HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

TYA-oppilaitos keskittyy hierojakoulutukseen
Kai ja Mira Lehdon luotsaama
TYA-oppilaitos palasi juurilleen.
Vuonna 1991 perustettu yritys
tunnettiin pitkään TYA-oppilaitoksina, jotka järjestivät hierojakoulutuksen lisäksi parturi-kampaaja-, maskeeraaja-, kosmetologi- ja personal-trainerkoulutuksia. Tammikuusta lähtien
oppilaitoksessa on keskitytty vain hierojakoulutukseen, siihen, mistä aikanaan lähdettiin
liikkeelle.
- Muutoksen taustalla on
ammatillisen koulutuksen uudistus, jonka Suomen hallitus
on nimennyt yhdeksi kärkihankkeistaan. Viime vuosien aikana ammatillisesta koulutuksesta on leikattu kaikkiaan yli 220
miljoonaa euroa. Se on vaikuttanut yleensä ammattioppilaitoksissa toteutettavien lähiopetustuntien määrään sekä siihen, että virkoja on jätetty täyttämättä. Lisäksi näyttötutkintojen myöntäminen on useissa tapauksissa tehty mahdottomaksi. Me katsoimme, että on viisainta karsia toimintaa ja keskittyä vain hierojakoulutukseen,
Kai Lehto kertoo.
Ns. tyttökouluista luopuminen ei Lehdon mukaan ole sujunut täysin kivutta. Kyselyjä on
tullut paljon ja monet ovat olleet kovasti pahoillaan siitä, että
kauneusalan opintoihin ei enää
pääse. Haikealta tuntui myös hyvästellä hyvin alkanut koulutusvienti, Etelä-Afrikassa toteutettu
personal-trainerkoulutus.
- Totta kai tällaisen päätöksen tekeminen koskee, kun joutuu itseltään kysymään, että oliko se 20 vuoden aikana näihin
koulutuksiin tehty työ turhaa. Tu-

Koulutuspäällikkö Petri Järvinen
(oik.) ja hierojaopettaja Janne
Mäkelä vastaavat hierojakoulutuksesta.

tä haluaa tehdä työtä ihmisten
kanssa.
Hierojan opinnot alkavat pari
kuukautta kestävällä teoriaosuudella, jossa perehdytään mm.
ihmisen anatomiaan. Sen jälkeen teoria ja käytäntö vaihtelevat. Myös yrittäjyysopinnot kuuluvat asiaan, sillä useimmiten
hieroja työllistyy yrittäjänä.
- Työllisyysnäkymät Varsinais-Suomessa ovat ihan hyvät.
Sosiaalinen media on nykyään
hyvä markkinointikanava, Järvinen sanoo.
Hierojatutkinto toimii usein
myös ponnahduslautana muihin terveyden- ja hyvinvointialan
koulutuksiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi viime syksynä 23 Suomessa toimivalle oppilaitokselle oikeuden myöntää hierojatutkintoja ja antaa niihin tutkintokoulutusta. Turun Hierojakoulu
on näistä ainoa, joka toimii Turussa.
- Meille voi tulla suorittamaan tutkinnon vaikka, varsinaiset opinnot olisi suoritettu muualla. Tämä tulee koulutusuudistusten myötä todennäköisesti nousemaan, joskaan ei
ole vielä näkynyt, Järvinen arvioi.
lee muistaa, että TYA oli aikoinaan koulutusalojen lukumäärää sekä oppilasmäärää verrattaessa maamme suurin yksityisomistuksessa oleva ammatillisen koulutuksen järjestäjä,
Lehto sanoo.

TYA-oppilaitoksesta valmistuu noin 30 koulutettua hierojaa
joka vuosi. Koulutus kestää 12
kuukautta ja suuri osa siitä tapahtuu työssä oppimalla. Oppilaitos tekee yhteistyötä Turun Fysiopiste Oy:n kanssa joka tarjoaa

lähes kaikille opiskelijoille työssäoppimispaikan.
Koulutuspäällikkö Petri Järvinen ja hierojaopettaja Janne
Mäkelä vastaavat hierojakoulutuksesta. Heidän mukaansa hierojan työ sopii hyvin monenlaisil-

le ihmisille, vaikka ensimmäinen
mielikuva hierojasta onkin raamikas urheilija.
- Hierominen on tekniikkalaji. Meillä opiskelee tällä hetkellä 18-55 -vuotiaita, sekä miehiä
että naisia. Tärkeintä on se, et-
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Turun hierojakoulu
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