TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

Tässä sarjassa tulevat
puutarha-ammattilaiset
kirjoittavat kokemuksistaan ja näkemyksistään
alasta ja opiskelusta.
Nyt ovat äänessä
Sakkyn opiskelijat.

Kasvintunnistusta syksyllä 2015 Kuopion Valkeisenlammella.
Coutancesin puutarhaoppilaitoksen myymälässä on noin kymmenen kasvihuonetta, joista osa on
varattu mansikoiden ja osa leikkokukkien viljelyyn. Yksi huone on opetustilana.

Krysanteemien taimet vastaistutettuina.

Käytännön kautta ammattilaiseksi
Myös puutarha-alalla uudenlainen opetus on tätä päivää. Opiskelijoiden aikaisempi tausta otetaan huomioon henkilökohtaisia opetussuunnitelmia tehtäessä ja opiskelu tapahtuu entistä enemmän luokkahuoneiden ulkopuolella. Puutarha-alan ammattilaiseksi pääsee nykyään muutakin kuin yhtä polkua.
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Puutarhuriopiskelija Laura Julkunen tekee
mittauksia rakennustyömaalla.

TEKSTI JA KUVAT: HEIDI SALONEN JA LAURA JULKUNEN

Myynnissä on paljon kesäkukkia.

Tomaattiviljelmän rakentamista yhdessä.

Syklaamit kasvavat värikkäissä astioissa.

Opiskelua ulkomailla
Savon ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osan opinnoista ulkomailla. Moni lähteekin muun
muassa työssäoppimisjaksolle eri maihin saaden paljon uutta tietoa omasta alastaan sekä samalla avartaen ymmärrystään eri
kulttuureista. Kulttuurien tuntemus ja taito työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä ovat tärkeä lisä opintoihin.

lokuussa 2015 Savon ammatti- ja aikuisopiston luokka Kuopiossa täyttyi vajaasta kahdestakymmenestä
aloittavasta puutarhuriopiskelijasta.
Ryhmään mahtui niin suoraan peruskoulusta tulleita kuin aikuisopiskelijoita. Tunnelma
koulun alkaessa oli odottava – mitä kaikkea
puutarha-ala pitäisikään sisällään?
Osalla opiskelijoista oli alasta jo paljon ennakkotietoa ja työkokemustakin, joten suuntautumisalan valinta oli jo varhaisessa vaiheessa selvillä. Osa taas tutustui syksyn aikana
alaan, jotta itseä kiinnostava suuntautumisvaihtoehto löytyisi. Meille viheralan osaamisalalle suuntautuminen oli selvillä alusta lähtien. Toinen vaihtoehto Kuopiossa on kukkaja puutarhakaupan osaamisala, ja Muuruveden yksikössä voi suuntautua myös puutarhatuotannon osaamisalalle.

Opintojen joustavuus

TEKSTI JA KUVAT: SALLA SOININEN

K

oulussamme on mahdollisuus lähteä työssäoppimaan ulkomaille.
Käytin tilaisuuden hyväkseni ja
lähdin luokkakaverini Heidi Salosen kanssa Ranskaan Coutancesiin puutarhaoppilaitokseen touko–kesäkuussa. Kyseinen
koulu, Exploitation horticole du Lycee agricole et horticole de Coutances, tekee yhteistyötä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Monena vuonna oppilaita alaltamme on
lähtenyt kyseiseen kouluun harjoittelemaan.

Työskentelyä Coutancesissa
Koululla työskentelimme kasvihuoneilla,
puutarhassa ja myymälän puolella vaihtelevissa työtehtävissä. Teimme töitä puutarhan työntekijöiden sekä opiskelijoiden kanssa
ja pääsimme heidän kanssaan muun m
 uassa
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istuttamaan vihannesten taimia ja kesäkukkia puutarhaan.
Koululla järjestetään Dahlia-festivaali elokuussa, ja istutimme daalioiden mukuloita
suurelle pellolle. Uutta oli myös krysanteemien taimien istutus sekä ruukuttamiskoneen avulla ruukkujen täyttäminen.
Harjoittelumme puolivälissä pääsimme
valmistelemaan tomaattien kasvualustaa.
Muokkasimme alustan tasaiseksi, asensimme kasteluputket ja katoimme alueen mustalla muovilla estääksemme rikkakasvien
kasvun. Myöhemmin istutimme tomaatin
taimet paikoilleen noin 60 sentin välein ja
asensimme tukinarut valmiiksi. Harjoittelun lopussa ja tomaattien jo kasvettua kävimme tukemassa tomaatit. Oli hienoa olla
mukana projektin alusta loppuun.

Kulttuuriin tutustumassa
Vapaa-ajallamme tutustuimme ranskalaiseen
kulttuuriin. Opiskelimme kieltä muiden opiskelijoiden kanssa, tutustuimme paikalliseen
ruokakulttuuriin, historiaan ja luontoon. Kävimme pyöräilemässä, kävelemässä ja melomassa kanooteilla. Opimme tunnistamaan
uusia kasveja, ja tieteellisten n
 imien muistaminen kehittyi.
Kaiken kaikkiaan Ranskan matka oli yksi
parhaimmista kokemuksista, joita olen saanut. Olen kiitollinen, että matkustaminen ja
työskentely ulkomailla on helpottunut. Jos
saat mahdollisuuden matkustaa ja samalla
opiskella alaasi, kannattaa tarttua tilaisuuteen.
Matkustaminen rikastuttaa elämää.
Kirjoittaja opiskelee puutarhuriksi kukka- ja
puutarhakaupan osaamisalalla.

Pääsimme aloittamaan opinnot uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman mukaan,
jossa osaaminen todennetaan ammattiosaamisen näytöillä. Toisella meistä on takana
pitkä työura kulttuurin parissa sekä harrastuneisuus puutarha-alalla, toisella taas alan

opintojen ja kesätyön kautta saatua osaamista. Tämän vuoksi meille korostettiin jo
opintojen alkuvaiheessa opintojen suorittamista yksilölliseen tahtiin. Kaikki eivät ole
samasta puusta.
Myös puutarha-alan kesätyöt pystytään
tunnustamaan osaksi työssäoppimista. Opettajat kannustavat suorittamaan näyttöjä ennakkoon jo ensimmäisen lukuvuoden aikana, mikäli osaamista on tarpeeksi. Näin pystyy jouduttamaan opintojensa etenemistä, ja
näytöt eivät kasaannu valmistumiskevääseen.

valitsemansa osaamisalan sekä opetussuunnitelman mukaan.
Me aloitimme työssäoppimisemme huhtikuussa samassa yrityksessä viherrakentamisen tehtävissä. Pihaprojektin valmistuttua
toinen meistä siirtyi puutarhakaupan tehtäviin ja toinen suuntasi Ranskaan ulkomaan
työssäoppimisjaksolle. Valitsemalla itseään
kiinnostavan ja työtehtäviltään monipuolisen
työssäoppimispaikan pystyy kasvattamaan
puutarha-alan osaamistaan ja vaikuttamaan
työllistymiseensä tulevaisuudessa.

Oppiminen työpaikalla

Tunnelmia ensimmäisestä vuodesta

Oppilaitoksessamme suositaan opetuskeinona työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Ensimmäisen lukuvuoden aikana tutustuimme monipuolisesti eri puutarha-alan yrityksiin lähialueella. Osaan yrityksistä pääsimme tutustumaan tarkemmin tekemällä eri työtehtäviä
kyseisellä työpaikalla.
Vuoden aikana olemme työskennelleet
luokkana muun muassa puutarhakaupassa,
kunnan ylläpitotöissä puistoissa ja kasvihuonetuotannon tehtävissä. Tämän lisäksi jokainen on valinnut työssäoppimisjaksoille
itseään kiinnostavat työtehtävät ja yritykset

Nyt kun ensimmäinen lukuvuosi on ohitse, päällimmäiseksi on jäänyt mieleen alan
käytännönläheisyys. Työssäoppimisjaksojen
ja työpaikkavierailujen lisäksi olemme opiskelleet käytännön töitä koulun eri toimipisteissä, ja mukaan on mahtunut myös teoriapäiviä luokkaopetuksessa. Luokallinen eriikäisiä ihmisiä on hioutunut hyvin yhteen
ja ryhmähenki on kannustava. Meille opiskelijoille puutarha-ala on tekemistä ja tekemällä oppimista.

Kirjoittajat opiskelevat puutarhureiksi puutarhatalouden perustutkinnossa, viheralan osaamisalalla.

Meille opiskelijoille puutarha-ala on tekemistä ja tekemällä oppimista.
SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, SAKKY
Savon ammatti- ja aikuisopisto on pohjoissavolainen
oppilaitos, jossa yhtenä koulutusalana on puutarhatalous. Puutarha-alan koulutus aloitettiin 1970-luvun alkupuolella Muuruveden yksikössä.
• Puutarha-alan koulutus Savon ammatti- ja aikuisopistossa on laajentunut vuosikymmenten saatossa
ja nyt alan koulutusta on Muuruveden lisäksi muun
muassa Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Suonenjoella.
• Puutarha-alan koulutusta järjestetään kaikilla

osaamisaloilla, joita ovat kukka- ja puutarhakauppa, viherala ja puutarhatuotanto. Savon ammattija aikuisopistossa näitä osaamisaloja voi opiskella
niin nuoriso- kuin aikuiskoulutuksena. Aikuiset voivat opiskella myös viheralan ja floristin ammattitutkinnoissa viheraluerakentajaksi, puistopuutarhuriksi tai floristiksi. Kaikissa näissä opinnoissa huomioidaan henkilökohtaistaminen, ja tutkinnot ovat hyvinkin räätälöityjä opiskelijoille.

• Koulutus Savon ammatti- ja aikuisopistossa on
käytännönläheistä sekä tiiviisti yhteistyössä työelämän kanssa. Opetuksessa huomioidaan myös kansalliset Taitaja-ammattitaitokisat. Taitaja-kilpailuun
osallistutaan sekä viherrakentamisessa että kukkasidonnassa.
• www.sakky.fi tai seuraa Facebookissa: facebook.
com/savonammattijaaikuisopisto/
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