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KISIS RAKENTAA ELINVOIMAA JA UUTTA TYÖTÄ
KISIKSEN OPINTOTARJOOMA LAAJENEE JA UUTENA KÄYNNISTYVÄT TYÖPAJAT
TOISEN ASTEEN OPPILAITOSTEN KENTTÄ ON HISTORIANSA RAJUIMMASSA MUUTOKSESSA –
KOULUTUKSEN PAINOPISTE SIIRTYY TYÖSSÄ OPPIMISEEN
Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä Urheiluopisto Kisakeskus Raaseporissa reagoi muutoksiin ja tarttuu megatrendien
tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kisis avaa ovensa uuden työn maailmaan, uudistamalla toimintansa ja organisoitumalla
uudelleen.
Olemassa olevat palvelut ja tutkinnot alkavat elää osana uutta organisoitumistapaa, joka perustuu uusien työ- ja
kuntoutumismahdollisuuksien tunnistamiseen ruoasta, elämyksistä sekä luontoympäristöstä. Ammatillisen
koulutuksen painopiste siirtyy työympäristöihin. Näitä työympäristöjä Kisiksessa ovat ennen kaikkea työpajat, jotka
mahdollistavat oppimisen, yksilölliset valinnat ja henkilökohtaiset oppimisen polut esimerkiksi osatutkinnoilla.
Kisiksen uudet työpajat ovat myös kuntoutumisen alustoja.
Kisiksen työpajat perustuvat megatrendien tarjoamiin mahdollisuuksiin, kuten globalisaatioon, digitalisaatioon,
ekologisten arvojen vahvistumiseen ja resurssiviisauteen, palveluvaltaistumiseen sekä alustatalouden vahvistumiseen.
Kisiksen tähtäimessä on laajeneva, kasvava toiminta, jossa mm.
-

tarjotaan kansainvälisille asiakkaille, myös maahanmuuttajille, kototutumispalveluja ja uuden työn luomisen
mahdollisuuksia heidän omien vahvuuksiensa varassa
nähdään mahdollisuuksia liikunnan, luonnon ja ruoan uusissa tuotteissa ja palveluissa mm. osatutkintoina ja
elämyspalveluina
tuodaan ekologisuus ja resurssiviisaus kaikkeen toimintaan painottaen puhdasta ruokaa, vettä ja luontoa
avataan uusia tuotteita ja palveluita 24/7 yhteiskunnassa – kokeiluna Kisis Kioski, joka avautuu kaikille
miehittämättömänä 24/7 luottamuksen ja modernien digitaalisten ratkaisujen avulla

Kisis haluaa toimia alustana myös alueen muille yrityksille, järjestöille ja asukkaiden omaehtoiselle toiminnalle niin,
että sen elinvoimavaikutukset säteilevät laajasti Raaseporin alueelle. Kisis näkee tärkeänä kumppanuudet kuntien ja
oppilaitosten kanssa. Yhteistyö Kisiksen kanssa lisää kunnan työllisyysastetta, vähentää syrjäytymistä, tuottaa uusia
alihankintaverkostoja ja työpaikkoja sekä houkuttelee alueelle matkailijoita ja opiskelijoita.

KISIKSEN UUDET PALVELUT OLEMASSA OLEVIEN RINNALLE

Kisiksen toiminta uudistuu uusien palveluiden ympärille – kaikki olemassa olevat palvelut jatkuvat ja kehittyvät osana
uutta organisaatiorakennetta.

Toiminta-ajatus

Tiimin vetäjät
Hyvinvoinnin
palvelutuotteet

Uuden työn
palvelutuotteet -. Kaksi
houkuttelevaa ja
arvostavaa esimerkkiä
uuden työn ja ammatin
äärelle siirtyville.
Maahanmuuttaja, nuori
oman uran valinnan
edessä, työtön, töihin
palaava, työhön
kuntoutuva…
Vahva arvostus,
vahvuuksien varassa
eteneminen. Taitava
ohjaus. Mahdollisuus
keskittyä – yöpyminen ja
ruoka kuuluu
valmennettavillemme.
Arvostus ja tavoitteena
todelliset tulokset.

Ravintola Makupaja
Rakkaudesta ruokaan.
Puhdasta ja elämyksellistä
ruokaa lähiruokapainotuksella. vahvuuksien
varassa. Viisi erilaista
ravintolamaailmaa elävät
sesonkien sykkeessä.
Inspiraatiokokkausta
isossa mittakaavassa.
Ulkoisessa haussa
Terveellistä, puhdasta, eri
kulttuureista kumpuavaa
ruokaa, paikalla tuotettua
sesongin mukaista
ravintolamaailmassa,
kotiin saatavissa ja
kotiinkin kuljetettavissa.

Ympäristöpaja
Tuo osaamisesi ja
innovaatiosi kasvamaan
hyvinvoinniksi ja työksi
parhaaseen mahdolliseen
ympäristöön.
Digitaaliseen, sosiaaliseen
sekä luonto- ja
rakennettuun
ympäristöön.
Juha Koivukoski
Majoitus, elämyspalvelut
ja elämyspalvelut.
Avoimina myös paikallisille
yrittäjille
kumppanuussopimuksin.
Erityisesti hyvinvointi- ja
ohjelmapalveluyrittäjät.

Aktivoidu kokkaillen
keittiössä – kaksi päivää
ja yksi yö
Työttömyysturvan
aktiiviehto täyttyy
todellisessa toimessa
kokkien kanssa. Työ
päättyy omaan näyttöön,
esimerkiksi mieliruuan
järjestäminen.
Aktiivisuudesta saa
todistuksen ja näytöstä
arvion. Se voi avata oven
uuden työn maailmana ja
aktivoida pitkälle elämään.
Oma bravuurijälkkäri
tarjolle toisille?

Aktivoidu inspiroivassa
ympäristössä – kaksi
päivää ja yksi yö
Työttömyysturvan
aktiiviehto täyttyy
todellisessa toimessa
metsässä polttopuita
mönkkärillä kuljettaessa
tai kiinteistöhuollossa. Työ
päättyy omaan näyttöön,
esimerkiksi pihan auraus,
Aktiivisuudesta saa
todistuksen ja näytöstä
arvion. Se voi avata oven
uuden työn maailmana ja
aktivoida pitkälle elämään.
Metsä tekee hyvää.

Työssä kokeillen,
kuntoutuen tai opiskellen
– todistus tutkinnon
osasta taskussa
Taskussa heti alkuun
hygieniapassi. Sitten
ravintolakokin
perustutkinnosta
tutkinnon osa. Aloitamme
tämän syksyn
elämysruuan valmistus –
tutkinnon osalla.

Työssä kokeillen,
kuntoutuen tai opiskellen
– todistus tutkinnon
osasta taskussa
Tässä vaihtoehtoja on
monta opinnollistamiseen.
Se voi olla sisustajan
ammattitutkinnosta,
kiinteistönhoitajan tai
vaikka myynnin
ammattitutkinnosta osa.
Tai vaikkapa tuo
valmentaja. Luonnossa ja
metsässä liikkuminen
pääosassa.

Liikunnasta työtä -paja
Liikunta,
liikuntaympäristöt,
valmennus ja ohjaus
huipulle, hyvinvointiin,
työkykyyn ja parhaaseen
mahdolliseen elinikäiseen
toimintakykyyn ja
osallisuuteen.
Pekka Roilas
Liikuntaympäristöt ja
ohjelmapalvelut,
erityisryhmät,
valmennusryhmät sekä
ammatillinen koulutus.
Avoimina myös paikallisille
yrittäjille (liikunta,
valmennus).
Aktivoidu liikkuen – kaksi
päivää ja yksi yö
Työttömyysturvan
aktiiviehto täyttyy
todellisessa liikuntatyössä
vaikkapa apuohjaajana.
Työ päättyy omaan
näyttöön, esimerkiksi
yksilöllinen avustaminen
liikkumaan.
Aktiivisuudesta saa
todistuksen ja näytöstä
arvion. Se voi avata oven
uuden työn maailmaan ja
aktivoida pitkälle liikunnan
maailmaan. Liikuntaa ja
kokemus hyvästä teosta.
Työssä kokeillen,
kuntoutuen tai opiskellen
– pätevöidy Kisiksen
henkilökohtaiseksi
valmentajaksi, todistus
taskussa
Liikunnanohjauksen
perustutkinnosta
tutkinnon osa. Yksilöllinen
liikunnan ohjaus taskussa
– ja ehkä into suorittaa
koko tutkinto!

MITEN TÄMÄ ON TEHTY?
Kisiksen kantava idea on resurssiviisaus. Kisis on siirtänyt ennen ulkopuolelta hankittavia palveluita oman henkilöstön
tuottamiksi. Näin on varmistettu työpaikkojen säilyminen ja uudistumiskyky. Opettajien, toimitusjohtajan ja rehtorin
tehtäviä lukuun ottamatta kaikki entiset tehtävät lakkaavat. Myös opettajien tehtävät uudistuvat toisen asteen
ammatillisen koulutuksen uudistumisen vaatimusten mukaisesti opetuksen painopisteen siirtyessä työssä oppimiseen.
Olemme hyvin ylpeitä siitä, että olemme pystyneet tekemään tämän muutoksen ja rakentamaan kestävää
tulevaisuutta.

LISÄTIETOJA UUDISTUK SESTA JA TULEVAISUUD ENNÄKYMISTÄMME
Toimitusjohtaja Juha Jääskeläinen 050 304 0501, juha.jaaskelainen@kisakeskus.fi
Hallituksen puheenjohtaja Riitta Bister-Hämäläinen
Hallituksen jäsen, uuden työn ja työhön kuntoutumisen asiantuntija, Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen.

