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1
Puheenjohtaja Seppo Leppänen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Esityslistan hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
2
Ympäristöryhmän toiminnan kehittäminen
Päätös: Ympäristöryhmä esittää tiimivastaavien kokoukselle, että ympäristöryhmä nykyisessä muodossa lakkautetaan ja toiminta liitetään yhdeksi osaksi tiimityöskentelyä. Opiskelijaosallistumista vahvistetaan osallistumalla ryhmänedustajien kokouksiin. Lisäksi Elsaan avataan ”ympäristöfoorumi” jonka avulla kaikki henkilöstöryhmät ja ryhmänedustajaopiskelijat voivat osallistua toimintaan keskustelualustan ja muiden aktiviteettien avulla.
3
Kestävän kehityksen toiminnan itsearvioinnin kohteet ja tulokset
a) Kestävä kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutuminen (LIITE 1)
Päätös: Ympäristöryhmä merkitsi selvityksen tiedoksi.
b) Kestävän kehityksen opetuksen toteutuksen ja osaamisen arviointi (LIITE 2)
Päätös: Ympäristöryhmä merkitsi selvityksen tiedoksi ja käydyssä keskustelussa todettiin kestävän kehityksen käsitteen avaamisen tarpeellisuus ja kysymyksien kehittäminen selkokielisempään suuntaan.
c) Kestävän kehityksen tila toimintakulttuurissa
Päätös: Ympäristöryhmä kävi keskustelun saatujen selvityksien pohjalta ja hyväksyi kestävän
kehityksen ohjelman vuosille 2013 – 2014. (LIITE 3).
4
Toimintapäivän sisältö ja toteuttajat
Huhtikuun toimintapäivää on suunniteltu viikoille 14 ja 15 mutta lumitilanteen takia on
ajankohtaa syytä siirtää myöhemmäksi. Vuonna 2011 toimintapäivän yhteydessä luovutettiin sertifikaatti ja päivään kuului myös pienimuotoinen siivoustalkoo. Kevään siivouspäivä toteutettiin vuonna 2012 siten, että viikot 14 & 15 olivat ympäristön siivoustalkoot
jotka jokainen opetuksesta vastaava tiimi toteuttivat omissa toimintaympäristöissään.
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Päätös: Kevään toimintapäivä toteutetaan vuoden 2012 mallin mukaisesti siten, että
koulutusalat vastaavat ohjelman laatimisesta omien toimintaympäristöjensä siistimisestä
viikon 17 aikana. Kirjallinen palaute toimintapäivän sisällöstä ja arvio onnistumisesta
toimitetaan opetusalapäällikölle 17.5.2013 mennessä. Tiimit käynnistäisivät syksyn toimintapäivän suunnittelun.
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Sertifikaatin ylläpitäminen
Sertifikaatti on voimassa 17.3.2011 – 17.3.2014 välisen ajan ja uusiminen tulee tapahtua voimassaoloaikana. Hakemus uuteen ulkoiseen arviointiin jätetään hakemus Okkasäätiölle heti 2014 alussa.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Asikkalassa 15.4.2013
Seppo Leppänen
pj/opetusalapäällikkö

Jari Laine
siht/lehtori

