KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus
Sedun tiloissa
Kokemuksia ja käytännön ohjeita
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1 KesäJeesi -toiminnan taustaa
KesäJeesi –toimintaa (ent. kesätoiminta) on pilotoitu Koulutuskeskus
Sedun opetuspisteiden tiloissa kolmena kesänä (2010, 2011 ja 2012)
Etelä-Pohjanmaan pajoilta urille -hankkeen toimesta. Toiminnasta
saatu palaute on ollut positiivista ja kannustavaa niin osallistujien,
ohjaajien, hankkeen kuin TE- toimistonkin (työ- ja elinkeinotoimisto, entinen
työvoimatoimisto)

näkökulmasta.

TE-toimiston palveluiden uudistus vuoden 2013 alusta lukien vaikutti
tulevaan toimintaan kuitenkin siten, että toimintaa ei enää voida tarjota
ammattiin valmistuneille kuten tähän saakka. Kohderyhmänä on siten
opintojaan jatkavat henkilöt. Tämän vihkosen tarkoituksena on avata
KesäJeesi -toiminnan sisältöä ja tarkoitusta. Lisäksi tämä vihkonen on
avuksi toiminnan käytännön järjestelyissä tai jos nuori harkitsee
toimintaan osallistumista. Hankkeen henkilökunta on myös mielellään
avuksi toimintaa järjestettäessä.

Vihkosessa olevat kursivoidut lainaukset ovat otteita osallistujien ja
ohjaajien palautteista. KesäJeesi -toiminnasta saatuja osallistujien
käytännön kokemuksia voi lukea tarkemmin www.pajoiltaurille.fi sivustolta kohdasta KesäJeesi -toiminta.
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”Ei olisi huono idea järjestää tällaista
joka kesä niitä opiskelijoita varten,
joilla ei ole kesätöitä”

2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten
KesäJeesi

-toiminta

tapahtuu

nimensä

mukaan

kesäaikaan,

oppilaitoksen normaalin opetustoiminnan ulkopuolella. Pääsääntöisesti
kesätoimintaa on kesäkuussa, mutta mahdollisuuksien mukaan sitä
voidaan pidentää heinäkuulle. Tällä hetkellä KesäJeesi voi olla myös
lyhyempi kuin kuukauden ajanjakso.

KesäJeesi -toiminnan järjestäminen on periaatteessa mahdollista
kaikissa opetuspisteissä ja kaikilla aloilla. Käytännössä KesäJeesi toimintaa

järjestetään

kuitenkin

useimmiten

niillä

aloilla,

joilla

työllistyminen on haasteellisempaa. Tämä saattaa johtua esimerkiksi
taloustilanteen muutoksista tai nuoren henkilökohtaisista haasteista.
KesäJeesi -paja voi muodostua yhden alan ympärille tai KesäJeesi
-pajassa voi yhdistyä toisiaan tukevat ammattialat kuten auto- ja
metalliala tai puu- ja graafiset alat. KesäJeesi -toimintaa ohjaavat
opetuspisteen ammattiohjaajat. KesäJeesi -toiminnassa noudatetaan
normaalia työaikaa ja työelämän pelisääntöjä.
”Jos ei ole kesätöitä tarjolla kesäpaja tarjoaa valmiutta työelämään ja saa hyvän
tilaisuuden kerrata oppimaansa”
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KesäJeesi

-toiminnan

aikana

tehdään

alan

oikeita

töitä

opetuspisteen tiloissa. Työt voivat olla esimerkiksi erilaisia tilaustöitä
asiakkaille ja henkilökunnalle, oppilaitoksen tai muiden tilojen muutos-,
siivous- ja kunnostustöitä, laiteasennuksia, rakennustöitä, metallitöitä,
jne. Toiminta tapahtuu maksullisen palveluperiaatteen mukaan eli
oppilaitos

hankkii

mm.

raaka-aineet

ja

saa

tulot

tuotteista.

Poikkeuksena tästä on osuuskunnan kautta tapahtuva toiminta.
KesäJeesi –toiminnan kohderyhmänä (2013 alusta lukien)
ammattiin

valmistumassa

olevat

nuoret,

jotka

ovat

tarvitsevat

käytännön töitä/ muuta opiskelua valmistuakseen. KesäJeesi toiminnan tarkoituksena on ylläpitää nuorten ammattitaitoa ja
antaa heille samalla työkokemusta. KesäJeesi -toiminnan aikana
nuori ei ole työsuhteessa oppilaitokseen.

3 Uraohjaus osana KesäJeesi -toimintaa
KesäJeesi -toimintaan kuuluu osallistujien uraohjaus Pajoilta urille hankkeen uraohjaajan vetämänä. Käytännössä tämä tarkoittaa noin
kerran

viikossa,

KesäJeesi

-toiminnan

tiloissa

pidettäviä

koulutuskertoja, joissa käsitellään työnhakuun ja työelämään liittyviä
asioita.

Uraohjaaja

tukee

osallistujia

työllistymiseen

liittyvien
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jatkosuunnitelmien

tekemisessä

ja

antaa

yksilöllistä

ohjausta.

Uraohjaus voi sisältää myös mm. yritysvierailuja.
”Olen oppinut paljon hyödyllistä työnhakuun liittyen. Estää nuoria syrjäytymästä!”
”Itselle tämä uraohjaus oli oikein hyödyllinen”
”Antoi tietoa ja osaamista tulevaisuudessa kun hakee töitä yms.”

4 KesäJeesi -toimintaan ohjautuminen
Nuori voi tulla KesäJeesi -toimintaan mm. oman opettajan tai opintoohjaajan ohjauksesta tai ilmoittamalla itse olevansa kiinnostunut.
Opiskelijoiden ei tarvitse täyttää erillistä hakemusta, mutta asiasta on
syytä sopia opettajan/ ryhmänohjaajan/ opinto-ohjaajan kanssa hyvissä
ajoin. KesäJeesi -toiminnan osallistujat olisi hyvä olla selvillä
mahdollisimman

aikaisin

ennen

toiminnan

alkua.

Käytäntö

on

osoittanut kolmena viimeisenä vuotena, että toiminnan käynnistyminen
varmistuu vasta toukokuun loppupuolella.
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5 KesäJeesi -toiminta osuuskunnassa
Osuuskuntaan liittyneet nuoret voivat halutessaan jatkaa kesällä
toimintaa osuuskunnassa. Osuuskunnassa noudatetaan osuuskunnan
omia sääntöjä.

6 KesäJeesi -toiminnan ohjaajat
Ohjaajina

toimivat

Koulutuskeskus

Sedun

ammattiohjaajat

tai

ammattimiehet. Tämä on järkevää, koska tällöin ohjaaja tuntee jo
opetuspisteen käytännöt eikä perehdyttämiseen mene aikaa.

7 Ohjaajan muistilista:
7.1 Ennen KesäJeesi -toiminnan alkua:
-

suunnittele työtehtäviä ja kartoita esim. tilaustöiden
tarve tiedottamisen avulla

-

tiedota

opetuspisteessä

KesäJeesi

-toiminnan

alkamisesta niille tahoille, joiden toimintaan KesäJeesi
saattaa vaikuttaa (esim. siivoojat)

8

-

varmista, että sähköpostiosoitteesi ja atk- tunnuksesi
toimivat

7.2 KesäJeesi -toiminnan aikana:
-

seuraa KesäJeesi -pajan osallistujien läsnäoloja

-

täytä omaa työajanseurantaasi KesäJeesi -toiminnan
ajalta (voimassa vielä kesällä 2013). Lomakkeita on kaksi
(Excel ja projektin työajanseuranta) ja saat ne
projektin henkilöstöltä

”Pidän positiivisena asiana sitä, että opiskelijoilla on mahdollisuus tulla kesällä töihin
koululle. Opiskelijoiden vastuuntunto ainakin tällaisessa pajassa kasvaa”

Hyvät on kokemukset, työ on tosi haasteellista ja tulee mukava onnistumisen tunne,
kun tämä on saatu päätökseen”

8 Opetuspisteen vastuuhenkilöiden muistilista:
8.1 Ennen KesäJeesi -toiminnan alkua:
-

tiedota opiskelijoille KesäJeesi -toiminnasta hyvissä
ajoin. Hyödynnä eri kanavat; sähköposti, info-tv,
tiedotustilaisuudet, henkilökohtaiset keskustelut jne.
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-

huolehdi omalta osaltasi ammattiohjaajan työsopimus
kuntoon ennen KesäJeesi -toiminnan alkamista

9 Osallistujien vakuutukset
KesäJeesi -toimintaan osallistuvilla opintojaan jatkavilla/suorittavilla
opiskelijoilla on voimassa oppilaitoksen oma vakuutus. Tarkistettu IFvakuutusyhtiöltä/ Anssi Kuivinen.

(Jos

osallistuja

ei

ole

opiskelija

tulee

hänellä

olla

voimassa

täysajan

tapaturmavakuutus, jonka kustannuksista ko. henkilö vastaa itse).

”Mukavaa on ollut. Tärkeä yhteishenki on ollut loistava. Tulisin toistekkin! kauemminkin
olisin viihtynyt!”
”Todella hyödyllinen ja mukavaa puuhaa kesän ajaksi. Auttaa työelämässä alkuun”
”Kesätoiminnan aikana tullut taas huomaamaan, että kyllä osaan tehdä tämän alan
töitä”
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10 KesäJeesi -toimintaan osallistuvan opiskelijan muistilista
-

sovi KesäJeesi -toimintaan osallistumisestasi
ryhmänohjaajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa

-

tarkista Kelasta opintotukioikeutesi KesäJeesi toiminnan ajalle, koska kesän ajalta saattaa olla
mahdollisuus opintotukeen

-

sitoudu KesäJeesi -toimintaan sovitusti, ole ajoissa
paikalla
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