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Valtakunnallinen maahanmuuttajastipendi Ylä-Savon ammattiopistosta sähköalalta valmistuneelle
Marzia Ahmadille

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt stipendin kahdeksalle maahanmuuttajaopiskelijalle sekä apurahan maahanmuuttajien opettajatiimille. Yksi 500 € opiskelijastipendin saajista on Ylä-Savon ammattiopistosta sähköalalta tänä vuonna valmistunut Marzia Ahmadi. Maria työskentelee tällä hetkellä iisalmelaisessa sähkönjakokeskuksia valmistavassa E
Avenue Oy:ssa.
Marzia Ahmadin palkitsemistilaisuus järjestetään keskiviikkona 22.11.2017 klo 12-13 YläSavon ammattiopistolla, Asevelikatu 4, Iisalmi. Toivotamme tiedotusvälineiden edustajat tervetulleiksi tilaisuuteen.
Marzia Ahmadi on afganistanilainen kiintiöpakolaisena Iisalmeen tullut nuori nainen. Hänen
perheensä saapui Suomeen tammikuussa 2013. Hän aloitti heti tarmokkaasti suomen opiskelun
kansalaisopistossa, jossa opiskelua oli kerran viikossa. Huhtikuun alusta 2013 maaliskuun loppuun
2014 hän opiskeli ahkerasti Ylä-Savon ammattiopistolla kotoutumiskoulutuksessa. Hän oli opiskelijaryhmässä iloinen, motivoitunut, lahjakas ja pidetty opiskelija. Jo keväällä 2014 hän läpäisi suomen kielen yleisen kielitutkinnon keskitason testin, oltuaan vain vähän yli vuoden Suomessa.
Syksyllä 2014 Marzia hakeutui ennakkoluulottomasti opiskelemaan Ylä-Savon ammattiopistoon miesvaltaiselle sähkö- ja automaatioalalle. Tunnollisena ja ahkerana opiskelijana hän suoritti
ammatillisen perustutkinnon normaalissa ajassa ja valmistui sähköasentajaksi keväällä 2017. Valmistuttuaan hän pääsi töihin oman alan työtehtäviin E Avenue Oy:lle.
-

Marzia on rohkea, eteenpäin pyrkivä nuori, joka on rakentanut ja ylittänyt monta siltaa
maahanmuuttajana Suomessa ja naisena miesvaltaisella alalla. Hänellä on monia työnantajan arvostamia ominaisuuksia kuten täsmällisyys, tavoitteellisuus ja halu kehittyä, kuvailee
EAvenuen henkilöstöpäällikkö Tanja Kojola.

Muut stipendin saaneet opiskelijat ovat:
• Satomi Kvick, Salon Seudun ammattiopisto
• Sakina Maroua Ballakh, Stadin aikuisopisto / Stadin ammattiopisto
• Brum Siu, Oulun Palvelualan Opisto
• Warissara Phosawang, Ammattiopisto Lappia

• Mohammed Nourdeen Toure Abdul Karim Suffyan, Suomen Diakoniaopisto
• Lilli Basogay, SASKY koulutuskuntayhtymä
• Al-Aloosi Saad, SASKY koulutuskuntayhtymä

• Apurahan sai Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen Tulkkitiimi.

Sitoutuminen, suvaitsevaisuus ja tavoitteiden saavuttaminen
Kaikissa valinnoissa painotettiin erityisesti kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä menestystä kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Stipendin saaminen edellytti poikkeuksellista
motivaatiota ja sitoutumista.
Maahanmuuttajakouluttajan apurahan tarkoituksena on kehittää ammattitaitoa ja osaamista sekä
edistää apurahaa hakevan organisaation kehittämistavoitteita. Tänä vuonna palkittu tulkkitiimi on
kehittänyt asioimis- ja oikeustulkkauksen koulutusta. Tällä korkeatasoisella ammatillisella koulutuksella on vahva yhteiskunnallinen merkitys maahanmuuttajien kotoutumiseen laajemminkin.

Liitteenä kuva Marzia Ahmadi
Lisätietoja:
Hannele Juntunen
ohjaava opettaja
maahanmuuttajakoulutusten vastuuopettaja
Ylä-Savon ammattiopisto
puh. 0400 792 860
hannele.juntunen@ysao.fi

