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En nätysmää nä RYLA-d

i

plonneita

Piirin 1410 alueen 5 syksyllä 201 1 järjestetty koulutus sai
runsaan vastaanoton ja positiivista kiitosta

Metkein koikki ehtivöt diplomien luovutustilaisuuteen. Etualolla vasemmalto DG Kori Kivistö, Forsso Sepönhako PP Motti Ryyppö,Forsson Rotoryklubin presidenttiTuula Koivulo, alueen 5 RYLA koordinaattori PAG Jaakko Kuusinen sekä Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori Taisto Hirvonen.Tokana ioukko iloisia
HAMKloisia.

Alueen 5 klubia, Alastaro, Forssa, Forssa Sepänhaka, Loimaa, Somero ja Urjala, ovat
yhteistyössä pitäneet jo useamman RYLAkoulutuksen. Vuoden 2011 koulutus jatkoi
edellisen vuoden hyvään kokemukseen

diplomeja luovutettiin yhteensä 45. Hirvonen kiittää Rotaryklubeja hyvistä ja moni-

keen, jossa oplskelijat saivat nimettömänä
antaa palautetta niin aiheesta, sen hyödyl-

puolisesta asiantuntijaluennoista

lisyydestä kuin luennoitsijastakin. Sekä
Hirvonen että Rotary-koordinaattori Jaak-

perustunutta Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikössä tapahtunutta
koulutusta, jossa lisäyksenä oli kolme yri-

Myös opiskelijoilta on saatu erittäin hyvää palautetta. Jokainen luento ja vierailu

ko Kuusinen Sepänhaan klubista ovat erittäin tyytyväisiä saatuun palautteeseen.
Antti Koivisto osallistui RYLAan nimen-

sisälsi kysymyssarjan sekä palautelomak-

omaan englanninkielisen luentosarjan takia.

sekä

mielenkiintoisista yritysvierailumahdollisuuksista.

tysvierailua Loimaalle ja Somerolle. Korkea laatu isia asia ntu ntijasem inaa reja pi-

dettiin luentojen muodossa englanniksi
yhteensä kahdeksan. Luennoitsijat olivat
Forssan Rkn ja Sepänhaan Rkn jäseniä.
Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori
Taisto Hirvonen suunnitteli RYLA-koulutuksen leadership eli henkilöstöjohtamisen kou I utu kseen

nen,

m

I

i

itettävä ksi.Va paaehtoi-

utta opintopisteitä

keräävä

Leadership in Practice -koulutus yllätti niin

lehtorin kuin luennoitsijat - viime vuoden
kymmenkunta opiskelijaa oli muuttunut
rei I u ksi neljä ksi kym

meneksi osa I istuja ksi.
I

45 nuorta sai RYLA-diplomin
Ehtona todistuksen saamiselle oli vähintään kahdeksaan luentoon tai yritysvierailuun osallistuminen. Kurssi kiinnosti, sillä
Hän opiskelee logistiikkaa ja lisäenglanti oli
hyödyksi. Antti myös totesi, että Leadership

in Practice -koulutus antoi paljon syventävää tietoa vanhan päälle. Mitä itse kurssiin

tulee, Antti odotti enemmän teoreettista,
mutta yllättyikin, kun esityksissä oli paljon
johtajien omaa kokemusta. Yritysesittelyjä
Antti ei tu n neilla ka iva n n ut, m utta osa IIistu i
järjestettyihin yritysvierailuihin, sillä ne toivat erilaisuutta kurssirakenteeseen. Kiinnostavimmat osuudet Antin mielestä olivat
viestintä, henkilöstöjohtaminen ja kansain-

Bingu Chen saamassa diplomin DG Kari Kivistöltö.

välisten asioiden luennot.
Bingu Chen opiskelee Supply Chain Managament -koulutusohjelmassa ja kiinnostui kovasti RYLA-koulutuksesta. Ulkomaalaisena Bingu kiittää vapaavalintaista
kurssia erittäin hyödylliseksi. Etenkin kansainvälinen johtajuusosuus saa häneltä

kiitosta. Bingun mielestä koko kurssi oli
kokonaisuutena erittäin hyvä, mutta ennen kaikkea kulttuurierojen kannalta. Hän

aan ja Yhdysvaltoihin. Siksi myös yritysvie-

railut kiinnostivat häntä yritysten johtamisen kannalta.
Teksti: Heidi Cavdn
Li s öt i etoj a F o r s s a s s a j ö rj e stety st ö RY LA- ko u -

itse tulee työllistymään kansainväliseen

lutuksesta: Laura Vainio, Hömeen ammattikorkeakoulu, puh (03) 646 2668, laura.vainio@hamk.fi Jaakko Kuusinen, Sepönhaan
Rotaryklubi, gsm 040 527 2537, jaakko.kuu-

yritykseen,joka hoitaa vientiä lso-Britanni-

sinen@surffi.net
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