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Sähköalan opiskelijat Vlli Nykänen (vas.) ja Riku Heimonen

tutustwat myös rakennustöihin.

Pieksämäen

mallikiinnostaa
muualtakin
Ammattiopetts: Yhtelnen
aloiHrvuosi volsi iopa tuodä
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Ple*sltrnåH
MattiBipaoia
Vili Nykånen

tavan inrokkaita". Jos tuol}ainen
tekemisen meininki såilyy, ei palja

$.iku Heimonen

ovat aloittadeet såihköalan opis-

jon tarvita kiky-sopimuksia, ettii
Suomi nousee. Motivaatiolla on
valtava merkitys

kelijoina Eteb-Savon ammattiopistosm Esedussa Pieksä:näellå.
Trssä he kuitenliin nyt rakentåvat

ulkohuusia rakennusosaston työsalissa muiden såihkö-, auto- ja

kone- ia metallitekniikan opiskelijoiden kanssa.
Pieksämåellå on ryt noin kuukauden ajan testathr käytiinnösså
mallia, jossa neljåin tekniikan alan
-opiskelijoilla on yhteinen aloitus*ruosi. Sytsyn aitana opiskellaan
yhteisiä perusasioita ja tutushrtaan
neliåin viikon vaihtojaksoilla mui-

@pilattot$en la paikkakunnan
kannalta iso asia on, ettii uudella
mallilla voidaan taata nylgrisen
laajuinen koulutustarjonta, vaikka ikåluokat pienenevät.
Yhteisaloituksella tasataan myös

hakilamaarien satunnaiwaihteluja, Hirvonen muistuttaa.
- Haaveena ja tavoitteena on" ettå
Pieksiimiiellä voisi olla enemmiinkin aloja tulevaisuudessa. Esimerkiksi putkimiehiä lgsytåiiin paljon.

hin aloihin.
- Aika hyvii, arvioi Vili Nykiinen,
jolla on jo mielessäiinyaihtaminen

rakennusalan opintoihin.
- Tåsså saa vaihtelua ja voi varmistua, onko hakeutunut omalle
alalleen,. Riku Heimonen jatkaa.

toh Frdefidcte

iarpee.
-Ttsså on kolme päåpointtia.
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Ensinnåikin yritykset ovat ilmais-

Opiskefiiat ovat
iopa pelofravan

innoklaita
TaistoHirvonen
Se

vuoden ajan

suunnitelhm mallin taustalla ovat

B

))

voisi olla mahdollista yhteisen

doitusvuoden ia oppi- tåi kouluhrssopfunulc€n kautta, iarmo
Pohirlainen sanoo.
- Toivon todella, ettii tililllil voisi
olla vaikka 15 opiskelualaa.

seet tårvitsevansa monialdisia
osaajia. Toiseksi nåiin pyst5rtåån
siiibrttåmäån pienelliikin alueella

Pieksitmåen rnal[- on jo herättiinyt kiinnostusta myös muualla

alavalikoima riittiivåin monipuolisena, koulutuspåiillikkö Jarmo
Pohjolainen kertoo.
- Kolmas pointti on yrittiijåmåiisyys ja yrittiijäasenne. Yritykset
kaipaarat hpäll€i asenteella rarustautuneita t5öntekijöitä, jotka ottarat vastuuta tekemisesfiiån.

Suomessa. Ensi viikolla Esedu saa
vieraakseen noin 35 koulutuspåifl -

Hiekkiksen yrittiijåikawatushankkeen projektipälllHld<ö Taisto Hiryonen uskoo, ettål uusi tapa

toteuttaa opinnot ja lisääntyvä
yritysyhteistyö tuovat toivottua
tulosta.
- Eräs amrnatillinen opeffaia jopa
gf skelijat ovat ?pglot=

sanoi, ettil

likköåjateladikan alojenopettajaa
eri oppilaitoksista Turusta, Thmpereelta, Lahdesta, Joensuusta ja
Savonlinnasta.
- f.ålrtånn(xsåt jolå puolella Suomea painiskellaan samojen asioiden kanssa, wninkin pienernmillä

paikkakunnilla, koulutuspäillHkkö Pohjolainen sanoo.
Esedulla on Fieksämäellä tiillä

hetkellä noin 5OO perustutkinnon suorittajaa, joista noin 13O

aikuisopiskelijoilq, Koulutusta
annetaanl,lbrialall.a ',- ). . .
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