Kestävän kehityksen ohjelma Hämeen ammatti-instituutti Mustiala vuodet 2012 – 2013

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys
 Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
 Energia ja vesi
 Koulurakennuksen ja pihaympäristön
hoito ja ylläpito

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
 Turvallisuus oppilaitoksessa
 Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki
 Kulttuuriympäristö ja tavat ja perinteet

Toimenpiteet ja vastuu

Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
 Sähköisen materiaalin käyttö ja harkittu
tulostaminen – Marko Rantanen
 Uudet opiskelijat perehdytetään
Mustialan alueen lajittelukäytäntöihin
syksy 2012 ja syksy 2013 –
asuntolanvalvoja
Energia ja vesi
 Selvitetään navetan veden ja energian
kulutuksen mittaamisen mahdollisuudet
uuden navetan osalta, millaisia laitteita
tarvitaan.- työryhmät, Marko Rantanen
Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja
ylläpito
 Talkoopäivän järjestäminen keväällä tai
syksyllä 2013 – tyky-ryhmä ja
opiskelijat
 Viheraluesuunnitelman toteuttaminen
jatkuu – vahtimestari, KIPI
 Päärakennuksen remontti toteutetaan
2012-2013 - KIPI
 Mustialantien kunnostus, runko 2012,
päällystys 2013
 uuden navetan suunnittelu ja
rakentaminen 2011-2014 - työryhmät

Turvallisuus oppilaitoksessa
 turvallisuuskartoitusten tekeminen
osana Hamin laatujärjestelmän
rakentamista – tehty syksyllä 2012
Marko Rantanen
 teemapäivän järjestäminen vuonna
2013 – keke-ryhmä ja opiskelijat
Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki –
Hamin johto
 Hamin poissaolojen seuraaminen ja
kirjaaminen yhteiseen järjestelmään
 Ryhmänohjaajat seuraavat
opiskelijoiden opintoviikkokertymiä
 Vapaa-ajan toiminnassa iltakerhojen
lisääminen
 Opiskelijan hyvinvointisuunnitelman
teko
Kulttuuriympäristö ja tavat ja perinteet
 Uusille opiskelijoille järjestetään
kulttuuri-, jäte ja turvallisuuskävely
kampuksen alueella syksyllä 2012 ja
2013 - keke-ryhmä
 Iltamien järjestäminen - opiskelijat

Mittarit ja seuranta

Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys

Turvallisuus oppilaitoksessa

Teemat




Paperin kulutuksen väheneminen 10%
Perehdytykset pidetään opiskelijoiden
saapuessa Mustialaan syksy 2012 ja
2013
Energia ja vesi
 Saadaan käyttöön järjestelmä, joka
mahdollistaa kulutustietojen seurannan
ja niiden käytön opetuksessa.
Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja
ylläpito
 Talkoopäivä pidetty ja siihen
osallistuvat sekä henkilökunta että
opiskelijat
 Puiston alueella tehdyt toimenpiteet
noudattava viheraluesuunnitelmaa
 remonttien ja uudisrakentamisen
pysyminen aikataulussa



kartoitukset tehty maatilalta, navetasta,
konehallilta ja rakennusopin luokasta
 teemapäivä pidetty
Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki
 Yhteinen poissaolojen seuranta
järjestelmä on olemassa ja kaikki
käyttävät sitä syksystä 2013 lähtien
 Kaikki ryhmänohjaajat seuraavat
opiskelijoiden opintoviikkokertymiä
lukukausittain
 Iltakerhoja ma-to syksystä 2013 lähtien
 Opiskelijan hyvinvointisuunnitelma on
olemassa
Kulttuuriympäristö ja tavat ja perinteet
 Uudet opiskelijat osallistuvat
sulanmaan modulin pienryhmissä
tehtävään alueen esittelyyn ja ottavat
aluetta ”haltuun” tekemällä erilaisia
tehtäviä
 1 kpl Hamin opiskelijoiden järjestämiä
iltamia pidetty 2012 ja 2013

