1. Keke-ryhmän kokoonpano ja tehtävät
Keke-ryhmä vastaa itsearvointien toteutuksesta sekä määrittelee ja esittää johtoryhmälle teemojen tavoitteet 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 2016-2017

Marko Rantanen, IT-tuki, turvallisuusvastaava
Jukka Korhonen, koulutusvastaava Hamk
Tarja Touru, ammatillinen ohjaaja
Heikki Miettinen, tilanhoitaja
Salla Säteri, lehtori
Sakari Raiskio, koulutusvastaava Hami
Eija Oikarinen, opintosihteeri
Teresa Parviainen/Atte Haho, opiskelija Hami
Noora Kesti, opiskelija Hamk
Menna Rantala/Riitta Lehtinen (keke-vastaava)

Kestävän kehityksen ohjelma Hämeen ammatti-instituutti Mustiala vuodet 2016 – 2017
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



Seurantatietojen keräämisen sitominen
opintoihin/hankeyhteistyö
opetusmaatilan energiasuunnitelman teko 2016 (Maatilan
energiasuunnitelma, ProAgria – osana Ravinne- ja
energiatehokas maatila –hanketta)





kotieläinopetus, Hami
tekninen tuki Marko
opetus- ja hankehenkilöstö
sekä opiskelijat





saadaan
navetalta
käyttöön
energian ja
vedenkulutuksen
seurantatietoja
Energiasuunnitel
ma valmis
5/2017

Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito



Keke-teemapäivät 27.-29.9.2016
vaadittavat rakennus- ja kunnostustyöt:




osana Hami-opetusta
KIPI



keke-päivät
pidetty ja niistä
on kerätty
palaute

Karjamajan poistettiin asuntola ja opetuskäytöstä 2016
Sikalan muuttaminen kuntosali/taukotilaksi 2016
Eläinlääkärin talon remontti




opiskelijaosuuskunnat,
missä mennään tällä
hetkellä



Farmi avoinna
kesällä 2016 ja
2017





henkilöstö ja opiskelijat
henkilöstö ja opiskelijat
henkilöstö, opiskelijat ja
hankkeet
henkilöstö ja opiskelijat
henkilöstö ja opiskelijat



viljellään
kotimaisia
valkuaiskasveja
ja viljoja
myydyt
maitolitrat
tilaisuudet pidetty
viljelypinta-ala
ostorehujen
määrä

Farmi kunnostus ja toiminta

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
Raakamaidon myynti opetusnavetalta
Pellonpiennarpäivät 2016-2017 (InnoRuoka 13.4 ja 13.12,
Valkuaisfoorumi 26.8., Ravinneresurssi 23.9.2016)
Opetusmaatilalla viljellään hernettä/härkäpapua vuosittain
eläimet ruokitaan tilalla tuotetuilla rehuilla – säilörehu, vilja ja
osa valkuaistäydennyksestä









Sosiaalinen ja kulttuurinen
kestävyys
Teemat




Toimenpiteet

Turvallisuus oppilaitoksessa
 lämpimän käyttöveden lämpötilan seuranta
 vuosittaiset kriisiharjoitukset
 päivitetty EA-valmiuksia
 läheltäpiti-tilanteiden läpikäyminen turvallisuustyöryhmässä
 LähiTapiolan Sankari-koulutus

Turvallisuus oppilaitoksissa
Opiskelijahuolto ja muu
oppimisen tuki
Hami/Hamk –yhteistyön
sekä –henkgen
parantaminen (tasaarvoinen campus)

Vastuu





KIPI
turvallisuustyöryhmä
ulkopuolinen kouluttaja

Mittarit ja seuranta






vuosittaiset
kriisiharjoitukset
pidetty
defibrilaattori
hankittu Vanhalle
Opistolle
läheltäpititilanteet käyty
läpi
toteutetut
sanakarikoulutukset

Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki



sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen parantaminen
nivelvaiheet ja niiden ohjaus



henkilöstö ja opiskelijat



otettu uusia
tiedotuskanavia
käyttöön



(WhatsApp, topsivusto)
jatko-opintoihin
hakeutuneiden
määrä

Hami/Hamk –yhteistyön sekä –hengen parantaminen (tasaarvoinen campus)



tasa-arvoinen campus – kyselyn toteuttaminen 2017
yhteiset valmistumisjuhlat keväällä




henkilöstö, opiskelijat
henkilöstö, opiskelijat




kysely toteutettu
valmistumisjuhlat
toteutettu

