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Toimenpiteet
Heinolan OPINpajan toiminta keskittyi koko hankkeen ajan suurelta osin OPINpaja-hankkeen
aikana suunniteltuun toimintaan ja toimintamalliin: - Asiakkaiden kartoitus ja valinta, osaamiskartoitukset, henkilökohtaisten suunnitelmien laadinta, henkilökohtainen yksilöohjaus ja tuki,
toiminnan ja valmennuksen kehittäminen, materiaalien kehittäminen, palautteen kerääminen
ja itsearviointi. Hankkeen aikana toimintaa hienosäädettiin jatkuvasti yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen opettajien ja ohjaushenkilöstön kanssa.
Opinpajatoimintaa laajennettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Elokuussa 2015 käynnistyi
Koulutuskeskus Salpauksen Vipusenkadun toimipisteessä V.I.P-paja (auto- ja logistiikka, rakennusala). V.I.P-pajan ohjaaja tutustui tarkasti ja suunnitelmallisesti Heinolan OPINpajan
toimintaan ja mallinsi toimintaa sopivaksi Vipusenkadun toimipisteeseen. V.I.P-pajan toimintaa
kehitettiin koko hankkeen toiminnan ajan suhteessa opetusaloihin. V.I.P-pajalla tehtiin työtä
erityisesti opetushenkilöstön kiinnittämiseksi hankkeeseen. V.I.P-paja nähdään opiskelijoiden
keskuudessa mahdollisuutena tehdä rästiin jääneitä opintoja sekä saada tukea omassa elämäntilanteessa.
Ståhlberginkadun STÅP –paja aloitti suunnitelman mukaisesti toimintansa tammikuun alussa
2017. STÅP-pajan perustoimintaan kuuluu opiskelijoiden kartoitus ja valinta yhdessä opintoohjaajien ja ryhmänohjaajien kanssa, henkilökohtaisten suunnitelmien laadinta, henkilökohtainen yksilöohjaus ja tuki sekä toiminnan ja ohjauksen kehittäminen. Pajalla työskenteli hankkeen ulkopuolisena toimijana Koulutuskeskus Salpauksen taitovalmentaja, hankkeen osuutena STÅP-pajan toiminnassa on kahtena päivänä viikossa toimiva ohjauksellinen tuki, taitovalmentajan perehdytys pajatoiminnan käynnistämiseen, opiskelijoiden yksilöohjaus ja sosiaalinen vahvistaminen.
Matalan kynnyksen koulutuksellinen ohjauspalvelu, KohtaAmo onnistui päätehtävässään:
mahdollistaa koulutuksellisen ohjauksen piiriin pääsemisen myös koulutuksen ulkopuolisille
henkilöille. KohtaAmolla on tiiviit yhteydet kaikkien Päijät-Hämeen kuntien ohjauspalveluita
tuottavien tahojen kanssa. KohtaAmon perustoiminta perustuu asiakkaan koulutukselliseen
ohjaukseen, vahvasti yksilön ohjaukseen, kohtaamiseen, kuunteluun ja keskusteluun. Ohjauksessa KohtaAmo tekee tiivistä yhteistyötä etenkin etsivän nuorisotyön ja TE-toimiston kanssa.
Verkostojen parissa KohtaAmo toimii koulutuksen asiantuntijana. KohtaAmon henkilökunta
tuntee koulutuskentän, alueen ammatilliset oppilaitokset, koulutuksen erityiskielen, eri alojen
tutkintojen vaatimukset ja erityispiirteet ja toi aktiivisesti oman erityisosaamisensa yhteistyötahojen käyttöön.

Tulokset
OPINtie-hanke on onnistunut juurruttamaan ammatillisen opinpajatoiminnan Koulutuskeskus
Salpauksessa. OPINpaja toimii Heinolassa ja V.I.P-paja Lahden Vipusenkadun toimipisteessä. Ståhlberginkadun STÅP-paja jatkaa toimintaansa ainakin syksyn 2017 palvellen sekä
merkonomi- että datanomiopiskelijoista. Hanke on onnistunut myös yhteistyössä niin Koulutuskeskus Salpauksen sisällä kuin ulkoisissa verkostoissa. Hankkeen aikana tehdyn palaute
kyselyn mukaan Heinolan OPINpaja ja sen toiminta on tunnettu niin Salpauksen sisällä kuin
ulkopuolellakin, koko Itä-Hämeen alueella. OPINpajalla on erityisesti onnistuttu sen päätehtävässä, keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden tukemisessa kohti tutkintoa (ammatillisten
opintotehtävien tuki, oppimaan oppimisen tuki, erityisopetuksen tuki, elämänhallinnan tuki, sosiaalinen vahvistaminen).
OPINpaja Heinolassa on hankkeen aikana juurtunut osaksi Koulutuskeskus Salpauksen jokapäiväistä toimintaa. OPINpaja jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen toimintaansa ammatillisena oppimisstudiona joka palvelee kaikkia Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipisteen
opetusaloja. OPINpaja keskittyy nykyisellä toiminnallaan vahvasti opiskelijoiden sosiaaliseen
vahvistamiseen, toiminnallinen puoli on muuttunut opintokeskeiseksi, ammatillisten opintojen
teoriaopintoja tukevaksi toiminnaksi.
Hankkeen tavoitteisiin kuului myös ammatillisen opinpajatoiminnan laajentaminen Koulutuskeskus Salpauksen muihin toimipisteisiin. Hankkeen aikana käynnistetty V.I.P-paja on onnistunut vakiinnuttamaan toimintansa logistiikka-alan opintojen tukimuotona. V.I.P-paja toimii ennaltaehkäisevällä toimintaperiaatteella puuttuen varhaisessa vaiheessa syntyviin ammatillisten
aineiden rästeihin. Tavoitteena on, että yhdelläkään opiskelijalla ei ole rästejä lukuvuoden lopulla vaan rästit saadaan tehtyä aina lukuvuoden aikana pajaympäristössä.
V.I.P-pajan toimintamallia on monistettu hankkeen aikana Salpauksen Ståhlberginkadun toimipisteelle merkonomi- ja datanomiopiskelijoiden tueksi. STÅPissa käyneiltä opiskelijoilta kerätyn suullisen palautteen mukaan viesti on selvä. STÅP tarjoaa rennon paikan missä tehtävät
tulevat tehdyksi, pelkkä suunnitelma rästien tekemiseksi ei aina riitä, opiskelijat kaipaavat
paikkaa johon tulla ja sitoutua, jossa tarvittaessa saa apua rästitehtävien tekemiseen. Kotona
rästien tekeminen on haastavaa, usein löytyy houkutuksia jotka vievät voiton rästitehtäviltä,
siivoaminenkin tuntuu paremmalta vaihtoehdolta.
Koulutukselliseen ohjaukseen pääsee Ohjaamo Lahdessa toimivan KohtaAmon kautta PäijätHämeen alueella helposti matalan kynnyksen toiminnan kautta. Päijät-Hämeen alueen ohjausverkosto tuntee KohtaAmon palvelun hyvin ja osaa ohjata siihen nuoria oikeaan aikaan ja
oikeaan tarpeeseen. KohtaAmo on tärkeä ja kuunneltu osa Päijät-Hämeen alueen ohjausverkoston eri yhteistyöfoorumeita (Nivelvaihe työryhmät jne.). Koulutuksellinen ohjaus on juurtunut osaksi Salpauksen toimintaa ja alueen ohjauspalveluita.

