Kasvattava paikka
Antti Salmi on 21-vuotias seinäjokelainen lukion ja armeijan käynyt nuorimies, joka
haaveilee urasta sairaanhoitopuolella. Etelä-Pohjanmaan Opiston tarjoama puolivuotinen
terveyskasvatuksen opintolinja oli hänelle selvä vaihtoehto välivuodeksi.
Joskus opiskelupaikan voi löytää niinkin helposti kuin ohimennen lehteä lukaisemalla.
Kiinnostuttuaan terveyskasvatuksen linjasta Antti etsi tietoa opiston sivuilta itsenäisesti.
Opinnot opistolla alkoivat elokuun lopulla ja Antti koki heti aluksi pienen shokin, sillä kaikki
muut ryhmässä olivat tyttöjä.
-

No, hoitoalallahan tässä ollaan, Antti naurahtaa.

Vaikka olikin ryhmän ainoa poika, se ei tunnu haitanneen, sillä hän kertoo porukassa
vallinneen hyvän yhteishengen vaikuttaneen jaksamiseen. Tästä kertoo esimerkiksi se, että
koko ryhmä päätti yhteistuumin lähteä opiston järjestämiin itsenäisyyspäivän tanssiaisiin.
Koska Antti asuu Seinäjoella, muut opiston tarjoamat vapaa-ajan aktiviteetit jäivät
enemmän käyttämättä, vaikka omalla autolla opistolle kulkeminen ei tuottanutkaan
ongelmia. Muihin linjoihin Antti ei tarkemmin tutustunut, mutta kertoo opiston ilmapiirin
olevan avoin, niin ettei yksin jää, jos kaipaa seuraa.
-

Kasvattava paikka!

Linja tarjoaa opiskelijoilleen Antin sanojen mukaan ajatuksia avaavia kursseja ja hyvän
mahdollisuuden kerrata esimerkiksi kieliä vielä lukion jälkeenkin. Linjalla tarjotaan myös
suoritettavaksi EA-kurssia. Antin tavoitteena olisi päästä johonkin Etelä-Pohjanmaalla
tarjottavaan sairaanhoito- tai lähihoitajakoulutukseen, jotteivät opitut asiat unohtuisi. Myös
armeija tuki hänen tulevaisuuden suunnitelmiaan ja hän kotiutuikin armeijasta
lääkintäkorpraalina.

Tuli naurettua muutama vuosi
elinaikaa lisää
Seinäjoella asuva Salla Julku tuli opistolle opiskelemaan, sillä ei ollut aivan varma, mitä
haluaisi tehdä lukion jälkeen. Hän halusi testata, mitä opistolla olisi hänelle tarjottavaa.
Opistosta Salla kuuli aluksi äidiltään, mutta etsi vielä lisätietoa opiston nettisivuilta.
Salla opiskeli terveyskasvatuksen opintolinjalla (TOP), joka on valmistava linja erilaisiin
hoitoalan opintojen pääsykokeisiin. Hän oli linjaan todella tyytyväinen, vaikka päivät olivat
välillä pitkiä, ne olivat sen arvoisia, hauskoja ja monipuolisia.
- Opettajilla oli oppilaille aikaa enemmän ja
eri tavalla, kuin vaikka lukiossa. Senkin
ansiosta ilmapiiri oli aivan erilainen kuin
missään muualla; opettajat panostivat
hyvään yhteishenkeen ja mahdollistivat
yhteisillä tapahtumilla, että pääsimme
vähintäänkin
tutustumaan
kaikkiin
muidenkin linjojen opiskelijoihin, loppu
yhteisöllisyys oli itsestä kiinni.
Terveyskasvatuksen
linja
loppui
jo
joulukuussa, mutta ryhmä ehti kehittyä
tiiviiksi ja hyvähenkiseksi.
- Oman ryhmäni henki oli todella mahtava ja
linjalaisia jäi kyllä kaipaamaan. Syksy tuntui
menevän todella nopeasti ja yhtäkkiä
oltiinkin jo joulussa. Ainakin tuli naurettua
muutama vuosi elinaikaa lisää, Salla
kirjoittaa lähettämässään sähköpostissa.
Linjalla opiskelleet ovat pääasiassa hakemassa erilaisille hoitoaloille, lähihoitajiksi,
ensihoitajiksi, sairaanhoitajiksi. Tai terveydenhoitajaksi, kuten Salla, joka pääsi linjan
jälkeen opiskelemaan haluamalleen alalle Seinäjoen ammattikorkeaan. Linja antaa loistavat
valmiudet pääsykokeisiin, sillä melkein kaikki linjalla opiskelleet ovat päässeet haluamiinsa
kouluihin opiskelemaan.
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