Tämähän on meidän yritys!
Työssäoppiminen on osa ammatillista opiskelua ja pääsääntöisesti se tapahtuu oman
ammattialan työpaikoilla. Opetushallituksen
rahoittamassa kokeiluhanke SeTREENIssä on
voitu kokeilla erilaisin tavoin työssäoppimista
laajempana kuin vähimmäismäärä 20 ov. Toisaalta myös ohjauksen määrää, muotoa ja aikaa on
voitu kokeilla eri tavoin.
Hiusalalla haluttiin kokeilla yrittäjyyden, oppilaitoksen tiloissa toteutettavan opiskelijoiden
NY-toiminnan ja laajennetun työssäoppimisen
yhdistämistä. Hankkeessa kehitetty SeduCoachmalli ulotti lonkeronsa myös ammattialan yrittäjien osaamisen hyödyntämiseen ohjaustyössä.

NY-PARTURI-KAMPAAJAT TYÖSSÄOPPIMASSA OMASSA YRITYKSESSÄ
Opiskelijat perustivat kaksi yritystä ”Blond it Ny”
ja ”Sun Hair Ny”. Kuuden opintoviikon ajan heillä
oli mahdollisuus palvella asiakkaita koulun tiloissa. Tammihelmikuussa, jolloin kokeilujakso toteutettiin, alan yrityksissä on yleensä hiljaista. Kolmannen vuoden opiskelijoina
heillä ei olisi ollut parturi-kampaamoissa niin monipuolisia
ja vaativia töitä kuin omassa yrityksessä oli mahdollisuus
toteuttaa. Työssäoppimista ohjaavana opettajana toimi
lehtori Minna Busch.

oppilaat tykkäävät vaihtelusta”
”huomaa hyvin yksilöiden erot, vaikka yhtä paljon koulua
takana, niin hyvin erilaisia taidoiltaan, jotkut kaipasivat
enemmän ohjausta kuin toiset eivät ollenkaan”
”hyvä idea olla tällä tavalla yhteistyössä, miellyttävä ja myös
itsensä skarppaamista”

OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA:
Parturikampaamoyrittäjät Katariina Paski ja Lari Paski (Kata
Look), Reija Louhimaa (Reijan Look), Jussi Ristiharju (Pk.
Katju), Hanna Mäenpää (Pink) toimivat jokainen päivän
SeduCoacheina NY-yrittäjien ohjaajina/mentoroijina.
Työssäoppimisjakso täyttyi asiakastöistä ja yrittämiseen
liittyvistä monipuolisista tehtävistä. Yhteensä asiakkaita 6
viikon aikana NY-yrityksillä oli 364.

HIUSALAN YRITTÄJIEN PALAUTE TÄRKEÄÄ
Kokeilusta saatu palaute on erityisen tärkeää ja siinä korostetaan työelämäyhteistyön merkittävyyttä. Yrittäjien mielestä opiskelijat onnistuivat itsenäisessä ja liiketyömäisessä
työskentelyssä sekä töiden lopputuloksissa. SeduCoachyrittäjämentorit kiinnittivät huomiota niin asiakaspalveluun
kuin myös työpisteen siisteyteen, ergonomiaan ja ainemääriin. Tärkein viesti tuleville yrittäjille: ”Ajattele aina minkälaista kohtelua itse toivoisit jos olisit maksava asiakas.”
Opiskelijat saivat palautetta välittömästi, he saivat kysyä
neuvoja ja yrittäjien antamat kommentit olivat tärkeitä
tuleville parturi-kampaajille.

Mitä opin, mitä olisin tehnyt toisin?

”itsevarmuus kasvoi, kun ei tullut heti lähdettyä kysymään
neuvoa vaan yritti hieman tarkemmin päätellä itse”
”yrityksen perustamisen paperityöt ja muut toimenpiteet
tuli opittua”
”ilta-aikoja olisi voinut olla enemmän”
Miten koin ammattilaisten ohjauspäivät?

”erilaisia ohjaajia, keskittyivät eri asioihin > hyvä juttu”
”heiltä sai paljon tietoa yrittäjän arjesta ja heidän omista
toiminta tavoista”
Lähtisinkö uudelleen mukaan?

”Ehdottomasti, Ny-yritystä olisi voinut pyörittää vielä kauemminkin. Oli mukavaa työskennellä itsenäisemmin kuin
koulun asiakaspalvelussa”
NY-yritysten alkutaipaleella opiskelijan tokaisema kommentti ”tämähän on meidän yritys” osoittautui matkan varrella paikkansapitäväksi. Yhteistyökokeiluun osallistuminen
toi osaamista kaikille.

SEDUCOACHIEN KOMMENTTEJA:
”ehdottomasti, hyvä juttu opiskelijoille ja kampaajille, molemmat sai oppia toisiltaan !!!”
”vaikka opettajatkin ovat ammattilaisia niin silti luulen että
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