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Asialista
1. Kestävän kehityksen ohjelmien edistyminen ja vaiheet oppilaitoksissa
2. Keke-asioiden esittäminen ja dokumentointi Virtuaalikylässä tai jossakin muualla?
3. Muita keke-asioita mm. kokemuksia energiakatselmuksista?
Muistio
Ahlmanilla keke-ohjelma on työn alla ja auditointi mahdollisesti loppusyksystä/alkutalvesta. Kekemateriaalia on tarkoitus tuoda Virtuaalikylään julkiseksi, mutta vielä sitä ei ole siellä. Syksystä alkaen
keke-asioita koordinoi Kati Hinkkanen.
Hyrialla ympäristöohjelmaa päivitetään, auditointi on tulossa mahdollisesti syksyllä. Opetuksen
arvioiminen on alussa, ja aiemmin on tehty Motivan energiakatselmus. Keke-asioiden julkistamisesta
Virtuaalikylässä ei osattu tässä vaiheessa sanoa mitään.
Kannuksen koulutilalla ympäristökatselmus on tehty v. 2007 ja päivitys tehdään tämän kevään
aikana. Keke-ohjelmaan perehdytään aktiivisesti tämän vuoden aikana ja sertifiointiin tähdätään
lähivuosina.
Kurussa keke-ohjelma on päivityksen alla. Jari Rauhala on oppilaitoksen keke-vastaava.
Mustialassa keke-ohjelma työn alla, teemoina energia, jätteet, koulurakennus ja ympäristö
(kulttuuri), opiskelijahuolto. Auditointi vuodenvaihteessa 2010–2011. Keke-asiat ovat näkyville
Virtuaalikylässä, Mustialan ohjemapissa:
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&ohjemappi&kategoria_id=258
Hamkin kestävä kehityksen koulutusohjelman opiskelijoita on tulossa kesällä 2010 harjoittelemaan
Mustialaan 3 kpl ja heidän avustuksellaan on tarkoitus tehdä erilaisia käytännön keke-toimenpiteitä
mm. Mustialan alueelle kyltitetty ympäristöluontopolku.

Muuruvedellä sertifikaatti on saatu keväällä 2009. Tällä hetkellä on meneillään ympäristöohjelman
päivitys, ja laajempi auditointi on tavoitteena v. 2011. Ympäristöohjelma, auditointi ja päivitykset
ovat nähtävillä Virtuaalikylässä. Keke-vastaavana toimii Jari Nousiainen.
Perhossa alkaa tulevana kesänä biokaasulaitoksen rakentaminen, minkä uskotaan antavan vauhtia
ympäristöasioihin paneutumiseen. Opistolla on työssäoppimassa ympäristöopiskelija.
Ruukissa on tehty ympäristökatselmus v. 2007–2008. Teemat ovat samat tälläkin hetkellä: vesi,
energia, opetussuunnitelmat, työssäjaksaminen, jätteiden vähentäminen ja oppilashuolto.
Auditointia kaavaillaan tälle vuodelle, mutta saattaa olla että aikataulu venyy. Loppukeväästä on
toiveissa saada asialle omistautunut keke-vastaava.
Sedu Ilmajoella alkaa vapun jälkeen aktiivisempi vaihe keke-asioissa. Talven aikana
ympäristöasioihin on panostettu valmistamalla uudet jätekatokset ja sitä myötä myös jätteen
lajittelu on parantunut.
Tarvaalassa on ollut sertifikaatti noin vuoden ajan ja viimeisin päivitys on tehty jouluna 2009.
Erityistarkastelun alla ovat jätevesi ja energia. Keke-asioista vastaa Riitta Muittari.
Tuorlassa keke-vastaavana toimii Raija Salmi.
Palaverissa toivottiin, että kaikki oppilaitokset julkaisisivat ja dokumentoisivat keke-asioitaan
Virtuaalikylään. Esimerkiksi Ohjemappi olisi hyvä paikka kertoa keke-toimien edistymisestä, sillä sen
kautta on mahdollista tehdä hakuja hakukoneella koko Virtuaalikylä-verkoston sisällä.
Seuraava kaikille yhteinen keke-verkkopalaveri tullaan järjestämään elo-syyskuussa 2010.

Palaverimuistion laati harjoittelija Sanna Eeva.

