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57 $ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PAATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 2 I .4.2020
Päätösehdotus : Todetaan kokous

laillisesti koolle kutsutuksi

ja

J

päätösvaltaiseksi

Päätös:

5

8 $ KOKOUKSEN PÖYTNTIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

VALINTA
Yhtymähallitus

21

.4.2020

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 27.4.2020ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 28.4.2020 klo 12.00 alkaen sekä
samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän intemet-sivulla.

Tarkastusmenettely:
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.
Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat
tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:
Viestin aiheeksi merkitään: "Peimarin koulutuskuntayhtSimän pöytäkirjan2l.4.2020 tarkastus "
ja viestiksi: "Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 21.4.2020 pöytäkirjan
sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi".
Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: "pöytäkirjantarkastaja".

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen
( satu.villatØlivia.fi sekä infolâlivia. fi)
Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle.

P

äätösehdotus : Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirj antarkastaj aa.

Esitys:
Päätös:

s9 $ TYÖJÄRTBSTYKSEN HYVÄKSYMTNEN
Yhtymähallitus 1 7 .3.2020
Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työj ärjestystä $ 60-67.
Päätös:

PEIMARIN KOULUTU

S

KUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
21.4.2020
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60 $ TUORLAN MAJATALON VUOKRANMAKSUVELVOITTEEN KESKEYTTAMINEN
KORONA-VIRUSPANDEMIAN AIHEUTTAMIEN POIKKEUSTOIMIEN VUOKSI
Yhtymähallitus 2 1 .4.2020

Ravintola Tuorlan majatalo Oy harjoittaa ravitsemis- ja majoitustoimintaa koulutuskuntayhtymän omistamissa rakennuksissa Tuorlan alueella. Korona-viruksen aiheuttamien poikkeustoimien vuoksi ravintolan liiketoiminta on pienentynyt merkittävästi
hallituksen pyydettyä ensin henkilöitä välttämään ravintoloissa asiointia ja sen jälkeen
sulkemalla ravintolat kokonaan 4.4.2020 alkaen toukokuun loppuun. Mahdollinen rajoitusten j atkaminen selviää myöhemmin keväällä.
Tuorlan majatalo Oy on maksanut vuokraa I . 1 00 €lkk ja sen lisäksi I ,5 yo liikevaihdosta. Koulutuskuntayhtymä voi osoittaa omaa vastuutaan liiketoiminnan jatkumisen
mahdollistaj ana ja majatalon henkilöstön työpaikkojen turvaajana keskeyttämällä
vuokranmaksuvelvoitteen ravintolatoimintaan liittyvien rajoitusten ajaksi.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää keskeyttää Tuorlan majatalon vuokranmaksuvelvoitteen
1.4.2020 alkaen sen kuukauden loppuun asti, jolloin hallitus sallii ravintoloiden normaalin aukiolon.
Päätös

PEIMARIN

KOULUTUSKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
21.4.2020

5

61 $ KAUPPAHUONE BERLININ VUOKRANMAKSUVELVOITTEEN KESKEYTT

KORONA-VIRUSPANDEMIAN AIHEUTTAMIEN POIKKEUSTOIMIEN VUOKSI TOUKOKUUN AJAKSI
Yhtymähallitus 21 .4.2020

Kauppahuone Berlin valmistaa ja myy kalatuotteita koulutuskuntayhtymän omistamassa rakennuksessa Paraisten toimipaikassa. Korona-viruksen aiheuttamat poikkeustoimet eivät ole sulkeneet tai rajoittaneet ao. myyntitoimintaa. Poikkeustoimet ovat
kuitenkin rajoittaneet ihmisten liikkumista ja siten vähentäneet asiakkaita. Lisäksi
ikääntyneen väestön on toivottu välttävän kaupassa asioimista. Poikkeustoimet ovat
näin ollen vaikuttaneet liiketoimintaan.
Kauppahuone Berlin on maksanut vuokraa 880 €/kk.

Koulutuskuntayhtymä ostaa Kauppahuone Berliniltä laitostoiminnan ylläpitoa erillisellä sopimuksella. Sopimus sisältää mm. varastojen ylläpitoa, laitoksen omavalvontaa, kunnossapitoa ja siivousta. Sopimus jatkuu vaikka opiston oma toiminta jalostustiloissa on päättynyt poikkeustilan vuoksi.
Koulutuskuntayhtymä voi osoittaa omaa vasfuutaan liiketoiminnan jatkumisen mahdollistaj ana keskeyttämäl lä vuokranmaksuvelvoitteen toukokuun aj aksi.

Valmi stelij a : kuntayhtymän j ohtaj a Ilkka H arkkil a

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus

:

Yhtymähallitus päättää keskeyttää Kauppahuone Berlinin vuokranmaksuvelvoitteen
toukokuun ajaksi.
Päätös:

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
21.4.2020
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YHTEISTOIMINTAMENETTELYN ALOITTAMINEN TAPAUKSISSA, JOISSA HENKILÖ EI OTA VASTAAN NS. KORVAAVA TYÖTA oPISToJEN LAHIoPETUKSEN oLLESSA
KESKEYTYNEENÄ
62. $

Yhtymähallitus

21

.4.2020

Korona-pandemian woksi koulutuskuntayhtymän opistojen tilat ovat olleet suljettuina
18.3.2020 alkaen opetuksen siirryttyä etäopetukseen. Hallitus jatkoi koulujen kiinni
oloaikaa 13.5.2020 asti ja on epäselvää, voidaanko koulutilat avata enää kevätlukukauden aikana. Tilanne vaikuttaa monen henkilöstöryhmän osalta niin, että normaaleja
työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaisia työtehtäviä ei kaikilta osin pystytä
osoittamaan.

Työntekijä voidaan KVTES:n I luvun 10 $:n mukaisesti siirtää enintään kahdeksaksi
viikoksi kerrallaan tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella pitää hänelle sopivina. Tehtäviin, jotka olennaisesti poikkeavat työntekijän
työsopimuksen mukaisista tehtävistä, työntekij ä voidaan siirtää pidemmäksi ajaksi
vain sopimalla asiasta työntekijän kanssa tai jos työnantajalla on olemassa irtisanomisperuste.

Kunnallisen viranhaltijalain 23 $:n perusteella työnantajalla on oikeus muuttaa viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta laajemmin kuin normaalin direktio-oikeuden perusteella, kun toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.
Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin,
tarpeisiin ja olosuhteisiin. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ennen kuin päätös tehdään. Myös viranhaltijan
siirtäminen toiseen virkasuhteeseen voi olla mahdollista, mikäli kunnallisen viranhaltijalain 24 $:n edellytykset täyttyvät.
Suomen hallitus on vedonnut, että kunnat ja kuntayhtyrnät pidättäytyvät henkilöstönsä
lomautuksista ja irtisanomisista. Peimarin koulutuskuntayhtymän rahoitus tulee lähes
kokonaan valtion budjetista, joten luontevaa on, että koulutuskuntayhtymä kunnioittaa
hallituksen vetoomusta. Korona-tilanteen alkuvaiheessa koulutuskuntayhtymässä on

velvoitettu pitämään lomanmääräytymisvuoden 201 8-2019 vuosilomia ja työaikasaldoja vapaana sekä tiettyjen henkilöstöryhmien osalta on tehty niitä töitä, jotka normaalissa tilanteessa tehdään koulun kesätauon aikana. Koulutuskuntayhtymässä on
kuitenkin ns. tekemättömiä töitä mm. kiinteistöjen ylläpidossa, joihin ei vaadita erityistä aikaisempaa työkokernusta. Onkin tarkoituksenmukaista, että henkilöt, joiden
normaalit työ- tai virkatehtävät ovat tilanteen vuoksi keskeytyneet, voidaan siirtää
rnuihin tehtäviin. Tehtävänrnuutoksilla ei olisi rnerkitystä palkkaukseen. Jos henkilö
kieltäytyy tässä tilanteessa hänelle osoitetusta työstä, voidaan hänet lomauttaa yhteistoimintalain menettelyjen mukaisesti siihen asti, kun tilanne on taas nonnalisoitunut.

Vahnistelija: talousjohtaja Satu Villa
Kuntayhtynän j ohtaj a päätö sehdotus

:

Yhtymrihallitus päättää valtuuttaa (hallintosääntö $ 26) koulutuskuntayhtyrnän johtajan käyrnään tarvittaessa yhteistoirnintalain rnukaiset neuvottelut mahdollisista lo-

P

EIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
21.4.2020
rnautuksista niiden henkilöiden osalta, jotka kieltäytyvät työnantajan osoittamasta
työsopimuksesta tai virkamääräyksestä poikkeavasta työstä (hallintosääntö $ 45).

Päätös:

7

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
21.4.2020
63 $ YHTIOKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN PEIMARIN KOULUTUS OY:N YHTIOKOKOUKSEEN
Yhtymähallitus 2 I .4.2020

Peimarin koulutus Oy yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita yhtiöjärjestyksen mukaan
ovat:
Päätettävä:

1.

2.
3

.

4.
5.

tilinpäätöksenvahvistamisesta
toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille j a toimitusjohtajalle
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
osingon iaosta

Valittava:
6. hallituksen jäsenet ja varajäsen
7. tilintarkastaja
Peirnarin koulutus Oy kutsuu yhtiökokouksen koolle kevään 2020 aikana.

Yhtymähallituksen tulee nimetä yksi asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää
osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Asiamies ei saa olla osakeyhtiön hallituksen jäsen tai
puheenjohtaja.
Yhtymähallitus päättä à, ettà

1.

Aron selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi
asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka

kannatusta. (hallintosääntö $ 129)

2.

asian käsittelyn ajaksi valitaan sihteeri

3. valita Peimarin

koulutuskuntayhtymän asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää Peimarin koulutus Oy:n yhtiökokouksessa.

Päätös:

I

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
21.4.2020
64 $ KALATALOUDEN JA MERENKULUN KOULUTUKSEN EDISTAMISSAANTION
AVUSTUSTEN HAKU
Yhtymähallitus 2 1 .4.2020
Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen ftir främjandet
av fiskeri- och sjöfartsutbildning on julistanut haettavaksi avustukset kalatalous- ja
luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten
30.4.2020 mennessä.
Johtoryhmä on käsitellyt avustuksen hakemista säätiöltä Kalatalous- ja ympäristöopiston henkilöstön esitysten pohj alta 8.4.2020.
Johtoryhmä esittää yhtymähallituksen hyväksyttäväksi hakemuksen yhteensä 35 000
euron avustuksista Kalatalous- ja ympäristöopistolle seuraaviin tarkoituksiin:

1.

Kalatalous- ja ympäristöopiston koulutusten markkinointi ja opiston ammattien
sekä opetuksen esittelyä videomateriaalia tuottamalla sekä esittelemällä sitä kou-

lun sivujen kautta sekä muilla intemet-alustoilla, 10 000 €

2.

Oppimisympäristön kehittämissuunnitelman laadinta,
Kalakoulun ranta-alue, 5000 €

3.

Opiskelijakerhotoiminnan javapaa-ajan toiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden
viihtyvyyden j a opi skelumotivaation parantaminen, 3 000 €

4.

Kalatalouden erikoisammattitutkintoon liittyvä opintomateriaalin ja kurssien
kehittäminen, 10 000 €

5.

Kalatalousalan koulutusta järjestävien tahojen verkostoituminen, 7000 €

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtaj an päätösehdotus :
Yhtymähallitus päättää hyväksyä awstushakemuksen (liite n:o 12) jäIettàväksi Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiölle - Stiftelsen ftir främjandet av
fi skeri- och sjöfartsutbildning

Päätös

9
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Kokouspäivä
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65 $ VIRANHALTIJAPAATOKSET
Yhtymähallitus 2 1 .4.2020

Kuntayhtymän johtajan päätökset
4212020 koskien YTO-ja yri-tiimin tiiminvetäjän TVA-lisää 80 €/kk
4112020 koskien Pauli Kokkosennirnittärnistämetsätiimintiiminvetäjäksi
1

5212020
5512020
5612020

.4.2020 alkaen toistaiseksi

koskien Outi Kaski-Laakson nimittämistä päätoimiseksi tuntiopettajaksi
ja kalatiimin tiiminvetäj äksi 4.5.2020 alkaen toistaiseksi
koskien metsätiimin tiimivetäjän TVA-lisää 120 €,lkk
koskien kalatiimin tiiminvetäjän TVA-lisää 160,00 €/kk

Talousjohtajan päätökset

812020

koskienrahastosijoitustennostoakäyttötilille

Rehtorien päätökset
Møuseutuopísto

Kølatalo us- j ø y mp tir ist ö op is t o
S o s ictctli-

j tt te rv eys op is t o

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi japaättäa olla
käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

Päätös:

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
66 $ TLMOTTUSASTAT
Yhtymähallitus 21 .4.2020

Kokouspäivä
21.4.2020

l1

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
67 $ MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 2 1 .4.2020

Kokouspäivä
21.4.2020
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Liite 12
Yhtymähallitus 21.4.2020 S 64

Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia
Kalatalous- ja ympäristöopisto
Kalakouluntie 72
21610 KIRJALA

AVUSTUSHAKEMUS

8.4.2020

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö
Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning
Säätiön hallitus
Kalakouluntie 72
21610 Kirjala

Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiöltä
avustusta Ammattiopisto Livian Kalatalous- ja ympäristöopistolle seuraaviin tarkoituksiin:

1

Kalatalous- ja ympäristöopiston koulutusten markkinointi ja opiston ammattien
sekä opetuksen esittelyä videomateriaalia tuottamalla sekä esittelemällä sitä koulun sivujen
kautta sekä muilla internet-alustoilla, 10 000 €
lnternet on tunnetustijuuri nyt se ympäristö, jossa liikutaan paljon ja josta opiskelijahankinnan kohderyhmätkin parhaiten tavoitetaan. Videomateriaalia voidaan hyödyntää myös erilaisissa esittelytilaisuuksissa, esim. messuilla ja koulutustapahtumissa. Video- yhteistyökumppani on valmiina, Mika
Viitanen on osoittautunut aiemmassa yhteistyössä työnsä osaavaksi, vetovoimaisia markkinointivideoita tuottavaksi osaajaksi. Videoaineiston formaatti on dokumenttityyppinen videoklippisarja.

Kalatalous- ja ympäristöopiston opiskelijakiintiötä ei ole viime vuosina saatu täytetyksi. Opiskelijamäärien kasvattamiseksi tarvitaan lisäresursseja opiston markkinointiin. Kalatalous- ja ympäristöopisto on viime vuosina panostanut koulutustensa markkinoinnissa radio- ja internetmainontaan
sekä sosiaaliseen mediaan. Useat entiset ja nykyiset kalatalousopiskelijat ovat kertomansa mukaan kalatalousopintomahdollisuuksia selvitellessään törmänneet juuri Mika Viitasen tuottamaan,
kalastusoppaan koulutusta esittelevään videoon: https://www.voutube.com/watch?v=- SvvrMlSAc
Peimarin koulutuskuntayhtymä anoo Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiöltä
10 000 euron avustusta kalatalous- ja ympäristöopiston järjestämien koulutusten videoaineistolle
perustuvaan internetmarkkinointiin. Lisäksijatketaan luonnonvara-alan messuille ja tapahtumiin
osallistumista. Kustannukset muodostuvat enimmäkseen markkinointivideoiden tuottamisesfa

Oppimisympäristön kehittämissuunnitelman laadinta,
Kalakoulun ranta-alue, 5000 €

2

Koulumme toimii kalatalouden ja luonto- ja ympäristöalan tutkintojen tuottajana ja monet käytännön
toiminnot ovat koulutusaloille yhteisiä; erityisesti tämä näkyy ja toteutuu asiakaspalvelutilanteissa
luonnossa, meren äärellä.
Koululla on ranta-alue ja oma satama mutta etenkin suositut koulutusalat kuten kalastusopas ja
luonto-ohjaaja tarvitsevat erilaisiin asiakaspalvelu- ja opastusharjoituksiin, luonnossa ohjaamiseen
sekä vesillä liikkumiseen tarkoitettuja muita oppimisympäristöjä. Nykyinen satamamme palvelee
lähinnä kalataloutta, eikä sitä ole suunniteltu rannalla tapahtuvan opastus- ja ohjaustoiminnan tarpeisiin. Pienveneiden ja erityisesti kanoottien käyttö on alueella vaikeaa. Ryhmien vastaanotto,
opastus, ruokailun järjestäminen ulkona ja monet muut toiminnot tarvitsevat tarkoituksenmukaiset
tilat, varusteet ja järjestelyt, jotka eivät häiritsisi nykyisen sataman toimintaa ja mahdollistaisivat tasokkaan ja ajanmukaisen opetuksen koulun ranta-alueella. Nämä tarpeet on koulussa tunnustettu
jo vuosia, mutta suunnitteluun ei ole saatu yrityksistä huolimatta resursseja, joten hanke ei ole
päässyt etenemään.

ïällaisen opetusta palvelevan ranta-alueen kehittämisen suunnitteluun haemme säätiöltä tukea.
Tarkoituksena on mahdollisesti palkata talossa jo oleva tuntiopettaja laatimaan opetuksen tarpeiden mukainen kehittämissuunnitelma, jonka avulla voimme lähteä rakentamaan ajanmukaista oppimisympäristöä luonto- ja ympäristöalan ja kalatalousalan luonnossa ohjaamisen tarpeisiin. Opiskelijamme ovat jo muutaman vuoden ajan harjoittelutyönä antaneet omat näkemyksensä alueen
kehittämisestä, eli voimme osallistuttaa opiskelijoita suunnittelutyöhön.
Suunnitelma laaditaan kesän ja syksyn 2020 aikana siten, että sen mukaisia töitä voitaisiin toteuttaa jo vuoden 2021 budjetista. Varsinaisiin rakennustöihin voijopa olla mahdollista saada tekijöitä,
koneita ja laitteita koulun omilta tiimeiltä, joissa viherrakentaminen ja monet piha- ja puistoympäristöihin liittyvät työt sekä rakennustyöt hallitaan.
Alustava suunnitelma rahoitustarpeesta:

.

suunnittelijan palkka: neljä viikkoa, noin 3000 € ja sivukulut

a

muut kustannukset, luvat, asiakirjat, ym. 1000 €

a

Kokonaissumma, jota haetaan: 5000 €.

LIITTEET
1

Alueen kartta ja alustava suunnittelutarvealue

2 Valokuvia suunnittelukohteesta
Peimarin koulutuskuntayhtymä anoo Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiöltä
5000 euron avustusta Kalatalous- ja ympäristöopiston oppimisympäristön kehittämissuunnitelmaa
- Kalakoulun ranta-alue - varten.

3 Opiskelijakerhotoiminnan

ja vapaa-ajan toiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden viihtyvyyden ja opiskelumotivaation parantaminen, 3000 €
Kalatalous- ja ympäristöopiston opiskelija-asuntola sijaitsee hieman syrjässä harrastusmahdollisuuksia ajatellen, eikä useimmilla opiskelijoilla ole mahdollisuutta osallistua omatoimisesti Paraisilla tai lähikunnissa järjestettäviin harrastus- ja muihin tapahtumiin. Opiskelijat toivovatkin, että
opistossa järjestettäisiin monipuolista vapaa-ajan toimintaa, johon myös muualla asuvat opiskelijat
voisivat halutessaan osallistua.
Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiön myöntämien avustusten turvin on muun
muassa kehitetty opiskelijoiden taukotilaa koulurakennuksessa, remontoitu asuntolan yhteisiä tiloja
sekä hankittu liikunta- ja kuntosaliin sekä asuntolaan uusia välineitä. Vapaa-ajan ja kerhotoimintana on järjestetty mm. erilaisia kursseja, joukkuepeli-iltoja ja retkiä. Kalatalousopiskelijoiden keskuudessa suosiota saavuttivat perhokalastusharrastajan vetämät perhonsidontakurssit ja kalaretket, myös keilaus Paraisten keilahallissa ja uintimahdollisuus Kaarinan uimahallissa ovat olleet
suosittuja. Ohjattuna iltatoimintana suunnitteilla on esim. seppäkurssi.
Peimarin koulutuskuntayhtymä anoo Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiöltä
3 000 euron avustusta opiskelijakerhotoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen sekä viihtyisyyden parantamiseen opiskelijoiden viihtyvyyden ja motivaation lisäämiseksr.

4

Kalatalouden erikoisammattitutkintoon liittyvä opintomateriaalin ja kurssien
kehittäminen, 10 000 €

Kalatalouden erikoisammattitutkinnon järjestäminen on käynnistynyt, ja ensimmäiset opiskelijat
ovat jo aloittaneet. Uusi tutkinto on vaativa ja koulutuksen rima on korkealla, tahtotilana on tarjota
mahdollisimman laadukas opetus, opetusympäristö, -välineet ja sitä kautta laadukas ja haluttu tutkinto opiskelijoille.

4.1 Opiskelumateriaalien ja -metodien kehittäminen ylläpitämään ajantasaista

ja korkealuokkaista

EAT-opetusta.

4000 €

4.2Digi-ja sertifiointiopetuksen kehittäminen mm. paikkatieto-osaamisessa
ja näytteenoton koulutuksessa ja sertifioinneissa 4000 €

4.3 Kursseihin ja seminaareihin liittyvien vierailevien asiantuntijoiden palkkiot
2000 €

Rahoituksella tuotetaan ja hankitaan opintomateriaaleja, sekä kehitetään kalatalouden erikoisammattitutkinnon opintosisältöjä ja toteutusta. Digi- ja sertifiointikoulutusta joudutaan hankkimaan,
myös kouluttajille, opiston ulkopuolelta. Koulutuksen järjestämisessä käytetään myös hyväksi ulkopuolisia asiantuntijoita mm. Luonnonvarakeskuksesta. Asiantuntijat, jotka tuovat koulutukseen alojensa huippuosaamista ja viimeisintä tietoa, nostavat tutkinnon statusta ja arvoa sisällöllisesti.

Opintomateriaalien, kurssien ja kurssisisältöjen jatkuva kehittäminen lisää koulutuksen houkuttelevuutta ja markkina-arvoa ja tuo meille lisää opiskelijoita.

Peimarin koulutuskuntayhtymä anoo Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiöltä
10 000 euron avustusta kalatalouden ammatti- ja erikoisammattitutkinnon kehittämiseen.

5 Kalatalousalan koulutusta järjestävin tahojen verkostoituminen, 7000 €
Kalatalousala tarvitsee kipeästi uusia osaajia. Alan koulutusta on kehitettävä ja markkinointia kasvatettava, jotta yhä useampi nuori voisi löytää kalatalousalan koulutus- ja ammattivaihtoehdoksi.
Kalatalousalan koulutuksen koko on kuitenkin koko maan mittakaavassa marginaalinen, ja se jää
suurissa koulutuskuntayhtymissä usein muiden, opiskelijamääriltään suurempien alojen varjoon.
Pienten yksiköiden voimavarat ovat koetuksella kehittäessään omaan toimintaansa. Jotta Suomessa voidaan jatkossakin tarjota laadukasta ja monipuolista kalatalouden koulutusta ja jotta tästä
koulutusmahdollisuudesta voidaan viestittää nuorille sekä alasta kiinnostuneille aikuisille, tarvitaan
kalatalousalan koulutusta tarjoavien opistojen välistä tiivistä yhteistyötä. Aktiivisella ja toimivalla kalatalousalan koulutusverkostolla voidaan pienten koulutusyksiköiden voimavaroja kasvattaa. Tämä
tapahtuu jakamalla olemassa olevaa tietoa yksiköiden välillä, tuottamalla yhteistoiminnallisesti uusia koulutusmateriaaleja, suorittaa opiskelijavaihtoa oppilaitosten välillä sekä suunnittelemalla yhdessä kalatalousalan koulutuksen kehittämiseen liittyviä tulevaisuuden hankkeita.

Peimarin koulutuskuntayhtymä anoo Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiöltä 7
000 euron avustusta järjestääkseen kaksipäiväiset Kalatalousalan koulutuksen kehittämispäivät.
Päivien tavoitteena on kutsua koolle kaikkiSuomessa kalatalousalan koulutusta antavat yksiköt ja
tapaamisen pohjalta luoda aktiivinen kalatalousalan oppilaitosten verkosto. Avustuksesta 1 500 euroa osa käytetään tapaamisen liittyviin järjestelyihin ja tiedottamiseen. Avustuksesfa 5 500 euroa
käytetään koulutuspäivien järjestelyihin sekä osa//istujien matkakuluihin.

Kaarinassa

llkka Harkkila
kuntayhtymän johtaja

LIITE KOHTAAN 1: VIDEOHANKKEEN HINNASTO

Videomarkkinointikampanja Kalatalous- ja ympäristöopiston opinnoille
Palvelu sisältää avaimet käteen -periaatteella videotuotannon, julkaisun eri kalastusmedioissa ja
sponsoroitujen mainoskampanjoiden toteuttamisen some-kanavissa. Videon keskiössä on tyypillisen opiskelupäivän autenttinen kuvaaminen oppilaiden ja opettajien kanssa. Videoiden lisäksi otetaan myös valokuvia, joita voidaan käyttää nettisivuilla, printeissä tai muussa markkinoinnissa.
Hinnoittelu:
Hinnat määritetään henkilötyöpäivän mukaan (htp). Tämä pitää sisällään tuotannossa tarvittavan
kuvauskaluston ja muiden työkalujen käytön. Yksi htp maksaa 500 eur + alv. Matkustuskulut ja
mahdollinen asuminen lisätään hinnan päälle.

Hinta yhteensä: 3850 eur + alv. Matkustuskulut lisätään hintaan
Työvaiheiden erittely:
Tuotanto:ll!¡
- Esivalmistelu & käsikirjoitus sekä kuvauspäivien järjestely. 0,5 htp.!.þ¡
- Kuvauspäivä 1. t htp. Kuvataan yhdellä kuvaajalla. !l!¡
- Kuvauspäivä 2. O,5 htp. Valokuvaus.
- Videon editointi: 2,5 htp.llË¡
- Valokuvien käsittely: 0,5 htp
Yhteensä 5 htp = 2500 eur
Videoiden en nakkoma rkkinoi nti ja j u I kais u :.LlLl
- Aineistosta irrotetaan I erilaista valokuvaa, joille luodaan jokaiselle oma opiskelusta kertova kuvateksti. Materiaali julkaistaan eri some-kanavissa 2-4 kuvan kokonaisuuksissa noin viikkoa ennen
videon julkaisua.pl!!
- Videon asennus ja postaus-tekstien kirjoitus Facebookiin ja YouTubeen sekä videoaineiston toimittaminen pilvipalvelun kautta mahdollisille yhteistyökumppaneille.p-l¡
Yhteensä t htp = 500 eur

Mediat
Kalastusaiheiset sisällöt julkaistaan seuraavissa kanavissa
- YouTube: KalastusKanava, tilaajia 14,1K
- lnstagram: KalastusKanava, seuraajat 4,1 K
- lnternet: Kalastus.com, 100K vierailijaa / kk

Budjetti videon some-kampanjointia varten :
Videon jakelua tehostetaan sponsoroiduilla mainoksilla. Budjetit kampanjoille kanavittain
- Facebook 150 eur
- lnstagram 50 eur
- YouTube 100 eur
- Google Ads 50 eur
Palveluntarjoaja rakentaa kampanjat ja hoitaa maksuliikenteen some-alustoihin
Yhteensä

t htp = 500 eur + sponsoroitujen mainosten budjetti 350 eur = 850 eur

LIITE

I

KOHTAAN 2. Kalatalous- ja ympäristöopiston rannan suunnittelualue
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LIITE 2 KOHTAAN 2. Kuvia Kalatalous- ja ympäristöopiston ranta-alueesta

Vanha grilli- ja savustuskaton ja puuvaja, taustalla kaukolämpölinjan varoituskyltti.
Ranta on pusikoitunut ja sen käyttö on hankalaa. Laituria ei ole ja veneitä säilytellään ruovikossa.

Ranta-alueella kasvaa ruokoa ja pääsy kuivalle maalle on hankalaa

Alue on eräänlaista rantaniittyä, jota hoidetaan niittämällä

