja sille jatkohanketta:
• Liikkuva koulu (ja sille jatkona) Liikkuva opiskelu
K-S LIITON RAHOITTAMAT HANKKEET TOTEUTTAMISAJALTA YHTEENSÄ
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FutureMan
FutureMan on esiselvityshanke, jossa selvitettiin
keskisuomalaisten, kasvuhakuisten kone- ja metallialan
mikro- ja pk-yritysten tulevaisuuden tuotantomenetelmiä
ja osaamisvaatimusten muutoksia. Tavoitteena oli tehdä
näkyväksi osaamis- ja investointitarpeita sekä selvittää
pk-yritysten kiinnostusta yhteiseen innovointi- ja
oppimisympäristöön oppilaitosten kumppanina.
Selvitys tehtiin sähköisen kyselyn ja osaamiskartoitushaastattelujen avulla. Kysely lähetettiin 95 yritykselle,
vastauksia saatiin 41. minkä lisäksi kyselyyn vastanneista
yrityksistä 14:lle tehtiin osaamiskartoitus.
Tutkimuksessa tarkasteltiin tilannetta työllisyyden, sekä
opiskelijahaun näkökulmasta koko Suomen mittakaavassa.
Suomessa valinnutta tilannetta peilattiin paikallisesti KeskiSuomen alueeseen. Tuloksissa nousi esille, että työnantajat
eivät kokeneet ongelmaksi niinkään nykyhetken mahdollisia
osaamiskuiluja vaan enempi yleisesti työntekijöiden
riittävyyteen tulevaisuudessa. Ongelmana on kone- ja
metallialalle hakeutuvien opiskelijoiden ja työntekijöiden
määrä, joka on vähentynyt jo useita vuosia.
Tutkimustuloksiin reagoimalla vahvistetaan alueellista
yhteistyötä koulujen ja yritysten välillä.
Tutkimuksen analyysiin perustuen esitetään ns. työntekijäprototyyppi, jollaista kone- ja metallialan työnantajat etsivät
nykyisillä työmarkkinoilla.
Hankkeen toteutusaikataulu:
1.8.2018-31.3.2019
Rahoittaja:
Keski-Suomen liitto
Hallinnoija:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Gradia
Osatoteuttajat:
Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu JAMK
Yhteyshenkilö POKEssa:
Rauno Viiru, 040 742 6563,
rauno.viiru@poke.fi

Kone- ja
metallialan
osaajia lisää
työmarkkinoille.

Äänekosken Pro Tori - ÄäneHub
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston POKEn tiloissa
Äänekoskella, työelämäpalvelujen tiloissa, on käynnistynyt
yhteisöllisen työtilan, ÄäneHubin toiminta.
ÄäneHubilla edistetään yrittäjyyttä, verkostoitumista ja
innovaatiotoimintaa. Se on uusi lisäpalvelu kuntalaisille ja
yrityksille elinkeinoelämän kehittämisessä. Äänekosken
kaupungin elinvoimayksikkö järjestää ÄäneHubilla
tilaisuuksia, yritysklinikoita ja asiakastapaamisia.
Tarkoitus on myös tarjota yrittäjille erilaisia
tuotekehityspalveluja, kuten prototyyppien tekoa.
ÄäneHubin yhteyteen kehitetään erilaisia digitaalisia,
3D-mallinnus ja –tulostus palveluja yhteistyössä DigiLabin
kanssa.
Työtilan käyttäjät saavat käyttöönsä POKEn palveluja,
kuten esimerkiksi kahvio- ja neuvottelutilat, yksittäisiä
työskentelypisteitä, joita on yhteensä 17, sekä hiljaisen
huoneen työpisteineen. Myös tietoliikenneyhteydet ovat
käytössä.
ÄäneHubissa halutaan myös edistää yrittäjyyskasvatusta
ja joustavia yrittäjyysosaamiseen liittyviä palveluja. Lisäksi
Poken omilla opiskelijoilla ja muilla paikkakunnan
opiskelijoilla on mahdollisuus verkostoitua ÄäneHubissa
työskentelevien yrittäjien ja etätyötä tekevien kanssa.

Hankkeen toteutusaikataulu:
1.12.2018-31.12.2020
Rahoittaja:
Keski-Suomen liitto
Hallinnoija:
Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä
Osatoteuttaja:
Äänekosken kaupunki
Yhteyshenkilö POKEssa:
Marjo-Riitta Vainio, 040 5124 372,
marjo-riitta.vainio@poke.fi

Yhteisöllinen
työtila yrityksille
ja kuntalaisille.

Liikkuva koulu & Liikkuva opiskelu
"Liikkuva opiskelu -ohjelma on osa hallitusohjelman
Liikkuva Suomi -ohjelmaa sekä Liikkuva koulu ohjelmakokonaisuutta. Toiminnan tavoitteena on
opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn
lisääminen."
Liikkuva Poke -toiminnan tavoitteena on lisätä liikettä
koulupäiviin ja vapaa-ajalle, sekä vähentää ja tauottaa
istumista niin, että opiskelijat jaksaisivat paremmin
keskittyä opetukseen ja myös oppimistulokset paranisivat.
Kouluterveydenhuollon kautta opiskelijat voivat saada
oman Personal trainerin, joka tekee alkukartoituksen ja sen
pohjalta henkilökohtaisen liikuntaohjelman, sekä opastaa
harjoittelussa. POKEn opiskelijoilla on myös mahdollisuus
päästä Äänekosken kaupungin järjestämään sportti-pt:n
ohjaukseen täysin ilmaiseksi.
Opiskelijoiden käyttöön hankitut liikuntavälineet
mahdollistavat fyysisen aktiivisuuden myös välitunneilla.
Vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia on myös tarjolla
kuntosaliharjoittelusta judoon. Panostamalla hyvinvointiin
nyt olemme vaikuttamassa tulevaisuuden työntekijöiden
työkuntoon ja työssäjaksamiseen.

Hankkeiden toteutusaikataulut:
Liikkuva koulu: 1.8.2018-30.6.2019
Liikkuva opiskelu: 1.8.2019-30.6.2020
Rahoittaja:
Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto/Opetus- ja
kulttuuriministeriö
Toteuttaja:
Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE
Yhteyshenkilö POKEssa:
Ulla Martinmäki
040 129 2856
ulla.martinmaki@poke.fi

Panostamme
tulevaisuuden
työntekijöiden
työkuntoon ja
hyvinvointiin.

Julkaisun työryhmä:
Tarja Naskila, tuottaja
Minna Liminka, sisältö ja ulkoasu
Pertti Gustafsson, talousgraafit

Yhteistyötä ja tiedon jakamista

Kiitos!

