Hyria koulutus Oy/LUVA

Kestävän kehityksen ohjelma 2011- 2012
Teemat: Jätteen synnyn ehkäisy, ympäristö, hyvinvointi, energia, opet.kehittäminen

Päämäärä
(teema)
Jätteen synnyn
ehkäisy ja kierrätys

TA 9/2011
Hyv. keke-ryhmässä 1.9.2011

Seuranta
Tavoitteet

Toimenpiteet

Lajittelun tehostaminen
ja sekajätteen määrän
vähentäminen 10%

Henkilöstön ja opiskelijoiden
perehdytystä lajitteluun
jatketaan:
* tarkistetaan/päivitetään
lajitteluohjeet (luokat, ruokala,
ilmoitustaulut)
* lajittelukoulutus yksikössä
* kampanjaviikko lajittelusta
toteutetaan yksikössä
> kartoitetaan sekajätteen Lajittelutehokkuuden ja
jätteiden määrän seuranta:
määrää
* ruokala
* luokat ja käytävät/aulat
> Jätekatselmukset
> Jätteiden määrän seuranta
Hyrian menetelmän mukaisesti

Koulurakennuksen ja
pihaympäristön hoito
ja ylläpito

Luokka-, työ- sekä
Luokkaasuntolatilojen
viihtyisyys; siisteys ja
järjestys

Energia ja vesi

Yksikössä kaikki
tiedostavat oman
vastuunsa ja välttävät
tarpeettonta energian
kulutusta

Sitoudutaan huolehtimaan
viihtyisyydestä
> laaditaan opiskelijoiden
kanssa keke-sopimusmalli,
joka sisältää mm. omasta
työympäristöstä
huolehtimisen
Sitoudutaan energian
säästämiseen
> Laaditaan keke-sopimusmalli
opiskelijoiden kanssa koskien
erit. valojen ja tietokoneiden
sammuttamista
> seurannan organisointi
>Hyrian energiaviikko

Mittarit/indikaattorit

Vastuut

Aikataulu

^ Lajittelun tehostuminen
m3/tn/vuosi sekajätettä

Keke-koordinaattori ja
yksikön keke-vastaava

Jatkuva

Ohjeet tarkistettu/päivitetty

LYPT + opsin mukaan
myös muut

valmis 2012

Lajittelukoulutus toteutettu
Kampanjaviikko suunniteltu ja
toteutettu
^ Lajittelun silmämääräinen
seuranta ja kirjanpito aloitetaan
^ Sekajätteen määrä/vuosi
kirjapitoon

Keke-koordinaattori
Keke-koordinaattori
keke-ryhmä, opettajat
Kiinteistöpalvelut
Keke-koordinaattori
Ruokapalvelu
Keke-ryhmä

syyskuu 2011
lukuvuosi
viikon ajan /2 x
lukuvuosi

Allekirjoitetaan keke-sopimus; Keke-vastaava ja opiskelijat ja henkilöstö
ryhmä
^ työtilat viihtyisät,
vastuunkanto jakaantuu kaikille;
jokainen huolehtii omalta
osaltaan siisteydestä ja
energian säästöstä

Jatkuva

Allekirjoitetaan keke-sopimus;
opiskelijat ja henkilöstö
^ jokainen vastaa valojen ja
koneiden sammuttamisesta
tuntien ja työpäivän lopuksi,
todetaan seurantaviikkojen
avulla
^ energiaviikkoteema näkyy
opetuksessa eri tavoin

Jatkuva

Sivu 1 (2)

Keke-vastaava ja ryhmä, opettajat

1=ei tot.
2 = osittain tot.
3=valmis
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Kestävän kehityksen ohjelma 2011- 2012
Teemat: Jätteen synnyn ehkäisy, ympäristö, hyvinvointi, energia, opet.kehittäminen

Opetuksen
kehittäminen

Kestävä kehitys OPSien
Kestävän kehityksen
sisällyttäminen kaikkeen yhteiseen osaan:
opetukseen
* kestävän kehityksen
näkökulma sisältyy kaikkeen
opetukseen

^ Kestävä kehitys
Koulutuspäällikkö,
opetussuunnitelmissa ja
opettajat
opetuksen arjessa: yhteistä
suunnitteluaikaa /tiimipalaverit
^ koulutusohjelmittain opettajat
suunnittelevat ja kirjaavat
yhdessä keke-oppimispolun
näkyväksi osaksi opetusta

^ Näkyy suunnitelmissa ja
Kestävä kehitys
käytännön toteutuksessa
työssäoppimiseen ja
ammattiosaamisen näyttöihin:
* näkökulmana TOPsuunnitelmissa ja
ammattiosaamisen näytöissä
Kestävä kehitys
tukimateriaalia:
* Ympäristöosaamista (+ kekeosaamista) tukevaa aineistoa
kootaan aloittain
* Vuotuinen Keke-teema tapahtuma
*Keke -starttipäivä
Opiskelijoilla mahdollisuus
antaa palautetta opetuksesta
ja kursseista
Parantunut tulos
Laaditaan
työhyvinvointikyselyssä toimepidesuunnitelma:
Analysoidaan vuosittaisen
> vastauspisteiden
kartoituksen tulokset, laaditaan
keskiarvo yli 3
henkilöstön kanssa
toimenpidesuunnitelma
Asuntolassa viihdytään, Hyvinvointikysely
ATA-toiminta
häiriötapauksia 50%
(Asu turvallisesti asuntolassa)
vähemmän

Kurssipalautekäytäntö

Henkilöstön
hyvinvointi

Opiskelijoiden
hyvinvointi

^Ammattilaisen
Ympäristöosaamisen
Kehittäminen-hankkeseen
osallistuminen
^ LYPT:n johdolla suunnitellaan
ja kytketään kaikkiin
kkoulutusohjelmiin
l t
hj l ii
^ kerrotaan kekestä ja
tutustutaan, keke -alkukysely
^ Hyrian
kurssipalautejärjestelmä
otetaan käyttöön
^ INKA- ja Hyrian
työhyvinvointikysely vuosittain

TA 9/2011
Hyv. keke-ryhmässä 1.9.2011
Jatkuva

Lukuvuosi 2011
- 2012

Koulutuspäällikkö,
opettajat

Jatkuva

Keke-koordinaattori
Keke-ryhmä
Opettajat

Jatkuva

Koulutuspäällikkö,
opettajat

Jatkuva

Oppilaitoksen johto
Koulutuspäälliköt
Keke-vastaava

Jatkuva ja
vuosittain

^ Toimenpidesuunnitelma
johdetaan kyselyn tuloksista
^ INKA-kysely
^ ATA-ohjelma edennyt
suunnitelmallisesti
^Annettujen sanktioiden määrä
Sivu 2 (2)

Keke-vastaava + lv:t
Vuosittain
Asumisen ja vapaa-ajan 2011-2013
ohjaaja
Yksikön esimies

