Moon
Aino-Maija Kiviniemi, opettaja
Ammattiopisto Luovi, Vaasan toimipiste

Ammatillista erityisopetusta
Vaasassa jo kymmenen
vuotta

Marianne ja Jussi-Matti.

Joni esittelee kevään nuorisomuotia.
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Tervetuloa
Ammattiopisto Luovin 10-vuotisjuhlaan.
Mukavaa, että tulitte juhlimaan
kanssamme. Nauttikaa illasta ja
ohjelmasta. Kohotetaan malja
10-vuotiaalle!”
Näillä sanoilla toivotti opiskelija
Jussi-Matti Hahl 130 kutsuvierasta
tervetulleeksi Ravintola Silveriaan
juhlimaan Luovin Vaasan toimipisteen kymmenvuotista taivalta.
Onnellinen
ihminen
oppii –motto näkyi opiskelijoiden
esittämästä
muotinäytöksestä.
Muotinäytökseen oli lähtenyt ennakkoluulottomasti mukaan Asuste Vanessa Laihialta sekä, Anttila
ja Halpa Halli Vaasasta, esittämään
kevätmuotiaan.
Yhteistyö Vaasan ammattiopiston kosmetologi- ja kampaajaopiskelijoiden kanssa näkyi näyttävinä
juhlameikkeinä ja kampauksina
mallien asuja täydentämässä. Usean kuukauden catwalk-kävelyn
harjoittelu tuotti tulosta ja mallit esiintyivät iloisina ja reippaina
yleisölle, jännityksestä huolimatta.
Harvoin muotinäytöksissä tapaa niin innostunutta ja kannustavaa yleisöä kuin tällä kertaa.
Luovin arvot: luovuus, uudistajuus, osaaminen, välittäminen
ja ilo näkyivät juhlaillan ohjelmassa, johon sisältyi myös Alavuden
yksikön opiskelijoiden esittämää
itämaista tanssia ja laulua sekä
Vaasan opiskelijoiden tanssiesitys
Fame. Samanikäisten opiskelijoi-

den yhteistyö ei jäänyt vain ammattiopistojen tasolle, vaan illan
musiikista vastasi lukiolaispoikien
bändi BlueBerry. Mieleenpainuva
ilta päättyikin tanssien.

Suomi tarvitsee kaikki
kädet
Luovin johtaja Tarja Mänty muisteli koulutuksen alkuvaiheita. Toiminnan aloitti vuonna 2000 sekä
vaikeavammaisille suunnattu valmentava koulutus ja kotitalouspalvelujen ammattillinen koulutus.
Yhteistyö Vaasan kaupungin kanssa on sujunut koko koulun olemassaolon ajan erittäin hyvin kiitteli
Mänty.
Valtion siirtäessä ammatilliset erityisoppilaitoksensa vuoden
2009 alusta lähtien yksityisille
koulutuksen järjestäjille yhdistyi
entinen Alavuden erityisammattikoulu Ammattiopisto Luoviin,
Suomen suurimpaan ammatillista
erityisopetusta tarjoavaan oppilaitokseen. Tällä hetkellä
Luovi tarjoaa opetusta 26 eri
paikkakunnalla. Opiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa
on 1460 ja henkilökuntaa yli 850.
- Ammatillisen koulutuksen
tavoitteena on aina työllistyminen, näin myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla.
Koulutuksen tavoitteena on antaa
opiskelijoille niitä tietoja ja taitoja,
mitä he tarvitsevat selvitäkseen

Moon
työelämässä. Koulun tavoitteena
on myös tukea opiskelijaan aikuistumisessa ja itsenäistymisessä,
muistutti Mänty.

”Anna minun itse tehdä
niin ymmärrän”
Valmentavan koulutuksen tavoitteena on valmentaa nuoria työhön ja itsenäiseen elämään tai
ammatillisiin
jatko-opintoihin.
Valmentavassa
koulutuksessa
opiskeluaika antaa nuorelle mahdollisuuden kasvaa ja aikuistua
omalla paikkakunnalla sekä selkiyttää nuoren ammatillisia tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia.
Jokainen opiskelija suorittaa useamman työharjoittelujakson joko
toimintakeskuksessa tai avoimilla
työmarkkinoilla. Työharjoitteluissa
heillä on tukenaan ohjaaja.
”Olen onnellinen kun istumme

kaikki yhdessä tässä pöydän ympärillä”
Arkielämän taidot ja asumisen
harjoittelu ovat tärkeässä roolissa
myös vaasalaisilla opiskelijoilla.
Jatko-opinnot edellyttävät usein
toisella paikkakunnalle muuttamista ja itsenäisemmän asumisen
taidot ovat nuorille tärkeitä. Irtautuminen kotoa on nuorelle turvallista, kun sitä saa harjoitella lähellä
kotoa. Koulun asunnossa opiskelijat harjoittelevat ohjattua asumista henkilökohtaisista tavoitteista
riippuen vuorokaudesta viikkoon
yhtä kuukautta kohti. Jokainen
opiskelija osallistuu aktiivisesti kodin hoitamiseen, käy omissa harrastuksissaan asunnolta käsin sekä
opiskelijat tutustuvat yhdessä
kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan
tarjontaan.
Asumisharjoittelujen
avulla
kynnys muuttaa ja irtautua lap-

suuden kodista asuntolaan tai lähteä jatko-opintoihin toiselle paikkakunnalle madaltuu.
Sosiaalinen
kanssakäyminen
toisten samanikäisten nuorten
kanssa vapaa-ajalla on myös monelle nuorelle ollut erittäin merkittävä kokemus asumisharjoittelujaksojen aikana.

Fame opiskelijoiden esittämänä.
7

