Mustialan keke-ryhmä 21.1.2014

1. Keke-ryhmän kokoonpano ja tehtävät
Keke-ryhmä vastaa itsearvointien toteutuksesta sekä määrittelee ja esittää johtoryhmälle teemojen tavoiteet ja mittarit sekä niiden
käytännön toteutuksen ja seurannan. Keke-ryhmä vastaa siitä, että asetetut keke-toimenpiteet tulevat tehdyksi ja vastaa keke-toiminnan
jatkuvuudesta.
Keke-ryhmä 2012-2014
Lassi Puupponen, yrityspalvelupäällikkö
Marko Rantanen, IT-tuki, turvallisuusvastaava
Katariina Manni, koulutusvastaava
Tarja Touru, ammatillinen ohjaaja
Heikki Miettinen, tilanhoitaja
Jari Heikkonen, lehtori
Eija Oikarinen, opintosihteeri
Salla Saarinen (Hami opisk.)
Noora Kesti (amk-opiskelija)
Menna Rantala/Riitta Lehtinen (keke-vastaava)
2. Keke-ohjelma 2014–2015
Keke-ryhmässä käytiin läpi Mustialan keke-ohjelma 2014–2015 ja määritettiin siihen vastuut sekä mittarit sovituille toimenpiteille. Kekeryhmä esittää oheista ohjelmaa Mustialan johtoryhmälle hyväksyttäväksi. Ohjelma alla.

Kestävän kehityksen ohjelma Hämeen ammatti-instituutti Mustiala vuodet 2014 – 2015
Ekologinen ja taloudellinen
kestävyys
Teemat



Energia ja vesi
Koulurakennuksen ja
pihaympäristön hoito ja
ylläpito

Oma teema
 Lähiruoka ja lähirehut
Toimenpiteet

Vastuu

Mittarit ja seuranta

Energia ja vesi


Sovitaan navetan veden ja energian kulutuksen mittaamisen
osalta, miten ja kuka tätä tietoa kerää, sekä miten sitä
hyödynnetään käytännön opetuksessa.





työryhmä
tekninen tuki Marko
opetushenkilöstö sekä
opiskelijat



saadaan
käyttöön
järjestelmä, joka
mahdollistaa
kulutustietojen
seurannan ja
niiden käytön
opetuksessa



keke- ja tyky-ryhmä
järjestää



talkoopäivä
pidetty ja siihen
osallistuvat sekä
henkilökunta että
kaikki opiskelijat

Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito


Talkoopäivän järjestäminen 23.4.2014







alueella tehdyt
toimenpiteet
noudattavat
viheraluesuunnit
elmaa

Viheraluesuunnitelman toteuttaminen jatkuu:
1. Hyötypuutarhan perustaminen omenatarhaan.
Omenapuiden määrää vähennetään merkittävästi,
maapohjan perusparannus jotta sinne voidaan istuttaa
muutamia marjapensaita sekä siirtää raparperia.
Agriteams jatkojalostaa näistä tuotteita.
2. Konekentän laajentaminen sinisen konehallin edustalla
poistamalla vanhat marjapensaat.
3. Isojen puiden sekä lopun kuusiaidan poistaminen
pihapiiristä, jotta rakennuksia voidaan maalata (pihapiiriin
saatava lisää ilmaa jotta maalipinta säilyy rakennuksissa
hyvänä).
4. Ratsastuskenttä Anttilan taakse, kustannusarvio 25 000e
opiskelijat selvittävät mahdollista
lähiliikuntapaikkaavustusta
http://www.lahiliikuntapaikat.fi/tukea_hankkeille/avustukset



vahtimestari, KIPI





työryhmät
johtoryhmä?
opetushenkilöstö,
opiskelijat

uuden opetus- ja tutkimusnavetan suunnittelu ja rakentaminen
ja käyttöönotto 2014–2015



työryhmät, KIPI



navetan
käyttöönotto
vuonna 2015



henkilöstö ja opiskelijat







henkilöstö ja opiskelijat
henkilöstö ja opiskelijat
henkilöstö, opiskelijat ja
hankkeet

viljellään
kotimaisia
valkuaiskasveja
ja viljoja
myydyt
maitolitrat
teemapäivä
pidetty
teemapäivä

Lähiruoka ja lähirehut






Opetusmaatilalta saatavien raaka-aineiden (rehut,
elintarvikkeet) merkityksen korostaminen sekä käytön
lisääminen osana opetusta
esim. opetusmaatilalla viljeltyjen valkuaisrehujen viljely ja
käyttö lypsykarjan ruokinnassa, Makuja Mustialasta tuoteperheen laajentaminen Mustialassa tuotetuilla viljoilla
Raakamaidon myynti opetusnavetalta
Lähiruokapäivä ruokalassa 2014
Pellonpiennarpäivä kesällä 2014







Lähiruoka näkyvämmäksi Huttulassa



pidetty
alkuperät
näkyvät
ruokalistalla

Sosiaalinen ja kulttuurinen
kestävyys
Teemat




Toimenpiteet

Turvallisuus oppilaitoksessa
 Sankarikoulutus (LähiTapiola)
 turvallisuuskävely

Turvallisuus oppilaitoksissa
Opiskelijahuolto ja muu
oppimisen tuki
Kulttuuriympäristön tavat ja
perinteet

Vastuu




ulkopuolinen kouluttaja
henkilöstö, opiskelijat



Hamin johto –
paikallistasolla sekä muu
henkilöstö

Mittarit ja seuranta




toteutetut
koulutukset
toteutettu aina
opintojen alussa

Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki





Lukujärjestykset ja aikataulut kuntoon
Hamin poissaolojen seuraaminen ja kirjaaminen yhteiseen
järjestelmään
Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoiden opintoviikkokertymiä
Opiskelijan hyvinvointisuunnitelman teko käynnissä –
OPASTE-ryhmä



yhteinen
poissaolojen
seuranta
järjestelmä on
olemassa ja
kaikki käyttävät



sisäisen tiedottamisen parantaminen




sitä syksystä
2014 lähtien
kaikki
ryhmänohjaajat
seuraavat
opiskelijoiden
opintoviikkokerty
miä
lukukausittain
opiskelijan
hyvinvointisuunni
telma on
olemassa

Kulttuuriympäristö ja tavat ja perinteet




Uusille opiskelijoille järjestetään kulttuuri-, jäte ja
turvallisuuskävely kampuksen alueella syksyllä 2014 ja 2015
Iltamien järjestäminen – opiskelijat
Mustialan 175v. juhla





henkilöstö, opiskelijat
opiskelijat
henkilöstö, opiskelijat






uudet opiskelijat
ovat
osallistuneet
1 kpl Hamin
opiskelijoiden
järjestämiä
iltamia pidetty
osallistuttu
juhlaan

