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Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia

AVUSTUSHAKEMUS
21.4.2021

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö
Hallitus
Kalakouluntie 72
21610 Kirjala

1 Haemme avustusta Livian kalatalous- ja ympäristöopiston järjestämien
koulutusten videoaineistolle perustuvaan internetmarkkinointiin 10 000 €.
Lisäksi jatkamme luonnonvara-alan messuille ja tapahtumiin osallistumista.
Kustannukset muodostuvat enimmäkseen markkinointivideoiden tuottamisesta.
Videomateriaalia tuottamalla halutaan jatkaa Kalatalous- ja ympäristöopiston
koulutusten videomarkkinointia ja opiston ammattien sekä opetuksen esittelyä. Tämän
vuoden hakemuksella halutaan tuottaa videoita luonto- ja ympäristöalan perustutkintojen
esittelyä varten koulun sivujen kautta sekä muilla internet-alustoilla. Internet on
tunnetusti täällä ”paikka”, jossa liikutaan paljon ja josta kohderyhmänkin parhaiten
tavoittaa. Videomateriaalia voidaan hyödyntää myös erilaisissa esittelytilaisuuksissa,
esim. messuilla ja koulutustapahtumissa. Video-yhteistyökumppanina on toiminut Mika
Viitanen, joka osoittautunut työnsä osaavaksi, vetovoimaisia markkinointivideoita
tuottavaksi tekijäksi. 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 vuonna panostanut koulutustensa
markkinoinnissa internetmainontaan sekä sosiaaliseen mediaan. Useat nykyiset hakijat
ovat kertomansa mukaan kalatalousalan opintomahdollisuuksia selvitellessään
törmänneet juuri Mika Viitasen tuottamiin ”päivä kalakoulussa” -videoihin.

2 Haemme avustusta Livian kalatalous- ja ympäristöopiston opiskelumateriaalien
kehittämiseen ja ajantasaisen ja korkealuokkaisen EAT-opetuksen ylläpitämiseen
5000 €.
Luonto- ja ympäristöalan erikoisammattitutkintoon liittyvä opintomateriaalin ja
opetuksen kehittäminen.
Luonto- ja ympäristöalan erikoisammattitutkinnon (Luontokartoittaja) tutkinnonperusteet
uusittiin 2016, ja ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet jo 2017. Tämä vielä uusi tutkinto
on ollut suosittu ja tuonut opistolle hyvänkokoisia aikuisopiskelijaryhmiä. Koulutus on
vaativa ja koulutuksen rima on korkealla, tahtotilana on tarjota mahdollisimman laadukas
opetus, opetusympäristö ja -välineet ja sitä kautta laadukas ja haluttu tutkinto
opiskelijoille. Luonto- ja ympäristötiimi osallistuu myös alan sertifiointityöskentelyyn.
Luontokartoittajien kysyntä työmarkkinoilla on tällä hetkellä suuri ja haluamme, että
koulumme maine alan kouluttajana pysyy hyvänä ja edelleen paranee.
Rahoituksella tuotetaan ja hankitaan opintomateriaaleja sekä kehitetään luonto- ja
ympäristöalan erikoisammattitutkinnon opintosisältöjä ja toteutusta. Koulutuksen
järjestämisessä käytetään myös hyväksi ulkopuolisia asiantuntijoita. 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.

3 Haemme avustusta Livian kalatalous- ja ympäristöopiston
opiskelijakerhotoiminnan ja vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen sekä
viihtyisyyden parantamiseen 3 000 €.
Kalatalous- ja ympäristöopiston opiskelija-asuntola sijaitsee hieman syrjässä
harrastusmahdollisuuksia ajatellen, eikä useimmilla opiskelijoilla ole mahdollisuutta
osallistua omatoimisesti Paraisilla tai lähikunnissa järjestettäviin harrastus- ym.
tapahtumiin. Opiskelija-asuntolan sosiaaliset lieveilmiöt, kuten kiusaaminen ja päihteet
eivät ole vieraita meidänkään opiskelijayhteisöissä. Koulullamme on huutava pula
nuorista opiskelijoista sekä asuntolalla villi maine nuorten keskuudessa.
Oppilaitoksemme imagolle ja olemassaololle on välttämätöntä, että asuntola on
tunnetusti miellyttävä paikka lähettää nuori opiskelemaan ja itsenäistymään.
Tätä varten haemme Teiltä taloudellista tukea edistää itsenäistyvien nuorien elämää ja
opiskelua. Toivomme, että tänä vuonna voimme hiljalleen siirtyä takaisin sosiaalisiin
toimintoihin ja aktiviteetteihin. Viime vuoden tuellanne autettiin täällä asuvien nuorten
kalastusharrastusta mm. hankkimalla opiskelijalaituriin materiaaleja. Rakennustyö
toteutettiin opiskelijoiden talkootyönä. Näin koronakaan ei hidastanut mieluisaa ja
terveellistä harrastustoimintaa, jota suurin osa täällä opiskelevista harrastaa.

4 Haemme avustusta Livian kalatalous- ja ympäristöopiston digitaalisten
koulutustyökalujen ja oppimateriaalien kehittämiseen 12 000 €.
Pandemian aikana kaikkialla korostuu etäopiskelu ja itsenäinen työskentely.
Koulussamme otettiin hiljattain digiharppaus maailmantilan sanelemana. Samalla
huomasimme, että voisimme hyödyntää jatkossakin digitaalisia välineitä lähiopetuksen
tukena, esimerkiksi merenkulussa ajosimulaattoriohjelmaa. Haluamme jatkaa alkuun
päässyttä digitalisaatiomatkaa niin, että opettajat voisivat tutustua alansa digitaalisiin
työkaluihin ja oppia käyttämään niitä osana monimuotoista opetusta. Digitaalisten
oppimateriaalien tuottaminen itseopiskelua varten on myös tarpeellista erityisesti
aikuisten oppisopimuskoulutuksissa.

Tukihakemuksen kokonaissumma on 30 000 €.
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