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Koulun oma
kasvatti johtaa
SAMIa
Heli Laamanen (sd.) on johtanut maaliskuun
puolesta välistä alkaen Itä-Savon
koulutuskuntayhtymän hallitusta.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoiman Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston Samin uusi
hallituksen puheenjohtaja Heli Laamanen (sd.) on itsekin Samin kasvatteja. Hän on opiskellut
koulussa lähihoitajaksi vuosina 2001–2004. Sairaanhoitajaksi hän valmistui Mikkelin
ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampukselta vuonna 2010.
Laamanen valittiin puheenjohtajaksi 14. maaliskuuta eroamaan joutuneen Jarmo Linnamurron
tilalle yhtymävaltuuston päätöksellä. Talon tavat hän tuntee hyvin, sillä ennen puheenjohtajaksi
valitsemistaan hän on ollut jäsenenä koulutuskuntayhtymän hallituksessa. Kunnallisessa
päätöksenteossa luottamushenkilönä toimimisesta Helille on kertynyt kokemusta vuodesta 2009
lähtien.
Uusi puheenjohtaja näkee Samin tulevaisuuden näkymät haasteista huolimatta valoisina.
Pyyhkeitä saa valtion taholta ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet leikkaukset viime vuosina.
– Leikkaukset ovat olleet kohtuuttomia niin ammatillisen koulutuksen sekä alueellisen merkityksen
näkökulmasta koko seutukunnallemme. SAMI:ssa tilanteita pystytään ennakoimaan ja aktiivisia
sopeutustoimenpiteitä on toteutettu. Tämä on on ollut rankkaa aikaa henkilöstölle ja vaatinut
jokaiselta voimavaroja, venymistä ja jaksamista, Laamanen sanoo.
Heli Laamanen haluaa, että tulevaisuuden Sami on opinahjona niin houkutteleva, että Savonlinnan
seutukunnalla asuvat nuoret haluavat jäädä omalle paikkakunnalle opiskelemaan.
Tässä houkuttelevuudessa yksi tärkeä tekijä on pysyä kilpailukykyisenä toisen asteen
kouluverkostossa. Yksi askel tähän suuntaan on kehittää lukio- sekä ammattiopintojen entistä
tiiviimpää yhteistyötä. Laamanen toivoo avointa keskustelua jäsenkuntien kanssa ammattilukion
toimintamallista. Uskon sen hyödyntävän yhtenä tekijänä alueen vetovoimaisuutta koulutuksen
järjestäjänä.
Ammattilukiosta opiskelija saa ammattitutkinnon lisäksi yleissivistävät opinnot. Yksilöllisillä
opinpoluilla opiskelijoille lisätään opiskelumotivaatiota ja valmiuksia nykyajan työelämään, sekä
jatko-opintoihin korkeakouluasteelle. Avainasemassa näiden polkujen rakentamisessa on yhteistyö
omistajakuntien ja kolmannen sektorin, kanssa, Laamanen uskoo. Alueellisesti tärkeää on kuinka
onnistumme luomaan opinpolut yli “talorajojen” ja kohdistamme osaamisemme yhteiseen
koulutustehtävään.
Hän korostaa, että seudullisen koulutusverkon tiivistäminen ja yhteistyön kehittäminen vähentää
osaltaan halua keskeyttää opinnot.
– Nuoren kelkasta tippuminen ei ole hyvä asia millekään taholle, Laamanen korostaa.
Konkreettisina hyvinä esimerkkeinä yhteistyöstä hän nimeää uusimmat koulutusalat: leipurikondiittori ja maalari, sekä metsäkoneenkuljettajan koulutus, jonka nykyisin voi suorittaa
kokonaisuudessaan Savonlinnassa.
33-vuotiaan Heli Laamasen perheeseen kuuluu avopuolison lisäksi 9-, 6- ja 4-vuotiaat lapset. Koko
perhe harrastaa aktiivisesti liikuntaa niin kentällä, luonnossa kuin kuntosalilla ja onpa hän
ennättänyt kaiken kiireen keskellä juoksemaan viime kesänä myös puolimaratonin.
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI on lähes 2 000 opiskelijan kehittyvä oppimiskeskus.
Kolmella kampuksella Pohjolankadulla, Paviljongilla ja Humaniassa annetaan laaja-alaista
ammattiin valmistavaa koulutusta lähes 300 henkilöstön voimin. Koulutustehtävää toteutamme
yhteistyössä jäsenkuntien Savonlinnan, Kiteen, Parikkalan, Enonkosken, Rantasalmen sekä
Sulkavan kanssa.

