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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JEDUSSA 2012
 
Kansainvälisen toiminnan mittaristo ja tavoitteet vuodelle 2012 uusittiin syksyllä 2011 sekä tarkistettiin vuoden 
2012 lopulla seuraavaa vuotta varten. Kansainvälisen toiminnan mittaristo ja tavoitteet pohjautuvat entisten Siika-
Pyhäjokialueen ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymien yhdessä perustaman vuoden 2012 alussa aloittaneen Jo-
kilaaksojen koulutuskuntayhtymän kansainvälisyystavoitteisiin. Entiselle Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymälle 
myönnetty Leonardo da Vinci laatusertifikaatti siirtyi JEDUlle. Laatusertifikaatti myönnetään organisaatiolle, jolla 
on osoittaa korkea kansainvälisen opiskelija-, harjoittelija tai opettajavaihdon laatu monen vuoden ajalta. Sertifioi-
dulla toimijalla kansainvälinen toiminta on integroitu organisaation tai verkoston normaaliin kehittämistoimintaan 
ja heillä on kansainvälisissä toiminnoissa huomioitu opiskelijoiden lisäksi myös muu henkilöstö. Sertifikaatin kaut-
ta kannustetaan toimijoita laajemmin strategiseen, pitkäjänteiseen ja laadukkaaseen kansainväliseen toimintaan. 
Sertifikaatti on aina linkitetty Leonardo-liikkuvuushankkeeseen ja se voi kattaa useita kohderyhmiä. Sertifikaatti on 
voimassa neljä vuotta.

JEDUn kansainvälisen toiminnan suunnitelma ja strategia vuosille 2012–2014 hyväksyttiin hallituksessa 25.1.2012. 
Asiakirja löytyy JEDUn www-sivuilta muiden strategioiden ja suunnitelmien tapaan. Lisäksi jokaisessa JEDUn am-
mattiopistossa on laadittu kolmivuotinen kansainvälisyyssuunnitelma, joka pohjautuu koulutuskuntayhtymän kan-
sainvälisyyssuunnitelmaan, mutta on yksilöity kunkin ammattiopiston tarpeisiin. Ammattiopistojen kansainvälisyys-
suunnitelmat ovat nähtävillä JEDUn www-sivuilla kansainvälisyysosiossa.

Kansainvälisyystiimin toimintaa 2012 

Kansainvälisyystiimi kokoontui vuoden aikana kaksitoista kertaa, keväällä hankehakujen aikana tiiviimmin ja syksyl-
lä kerran kuussa. Tiimissä on jäsen jokaisesta ammattiopistosta. Ammattiopistojen edustajina toimivat kansainväli-
syyskoordinaattorit ja johtoryhmän edustajana Ylivieskan ammattiopiston rehtori. Tiimin puheenjohtajana toimii 
kuntayhtymän kehittämispäällikkö ja sihteerinä kehittämispalveluiden toimistosihteeri.

Vuonna 2012 kansainvälisyystiimi haki rahoitusta kansainväliseen liikkuvuuteen CIMOn hallinnoimista Nordplus Ju-
nior, Leonardo da Vinci - ja Comenius – ohjelmista sekä opetushallituksesta. Koulutuskuntayhtymään haettiin kahta 
apulaisopettajaa Comenius – ohjelman kautta. Hakijaorganisaatioista n. 50 % sai apulaisopettajan, JEDU ei vuonna 
2012 apulaisopettajaa saanut. 

Opiskelijoiden liikkuvuushankkeelle MAMEKAM 5:lle saatiin jatkorahoitusta, samoin henkilöstön liikkuvuushank-
keelle DEMOKAM 3:lle CIMOsta Leonardo da Vinci – ohjelmasta. Uutena maana molempiin ohjelmiin lisättiin Itävalta 
ja uutena yrityskumppanina itävaltalainen metsäalan 
yritys Gebrüder Konrad GmbH. Yrityksen työmailla 
on ollut vuoden 2012 aikana työssäoppimassa kaksi 
metsäalan opiskelijaa ja yksi opettaja työelämäjaksol-
la. 

Vuoden ensimmäisissä tiimikokouksissa kartoitettiin 
tarkemmin entisten Siika-Pyhäjokialueen ja Kalajo-
kilaakson koulutuskuntayhtymän ammattiopistojen 
kansainvälisen toiminnan taustoja ja nykytilannetta, 
jotta voitaisiin kehittää yhteistä JEDUn kansainvälis-
tä toimintaa. Myös JEDUn englanninkielistä opas-
ta muokattiin vastaamaan JEDUn graafista ilmettä. 
Opas painettiin alkukeväästä ja on ladattavissa myös 
JEDUn www-sivuilla.

Vuoden alussa tiimi alkoi kehittää JEDUn www-sivuil-
le kansainvälisyysosiota, jonne on koottu sekä opis-
kelijoiden, että henkilökunnan ulkomaanjaksoista mat-
karaportit, kansainvälisten hankkeiden sivut ja linkkejä 
keskeisimpien yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien 
www-sivuille.

JEDU lähti vuoden 2012 aikana mukaan myös Ammattioppilaitosten Venäjä-verkoston toimintaan, erityisesti Ka-

Jukka Eronkoski työelämäjaksolla Romaniassa 2012 Gebrüder 
Konrad Gmbh:n työmaalla.
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lajoen ja Nivalan ammattiopistot sekä Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston kautta. Venäjä – verkoston toimintaa 
koordinoivat Kouvolan kaupunki ja Kouvolan seudun ammattiopisto. Piippolan rehtori osallistui alku syksystä Venä-
jä – verkoston järjestämään seminaariin Moskovassa. Koska mukaan lähti kolme JEDUn ammattiopistoa, sekä ajan 
kuluessa mahdollisesti myös lisää, hoidetaan hallinnointi JEDUn osalta keskushallinnossa, kehittämispalveluissa. 

Kansainvälisyystiimin edustaja osallistui myös valtakunnallisiin AMKE ry:n kansainvälisyysverkoston kevätpäivään 
ja tiedotti tiimin muita jäseniä asialistalla olleista asioista. Kevätpäivässä käsiteltiin ECVET:iä ja sen käyttöönottoa 
ammatillisessa koulutuksessa ja kansainvälisissä näytöissä sekä yhteistä uutta järjestön jäsenille tarkoitettua tieto-
pankkia. ECVETistä saa lisätietoa mm. osoitteesta: www.finnecvet.fi. Lisäksi tiimistä osallistui edustaja Taitaja 2012 
– kisojen ohessa järjestettiin KV-seminaariin Jyväskylässä ja tapasi kansainvälisiä toimijoita eripuolilta maailmaa.

Kansainvälisyystiimin kokouksissa vieraili vaihdossa käyneitä opiskelijoita ja henkilökuntaa kertomassa työssäoppi-
mis- ja työelämäjaksoistaan. Kaksi opiskelijaa kävi kertomassa työssäoppimisjaksostaan Iso-Britanniassa, Englannis-
sa Chichesterin kaupungissa. He olivat tehneet hienon ja monipuolisen PowerPoint – esityksen ulkomaanjaksostaan, 
materiaali on ladattavissa JEDUn www-sivuilta MAMEKAM 5-hankkeen materiaaleista. Lisäksi tiimin kokouksissa vie-
raili ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita Unkarista ja he esittelivät itsensä ja kertoivat miksi halusivat Suomeen vaih-
toon.

Kevään aikana tehtiin myös kansainvälisen toiminnan SWOT -analyysi, joka on luettavissa JEDUn intrassa, Sillassa. Tii-
mikokouksissa päivitettiin myös JEDUn sisäinen ohjeisto ulkomaanvaihtoihin lähteville, ja raportointi-ohjeet. Aiem-
mista hankkeista päättyivät toukokuussa MAMEKAM 5 
1-kausi ja samoin DEMOKAM 3 hankkeen 1-kausi, joista 
palautettiin kesän alussa loppuraportit rahoittajalle.

Syksyllä kehittämispalveluista osallistui suunnittelija 
CIMOn järjestämään tiedotustilaisuuteen Leonardo da 
Vinci ohjelmassa mukana oleville hankekoordinaat-
toreille. Tilaisuuden materiaali ja palaute käytiin läpi 
syyskuun tiimikokouksessa. Tiimin edustajia osallistui 
Ylivieskassa järjestettyyn Kansainvälistyvä aikuiskoulu-
tus – koulutukseen 3.10.2012. Lisäksi tiimistä osallistui 
edustaja OPH:n järjestämille kansainvälisyyspäiville 6.-
7.11.2012 Tallinnassa, päivien painopisteenä oli erityis-
opetus. 

Ylivieskan ammattiopiston vetovastuulla on kansal-
linen Kam’oon China – verkostohanke. Vuoden 2012 
aikana hankkeen kautta on ollut opiskelijoita työssäop-
pimassa 4 – 6 viikkoa ja opettajia työelämäjaksoilla 2 viik-
koa Shanghaissa. Kaksi opiskelijaa osallistui Shanghaissa 
järjestettävään The 2012 Shanghai International Nursing Skill Contest – ammattitaitokilpailuun ja he voittivat omas-

sa sarjassaan kultaa.  Hankkeen kautta tehtiin 
myös valmisteleva vierailu Thaimaahan. Han-
ke järjesti valtakunnallisen Kiina – seminaarin 
Ylivieskan ammattiopistolla 29.11.2012, yh-
teistyössä ChiNET -verkoston kanssa. 

Kansainvälisyystiimille luotiin kesän ja syksyn 
aikana oma sivusto JEDUn uuteen intraan Sil-
taan, sekä kehitettiin eteenpäin www-sivuille 
rakennettua kansainvälisyyssivustoa. Lisäksi 
tiimissä on kehitetty opiskelijoille ja henki-
löstölle suunnattua kansainväliseen vaihtoon 
valmentavaa moodle -alustalle rakennettua 
verkkokurssia.

Syksyn aikana tiimissä päivitettiin myös kan-
sainvälisen toiminnan mittaristo ja tarkistet-
tiin kansainvälisen toiminnan tavoitteet vuo-
delle 2013.  

Opiskelija Janne Kallio Shanghaissa 17.2.-17.3.2012

Tuula Puoskari Reykjavik 8.6.2012 Poukama -hankeen matkalla
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Opiskelijoiden osalta kansainvälisen vaihdon määrän tavoite säilyy ennallaan viidessä prosentissa opiskelijamääräs-
tä eli yhteensä 160 opiskelijan tulisi osallistua kansainväliseen vaihtoon. Opiskelijoiden opintoviikkojen määrässä 
tavoitteena on 450 opintoviikkoa. Henkilöstövaihdon määrän tavoite on 10 % henkilöstömäärästä ollen henkilö-
määränä 54 asiantuntijaa ja opintoviikkoina 80. 

Myös JEDUun saapuville opiskelija- ja asiantun-
tijamäärille on asetettu tavoitteet kansainvälisen 
toiminnan mittaristossa. Opiskelijoita tavoiteltiin 
saapuvaksi koko JEDUun yhteensä 31 vuoden 
2012 aikana, mikä tarkoittaa 250 opintoviikkoa. 
Asiantuntijavaihdon tavoitteeksi asetettiin 36 
henkilöä ja 35 opintoviikkoa. Maahanmuuttajien 
tavoitemääräksi JEDUssa asetettiin 15.

Myös kansainvälisten hankkeiden määrä on osa 
kansainvälisen toiminnan mittaristoa ja hanke 
määräksi tavoiteltiin vuodelle 2012 yhteensä 14 
hanketta. MAMEKAM 5 (opiskelijoiden liikkuvuus-
hanke) ja DEMOKAM 3 (henkilökunnalle suun-
nattu) -hankkeet ovat saaneet jatkorahoitukset 
CIMO:lta 2014 kevääseen saakka sekä KAMoon 
China 5 – hanke on saanut jatkorahoituksen 
OPH:lta. Kaiken kaikkiaan JEDUssa on käynnissä 
19 kansainvälisyyteen painottuvaa, eri opiskelu-
aloja käsittelevää hanketta.

Uutena JEDUn kansainvälisyyshankkeena ra-
hoituksen on saanut OPH:lta Mallia Euroopasta 
– hanke, jossa yhtenä tavoitteena on tutustua 
Alankomaiden ja Belgian koulutusjärjestelmiin ja 

vertailla niitä suomalaiseen ammatillisen koulutuksen järjestelmään erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Ylivieskan 
ammattiopisto toimii Mallia Euroopassa – hankkeen koordinoijana ja yhteensä tässä sosiaalialan verkostohankkees-
sa on 12 toimijaa, toimijoina on koulutuksen järjestäjiä sekä sosiaali- ja terveysalan yrityksiä. 

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto on 
mukana myös kahdessa Grundtvig – hank-
keessa, jotka jatkuvat kevääseen 2013. 
Constructing a European female Identity-
hanke, jossa koordinaattorimaana toimii 
Espanja ja muita osallistujia on Hollannista, 
Kreikasta ja Turkista. Toimijat ovat aikuis-
kouluttajia. Myös Suomessa järjestettiin ko-
koontuminen viikolla 50 ja hankkeen lop-
puseminaari pidetään Espanjassa. Learning 
and healing through expression -hankkees-
sa kehitetään toimia vankilasta vapautunei-
den vankien osalle. Koordinaattorina toimii 
Romania ja muut osallistujat ovat Piippo-
lan ammatti- ja kulttuuriopisto sekä toinen 
partneri Suomesta, kaksi partneria Italiasta 
ja yksi partneri Kreikasta. Hankkeen puit-
teissa kokoonnuttiin lokakuussa Suomes-
sa sekä Helsingissä (KRIS) että Piippolassa, 
vierailusta kirjoitettiin myös JEDUn syksyn 
2/2012 Sillalla -henkilöstölehdessä. Kevääl-
lä 2013 on kyseisen hankkeen kokoontumi-
nen Kreikassa.

Kalajoen ammattiopisto on mukana Monikulttuurisuus menestystekijänä -hankkeessa. Tavoitteena on ammatilli-
suuden lisääminen työyhteisöissä monikulttuurisuuteen liittyvissä asioissa. Kalajoen ammattiopiston henkilökun-

Virolaisia opiskelijoita oli 5 viikkoa työssäoppimassa Oulaisissa Tarto 
kutsehariduskeskuksesta syksylä 2012. Kuvassa opettajat Sirje Koido, 
Vaike Vetka, opiskelijat Gaidi ja Geili sekä Oulaisten ammattiopiston 

kv-koordinaattori Soile Rahkola.

Learning and healing through expression -hankkeen osallistujia Piippolassa 
syksyllä 2013.
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nalle järjestetään esim. englanninkielistä opetusta. Heillä on kaksi ryhmää, toinen ryhmä on keskusteluryhmä, joka 
kokoontuu kerran viikossa. Toinen on opetuksen tueksi, jotta opettajat pystyvät pitämään englanninkielisiä tunteja.

Oulaisten ammattiopisto on hakemassa Leonardo da Vinci – hanketta Innovaation siirtoon liittyen. Hanke on suun-
nattu sosiaali- ja terveysalalle. Lisäksi Oulaisten ammattiopistossa on pitkä historia NordPlus Junior – hankkeissa 
vuodesta 2000 lähtien. Hankkeessa mukana olevan IKAST HANDELSSKOLEN kanssa tiivistä yhteistyötä on ollut vuo-
desta 1994 lähtien.

Ylivieskan ammattiopistolla järjes-
tettiin 29.11.2012 KAM’oon China 
– hankkeen ja ChiNet – hankkeen 
toimesta Kiina seminaari, jonka 
kohderyhmänä olivat ammatillis-
ten oppilaitosten johto, opettajat 
ja muu henkilökunta sekä ver-
koston kautta työssäoppimaan 
lähtevät tai vaihdosta kiinnostu-
neet opiskelijat muut asiantunti-
jat. Seminaarissa puhujina olivat 
opetusneuvos Hanna Autere, Ai 
Lu, AiLU Educational Group ja Mrs 
Xue Wen Juan, Health School of 
STJTU School of Medicine Kiinas-
ta.

Ylivieskan ammattiopisto on 
myös mukana KEVA – hankkeessa 
eli kehitysyhteistyö – vapaaeh-
toistyö - globaalikasvatus amma-
tillisessa koulutuksessa. Hanketta hallinnoi Helsingin Diakoniaopisto ja hankkeessa on mukana yhteensä 10 toimi-
jaa. Vaihdot suuntautuvat Afrikkaan ja Nepaliin.

JEDUn ammattiopistoissa on käynnissä kansainvälisten hankkeiden lisäksi monialaisia ja monenlaisia hankkeita, 
joissa tapahtuu myös kansainvälistä liikkuvuutta. Myös JEDUn Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluissa, eli Työelä-
mäpalveluissa on tehty ulkomaanmatkoja vuoden 2012 aikana. Pyhäjärven kivialan kehittämishanke EAKR:n puit-
teissa hankkeen toimijat vierailivat kansainvälisillä MARMOMACC – kivimessuilla Italian Veronassa 25.–28.9.2012. 
Hankkeessa ajanmukaistetaan ja kehitetään luonnonkivialan koulutusta mm. hankkimalla sen työstöön soveltuvat 
vaijerisaha ja jyrsinkone. Kivialan houkuttelevuutta ja kivituotteiden tunnetuksi tekemistä parannetaan kivipuistol-
la, joka toimii sekä info- että kivi- ja viherrakentamisen oppimisympäristönä. Lisäksi muodostetaan kivi- ja viher-
rakennusalan yritysten sekä koulutusorganisaatioiden yhteistyöverkosto ja laaditaan kivirakentamiseen keskittyvä 
viherrakentamisopas.  

Lisäksi JEDUn Työelämäpalveluista on käynyt suunnittelija yksikön 
omalla rahoituksella Puolassa, liittyen koulutuksen ennakointiin. 

Kalajoen ammattiopisto osallistuu Poukama – hankkeeseen, jon-
ka puitteissa järjestettyyn Islannin matkaan osallistui myös Kalajoen 
ammattiopiston aikuiskoulutusvastaava. Hankkeen tarkoituksena on 
kartoittaa pohjoisen kalastuskulttuurien uusia mahdollisuuksia ja Is-
lannin matkan aikana osallistujat perehtyivät kalannahan tuotantoon, 
jalostukseen ja islantilaiseen muotoiluun sekä alueen yrityksiin. Lisäksi 
matkan aikana verkostoiduttiin ja luotiin suhteita opiskelijoiden työs-
säoppimispaikkoihin.

Lisäksi Kalajoen ammattiopiston Terävintä kärkeä – puuteollisuuden 
terätekniikan oppimisympäristö – hankkeessa on luotu Kalajoen am-
mattiopistolle nykyaikainen, yritysten vaatimuksiin vastaava oppi-
misympäristö, joka koostuu terähuonetekniikasta, höylästä ja teristä. 
Hankkeen aikana investoitiin ammattiopistolle uudet terätekniikan 
koneet ja niihin liittyen toteutettiin vuoden 2012 aikana 5 päivän kou-
lutus laitevalmistajan tiloissa Tauberbischofsheimissa Saksassa, koulu-

Poukama -hankkeen matkalla osallistujat pe-
rehtyivät mm. kalannahasta valmistettuihin 
tuotteisiin sekä tuotantoprosessiin, tässä ka-

lannahasta valmistettuja tuotteita. Kuva Tuula 
Puoskari

Työelämäpalvelujen suunnittelija oli työelämäjaksolla Puolassa DEMOKAM 3 -hankkeen 
rahoituksella keväällä 2012 ja osallistui ennakointiin liittyviin seminaareihin, sekä kertoi 

suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta, tässä hän osallistui seminaariin Wagro-
wiechissa.
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tukseen osallistui neljä henkilöä, hankkeen vetäjä sekä puualan opettajia.

Myös Nivalan ammattiopistossa ulkomaan matkoja on tehty muiden kuin kansainvälisyyshankkeiden puitteissa. 
Puusta pitkälle – hankkeen parissa matkustettiin Keski-Eurooppaan, vaikka hanke ei olekaan varsinaisesti kv-hanke. 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Nivalan ammattiopiston puuosastolle uusi taloelementtien valmistuksen koulu-
tustehdas. Hankkeen aikana on hankittu uusi CNC-jyrsinkone, höyläkone, taloelementtien valmistuspöytä, maalaus-
linja sekä elementtien lastauksessa tarvittava kiinteä nosturi. Vuoden 2012 aikana hankkeeseen liittyen hankkeessa 
työskentelevä asiantuntija teki kolme ulkomaanmatkaa laitehankintojen yhteydessä, yhden Saksaan ja kaksi Italiaan.

Lisäksi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ammattiopistot ovat mukana useissa kansainvälisissä verkostohank-
keissa partnereina.  Vuonna 2012 mm. HYMY – verkostohankkeessa Ylivieskan ammattiopisto oli koordinointi vuo-
rossa opiskelijoiden liikkuvuuksissa ja hanke sai jatkorahoituksen OPH:lta.  HYMY – verkostohanke on osa Hyvä-
Olo – verkoston toimintaa, johon kuuluu seitsemän hyvinvointialan ammattioppilaitosta Suomessa ja joka järjestää 
opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuutta Suomesta muualle Eurooppaan. 

JEDU on lähtenyt mukaan myös Venäjä – verkos-
toon, jota koordinoi Kouvolan kaupunki ja Kouvo-
lan seudun ammattiopisto ja mukana verkostossa 
on 14 koulutuksen järjestäjää. JEDUn tavoitteena 
on verkoston kautta aloittaa yhteistyötä venäläis-
ten yritysten ja koulutuksen järjestäjien kanssa ja 
samalla vahvistaa kotimaista verkostoyhteistyötä. 
Lisäksi JEDUssa ollaan kiinnostuneita Murmans-
kin alueesta ja yhteistyöstä siellä työskentelevien 
suomalaisten ja paikallisten yritysten kanssa. Mur-
manskin alueelle on suunniteltu vierailua keväälle 
2013. 

Kansainvälinen toiminta lähti hyvin käyntiin myös 
uudessa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä.

Opiskelijoita on käynyt vuoden 2012 aikana Bul-
gariassa, Englannissa, Espanjassa, Hollannissa, Is-
lannissa, Italiassa, Kiinassa, Kreikassa, Kyproksella, 
Maltalla, Nepalissa, Pohjois-Irlannissa, Portugalis-
sa, Romaniassa, Saksassa, Tanskassa, Turkissa, Un-
karissa ja Virossa. 

MAMEKAM 5 – hankkeen rahoituksella opiskelijoita on ollut työssäoppimassa Englannissa, Kyproksella, Pohjois-Ir-
lannissa, Romaniassa, Tanskassa, Unkarissa ja Virossa 6 viikon jaksoilla. Saman hankkeen rahoituksella on yksi opet-
taja ollut seurantamatkalla Kyproksella ja toinen Romaniassa. Yhteensä hankkeen rahoituksella on ollut työssäoppi-
massa 25 opiskelijaa vuoden 2012 aikana. 

Lisäksi opiskelijoita on ollut 
työssäoppimassa Nordplus 
Junior -rahoituksella mm. Vi-
rossa. Yhteensä Nordplus ra-
hoituksella on vuoden 2012 
aikana ollut työssäoppimas-
sa neljä opiskelijaa. Grundvik 
-rahoituksella opiskelijoita 
on ollut työssäoppimassa 
Kreikassa ja Turkissa, yh-
teensä yhdeksän opiskelijaa. 
Muilla OPH:n avustamien 
hankkeiden rahoituksella on 
käynyt yhteensä seitsemän 
opiskelijaa työssäoppimassa 
ulkomailla esimerkiksi Kii-
nassa ja Nepalissa. 

Hannu Leppälä, Veikko Jokitalo ja Ilkka Katainen Unkarissa 18.3.-
28.4.2012 MAMEKAM 5 -hankkeen rahoituksella työssäoppimassa.
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Yrityksen rahoituksella yksi opiskelija on käynyt 
työssäoppimassa Italiassa. KAMoon China – hank-
keen rahoituksella on ollut viisi opiskelijaa työssä-
oppimassa Kiinassa vuonna 2012. 

Oppilaitoksien omalla rahoituksella 73 JEDUn 
opiskelijaa on ollut kevään 2012 aikana työssäop-
pimassa Espanjassa, Islannissa, Kyproksella, Mal-
talla, Saksassa, Tanskassa ja Virossa. Muulla rahoi-
tuksella on ollut työssäoppimassa yksi opiskelija 
Hollannissa keväällä 2012. 

Lisäksi 14 opiskelijaa on käynyt opintomatkalla 
mm. Portugalissa itse keräämällään rahoituksella.

JEDUn opiskelijoiden osalta kansainvälisen toi-
minnan tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Opis-
kelijoiden lähtijämäärästä jäätiin hieman, JEDUssa 
tavoiteltiin 160 opiskelijan liikkuvuutta, työssäop-
pimisjaksoja toteutui 128. Opintoviikkojen määrä 
477,5 kuitenkin ylitti tavoitellun 450 viikkoa hie-
nosti. 

Koulutuskuntayhtymän henki-
lökunta on suorittanut useita 
työelämäjaksoja ja vertaisarvi-
ointimatkoja ulkomaille vuoden 
2012 aikana.

KAMoon VEVO 3 Verkostoi-
tumalla vaikuttavuutta hen-
kilöstöjohtamiseen ja työelä-
mäyhteistyöhön – hankkeen 
rahoituksella on suoritettu kaksi 
vertaisarviointimatkaa kevään 
2012 aikana. Ensimmäinen 
matka tehtiin 6.–12.2. Englan-
tiin Chichesteriin. Osallistujia 
oli JEDUsta neljä henkilöä. Li-
säksi Verkosto-hankkeen mat-
kalle osallistui asiantuntijoita 
KPEDU:sta, REDU:sta ja OSEKK:sta, yhteensä kuusi henkilöä. Samoista verkoston jäsenorganisaatioista osallistuivat 

Haapajärven ammattiopiston opiskelijoita oli työssäoppimassa uuden 
itävaltaisen metsäkoneyrityksen työmaalla Romaniassa 2012.
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edustajat myös toiseen ja 
samalla tämän hankkeen 
viimeiseen vertaisarvi-
ointimatkaan Hollantiin 
Landstedeen Zwolleen 
15.–20.4. JEDUsta osallis-
tujia oli tälläkin matkalla 
neljä henkilöä ja muista 
verkoston jäsen organi-
saatioista yhteensä kuusi 
henkilöä. Hanke päättyi 
vuoden vaihteessa 2012.  

Lisäksi JEDUn henkilöstöä 
on ollut ulkomailla neljä 
opettajaa/asiantuntijaa 
Nord Plus Junior rahoituk-
sella Tanskassa ja Virossa. 

Grundvik rahoituksella 
opettajia ja asiantunti-
joita on ollut yhteensä 
neljä Kreikassa ja Turkis-
sa. Leader – rahoituksel-
la on ollut yksi asiantun-
tija Irlannissa. Piippolan 
ammatti- ja kulttuuri-
opiston rehtori osallis-
tui Venäjä – verkoston 
rahoituksella verkoston 
järjestämään Moskova 
seminaariin.

Oppilaitoksien omalla 
rahoituksella henkilö-
kuntaa on ollut Espan-
jassa, Hollannissa, Kyp-

roksella, Tanskassa 
ja Virossa yhteen-
sä 13 henkilöä. 
KAMoon VEVO 3 
– hankkeen rahoi-
tuksella jedulaisia 
on ollut vertais-
arviointimatkalla 
yhteensä kahdek-
san henkilöä.  DE-
MOKAM 3 – hank-
keen rahoituksella 
on ollut ulkomailla 
työelämäjaksolla 
yhteensä kahdek-
san opettajaa tai 
asiantuntijaa, li-
säksi MAMEKAM 5 
– hankkeen rahoi-
tuksella on ollut 
yksi opettaja seurantamatkalla Kyproksella ja toinen Romaniassa. DEMOKAM3 – hankkeen vaihdot ovat suuntautu-
neet keväällä 2012 Espanjaan, Kyprokselle, Iso-Britanniaan, Saksaan, Puolaan ja Unkariin.

KAMoon China – hankkeen rahoituksella on toukokuussa vieraillut kolme asiantuntijaa Kiinassa. Lisäksi muulla 
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OPH:n rahoituksella on ollut kaksi opet-
tajaa työelämäjaksolla Nepalissa ja yksi 
asiantuntija on osallistunut Comenius 
– ohjelman täydennyskurssille Tsekissä. 

Soile Rahkola, Oulaisten ammattiopis-
ton kansainvälisyyskoordinaattori kut-
suttiin European Studies-konferenssiin 
Pohjois-Irlannissa 2.-4.3.2012 ja sai tun-
nustuksena plakaatin pitkäaikaisesta 
työstään kyseisessä EU-projektissa. 

Kuntayhtymässä vieraili kevään 2012 
aikana yhteensä 118 kansainvälistä 
vierasta, joista 48 oli opiskelijoita ja 70 
opettajia tai asiantuntijoita. Kävijöitä oli 
Espanjasta, Kiinasta, Puolasta, Ruotsis-
ta, Saksasta, Unkarista, Ukrainasta, Ve-
näjältä ja Virosta.

Saapuneet opiskelijat liikkuivat muun 
muassa Leonardo da Vinci -ohjelman 
hankerahoituksella, Leader -hankkeen 

rahoituksella, omalla ra-
hoituksella sekä erilaisten 
seurojen tai järjestöjen tu-
kemana.

Saapuneiden opiskeli-
joiden opintoviikkojen 
tavoitteet on JEDUssa 
asetettu koko koulutus-
kuntayhtymän tasolle ja 
opiskelijamäärän osalta ta-
voitteet on asetettu myös 
ammattiopistoittain. 

Eniten opiskelijoita on saa-
punut vaihtoon Ylivieskan, 

Piippolan ja Haapajärven am-
mattiopistoihin.

Saapuneiden opiskelijoiden 
määrälle asetettu tavoite ylit-
tyi 17 opiskelijalla. Samoin 
ylitettiin JEDUun saapuville 
asiantuntijoille asetettu tavoi-
te peräti 34 henkilöllä.

Määrällisesti eniten asian-
tuntijoita vieraili Kiinasta. 
JEDUlla ja erityisesti Ylivies-
kan ammattiopistolla on 
pitkäaikaista ja menestykse-
kästä yhteistyötä kiinalais-
ten yhteistyökumppaneiden 
kanssa muun muassa KAM’oon 
China -verkostohankkeen 

European Studies -konferenssi Pohjois-Irlannissa keväällä 2012. Vasemmalta 
oikealle Dolores Stinson, Soile Rahkola, Alun Morgan ja Maxine Judge.
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muodossa.  

Seuraavaksi eniten asiantuntijoita saapui 
Espanjasta omalla Leonardo da Vinci- han-
kerahoituksellaan sekä Unkarista, jonka 
eri oppilaitosten kanssa JEDU ja erityises-
ti Haapajärven ammattiopisto on tehnyt 
jo pitkään menestyksekästä yhteistyö-
tä. Myös Turkista, Italiasta ja Kreikasta oli 
useita vierailijoita Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopistossa Grundtvik – hankkeen 
kautta.

JEDUssa opiskelevien maahanmuuttaji-
en määrä on kasvanut hieman verrattuna 
edellisenä vuonna Kalajokilaakson ja Py-
häsiian koulutuskuntayhtymien yhteen-
laskettuun määrään. 

Eniten maahanmuuttajataustaisia opiske-
lijoita on Piippolan ammatti- ja kulttuuri-
opistossa sekä Haapaveden ammattiopis-
tossa. 

Maahanmuuttaja-
taustaisten opiske-
lijoiden määrällinen 
tavoite ylitettiin 
moninker taisest i . 
Tämä näyttää omal-
ta osaltaan sen, että 
alueemme kansain-
välistyy kovaa vauh-
tia ja JEDUlla on alu-
eemme suurimpana 
ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjänä 
tärkeä tehtävä maa-
hanmuuttaja nuor-
ten kouluttamisessa 
ja kotouttamisessa.  

Kansainvälinen toiminta on ollut tärkeä osa koulutuksen järjestäjän toimintaa myös vuonna 2012. 

Virolaiset opiskelijat työssäoppimassa Oulaisten K-kaupassa, kuvassa opiskeli-
jat ja myyjä Jyri Madetoja.

Painettu Oulaisissa, Paino Ykkönen Ky:ssä
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