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1. Johdanto 
 
Ammatillisen koulutuksen tulosalueen viestintä on määritellyt oppilaitoksen tärkeimmät sidosryhmät 
sekä asiakkaat ja laatinut suunnitelman yhteistyöstä näiden sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Tulos-
alueen johtoryhmä hyväksyi tämän suunnitelman 31.10.2013. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat lähialueen 
peruskoulut ja lukiot ja näissä opiskelevien huoltajat, työelämän edustajat, ammatilliset neuvottelukun-
nat, toimielin sekä järjestöt ja viranomaiset. Parhaillaan ammatillista tutkintoa suorittavat Turun ammat-
ti-instituutin opiskelijat ja heidän huoltajansa ovat asiakkaitamme ja henkilöstö on sisäinen asiakkaam-
me. 
 
Ammatillisen koulutuksen tulosalue kerää toiminnastaan palautetta eri tahoilta ja pitää yhteyttä valmis-
tuneisiin opiskelijoihin. Turun ammatti-instituutti (TAI) on myös esillä medioissa. 
 
Viestinnän ja yhteistyön tavoitteena on antaa avoimesti tietoa TAIn palveluista ja toiminnasta. Saadun 
palautteen perusteella kehitämme omaa toimintaamme entistä enemmän asiakaslähtöiseksi. 
 
 
2. Tulevat opiskelijat, heidän huoltajansa ja koulutuksen ”jälleenmyyjät” 
Tavoitteena on TAIn imagon kirkastaminen, uusien opiskelijoiden saavuttaminen ja tunnettuuden lisää-
minen sekä kiinnostuksen lisääminen TAIta kohtaan. TAIhin hakeutuvilla opiskelijoilla ja heidän huoltajil-
laan tulisi olla riittävästi tietoa koulutusaloista ja tutkinnoista, jotta mahdollisimman moni hakija osaisi 
hakea ”oikealle” alalle, ja keskeyttämisten määrä näin vähenisi. 
 
Suunnitelma em. tavoitteen saavuttamiseksi (jo toteutuvat merkitty taulukoissa harmaalla värillä): 
 
 
MITÄ MITEN KUKA / KEINOT TAVOITE 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen 

TAIn oma blogi: blogia kir-
joittavat valitut opiskelijat, 
jotka kertovat mukavaan 
sävyyn opiskelusta. 
EHDOTUS: Opiskelijat saisi-
vat blogin pitämisestä osan 
lopputyöstä tai opintoviik-
koja tai VAVA-kurssina 

äidinkielenopettajat, 
opiskelijat 

uusien opiskelijoiden 
hankinta, oikeaa tietoa 
opiskelupaikan valin-
nan tueksi, informaatio 
koulutusvaihtoehdoista 
myönteiset mielikuvat 
ja kiinnostuksen herät-
täminen TAIta kohtaan 

FB-kampanjointi: kilpailut, 
tykkää-kampanjat, mainon-
ta, aktiiviset päivitykset 

t&m-tiimi, viestintä 

Tuubi-alustan hyödyntämi-
nen 

opettajat, tekninen 
tuki TOP-keskus 

Instagram, kuvien jakopal-
velun käyttö 

opettajat ja opiskelijat 

TAIn ammatinvalintakone alat, tekninen tuli 
viestinnältä 

nopeatempoiset musiikki-
painotteiset videot / virtu-
aalikierrokset koulutaloissa 

alat opiskelijatyönä, 
Taika ry 
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Varsinais-Suomen ylä-
koulujen opinto-
ohjaajien informointi 
koulutustarjonnasta 

tiivis yhteydenpito, ajan-
tasaisen tiedon välittämi-
nen (Hakuopas), infotilai-
suudet (oporisteily) 

opinto-ohjaajat oikeaa tietoa opiskelu-
paikan valinnan tueksi 

VALMIS-hankkeen kysy-
vastaa –foorumi 

interaktiivinen alusta, jossa 
voi esittää kirjall. kysymyk-
siä, viestiliikenne jää kaik-
kien käytettäväksi (pilo-
tointi marraskuussa) 

VALMIS-hanke & ura-
ohjaajat (moderaatto-
reina), 2.  asteen tu-
tor-opiskelijat vastaa-
vat 

Tapahtumat TAIstep, avoimet ovet, Tai-
taja9, messuosallistumi-
nen, yleisötapahtumat  

opinto-ohjaajat, toi-
mintojen vastuuhenki-
löt, t&m-tiimi, viestin-
tä, myös opiskelijat 
mukana 

uusien opiskelijoiden 
hankinta, kiinnostuk-
sen herättäminen TAIta 
kohtaan, informaation 
antaminen koulutus-
vaihtoehdoista Nettijutut & haastatte-

lut 
uutisointi kohderyhmän 
mukaan 

aiheet kentältä, t&m-
tiimi, viestintä 

TAIsta valmistuneiden 
haastattelut ja menestysta-
rinat 

Lehtijutut mediatiedotteet, uutisvin-
kit 

Hakuopas, tutkintoesit-
teet 

realistinen kuvaus amma-
teista ja pääsyvaatimuksis-
ta, terveydentilavaatimuk-
sista 

opinto-ohjaajat, vies-
tintä 

Heikosti vetävien alojen 
nostaminen 

”siistejä” esikuvia koulutuspäälliköt, 
t&m-tiimi, työelämä 

aloituspaikat täyteen 

Asiakaslahjat ns. jakotavara koulutuspäälliköt, 
t&m-tiimi 

hyvä mieli 

Vanhempainillat kou-
luissa 

yhteishausta uutisointi 
realistinen kuvaus amma-
teista ja pääsyvaatimuksis-
ta, terveydentilavaatimuk-
sista, infoa myös TAIn FB-
sivuista yms. 

opinto-ohjaajat informaation antami-
nen koulutusvaihtoeh-
doista ja alojen työlli-
syystilanteesta 

Amiksesta myös valko-
lakki  

infotilaisuudessa ja van-
hempainilloissa 

opinto-ohjaajat, ura-
ohjaajat, opettajat 

tietoa ja mielikuvaa 
kaksoistutkinnosta 
oikeammaksi 

 
 
3. Tulosalueella parhaillaan opiskelevat opiskelijat 
Tavoitteena on opiskeluhengen nostattaminen, yhteenkuuluvuuden ja ME-hengen nostattaminen sekä 
kannustus ja oman tutkinnon arvostaminen. Tavoitteena on myös, että TAIn tapa toimia on kaikkien 
opiskelijoiden tiedossa ja opiskelijoita kohdellaan samanarvoisesti kaikissa koulutaloissa sekä opiskeli-
joiden osallistaminen mm. yhteisen toiminnan avulla tai kuulemalla opiskelijoita ja ottamalla heidän 
toiveensa mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
 
Suunnitelma em. tavoitteen saavuttamiseksi: 
 
MITÄ MITEN KUKA / KEINOT TAVOITE 
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Sosiaalisen median hyödyn-
täminen 

TAIn oma blogi: blogia 
kirjoittavat valitut opis-
kelijat, jotka kertovat 
mukavaan sävyyn opis-
kelusta. 
EHDOTUS: Opiskelijat 
saisivat blogin pitämises-
tä osan lopputyöstä tai 
opintoviikkoja tai VAVA-
kurssina 

äidinkielenopettajat, 
opiskelijat 

yhteenkuuluvuuden 
tunteen, me-hengen 
nostattaminen, huo-
mion kohdistaminen 
myönteisiin asioihin, 
oman tutkinnon ar-
vostaminen 

VAVA-kurssi TAIn opiskeli-
joille: "ryhdy oppilaitoksen 
reportteriksi". Ajankohtai-
sia, mutta myös hauskoja ja 
mielenkiintoisia juttuja 
opiskelijanäkökulmasta, 
mutta myös "ammattimai-
sesta" näkökulmasta, vrt. 
blogit. Tällä voitaisiin tavoi-
tella niin mediaa, sisällä 
olevia opiskelijoita, tulevia 
opiskelijoita kuin muitakin 
kohderyhmiä, kuten työ-
elämää (täältä saa hyviä 
työntekijöitä, esim. juttuja 
työssäoppimisesta) 

mielenkiintoiset, opiske-
lijoiden itsensä kirjoitta-
mat jutut luovat aitoa 
tunnelmaa oppilaitokses-
ta 

koulutuspäälliköt opiskelijoiden itsensä 
tekemiä juttuja, joita 
julkaistaisiin TAIn net-
tisivuilla 

Kirja- ja vanhojentanssipu-
kujen kierrätystori FB:ssa 

suljettu ryhmä FB:ssa Taika ry yhteisöllisyys, kierrät-
täminen, rahan säästö 

Kisa koulutaloille paras eko-koulutalo säh-
könsäästössä (vihreä 
lippu?) > palkinto? 

koulutuspäälliköt, 
johto, ekotukihenkilöt 

  

Työssäoppimisen kontaktit työelämän luennoitsijat 
oppitunneille 

opettajat oikeaa tietoa amma-
teista, työllisyydestä 
ja mm. yrittäjyydestä 

Opintojen ohjaus, materi-
aalit, ohjeet 

TAIn sivut, opiskelijan 
oppaat 

opinto-ohjaajat, tuki-
tiimi, laatukoordinaat-
tori 

TAIn tapa toimia on 
opiskelijoiden tiedos-
sa 

Kansainvälistymisen tuke-
minen 

kv-infot ja opastus koulutalokohtaiset kv-
vastuuopettajat, kv-
koordinaattori 

kansainvälistyminen 

Taitaja-toiminta kilpailut, valmennus kilpailutoiminnan 
koordinaattori 

opiskelijoiden moti-
vointi, oman alan ar-
vostus 

Opiskelijoiden kuuleminen keskustelutilaisuudet, 
sisäiset auditoinnit 

koulutuspäälliköt; 
laatukoordinaattori 

opiskelijoiden osallis-
taminen 
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Opiskelijoiden oikeuksista 
ja velvollisuuksista tiedot-
taminen 

kertoa opinto-oppaassa 
/www-sivuilla vaikutta-
misen mahdollisuuksis-
ta/velvollisuuksista TAIs-
sa, mm. opiskelijakunta-
toiminta, nuorisovaltuus-
to 

opinto-ohjaajat, ryh-
mänohjaaja, kuraatto-
rit, opiskelijatoimin-
nan koordinaattori 

samanarvoinen kohte-
lu kaikissa kouluta-
loissa 

Yhteiset tilaisuudet amissoudut, mäkiajot, 
AMIStalentti 

koulutuspäälliköt, 
opiskelijatoiminnan 
koordinaattori 

yhteenkuuluvuuden 
tunteen, me-hengen 
nostattaminen 

Tiedottaminen opiskeluun 
liittyvistä päivittäisistä asi-
oista 

Wilma koko henkilöstö opiskelijan opintojen 
tukeminen 

Yhteistyö kotien kanssa vanhempainillat, Wilma ryhmänohjaajat, opin-
to-ohjaajat 

Hyvä, "turvallinen" aloitus 
1. lukuvuoden alussa, oikea 
alan valinta 

perehdytys ja ryhmäytys 
kuntoon 

tutor-opiskelijoiden 
tehokkaampi käyttö 

saada opiskelijat py-
symään koulussa, ei 
jäisi aloituspaikkoja 
tyhjiksi 

 
 
4. Työelämä 
Tavoitteena on, että TAI tulee tutuksi työelämälle ja työelämä tutuksi opiskelijoille. Monipuolinen työs-
säoppimipaikkaverkosto on tärkeä opetuksen laadunkin kannalta. 
 
Suunnitelma em. tavoitteen saavuttamiseksi: 
 
MITÄ MITEN KUKA / KEINOT TAVOITE 
Työelämän luennoitsijat 
oppitunneille 

työssäoppimisen kontaktien 
hyödyntäminen ja uusien 
solmiminen 

tiimivastaavat, opet-
tajat, työssäoppimis-
koordinaattorit 

työelämälle TAI tutuk-
si ja työelämä tutuksi 
opiskelijoille, kontak-
tien luominen jo opis-
keluvaiheessa 

TAIsta valmistuneiden 
hyödyntäminen 

yritysvierailut, luennot, 
haastattelut 

opettajat, t&m-tiimi työelämä tutuksi 
opiskelijoille, menes-
tystarinat 

TAIn uutiskirje sähköpostitse t&m-tiimi, viestintä kontaktien ja positiivi-
sen mielikuvan vah-
vistaminen 

Työssäoppimisdiplomit jaetaan palkitsemistilaisuu-
dessa 

työssäoppimiskoor-
dinaattorit 

arvostuksen lisäämi-
nen 

Työssäoppimiseen liitty-
vä informaatio 

laakeri.info-sivut työssäoppimistiimin 
vetäjä 

sujuvat työssäoppi-
miskäytännöt, työ-
elämä ymmärtää 
työssäoppijan tuomat 

TAIn sivut 
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yritysesittelyt TAIn www-
sivuilla (viimeinen julkaistiin 
syyskuussa) 

tiiminvetäjät hyödyt, yritykset tu-
tuiksi opiskelijoille 

Markkinointia aktiivisiin 
työssäoppimispaikkoi-
hin, oikean" tiedon väli-
tys puolin ja toisin  

Primuksen työssäoppimis-
paikkarekisterin ja työpaik-
kaohjaajarekisterin aktiivi-
nen käyttöönotto & yhtey-
denpito aktiivisiin työssäop-
pimispaikkoihin 

työssäoppimistiimi, 
koulutuspäälliköt 

monipuolisen to-
kentän luominen, 
ylläpito, laajentami-
nen, samanlaiset käy-
tänteet alasta riippu-
matta 

Työpaikkaohjaajakoulu-
tus 

työpaikkaohjaajakoulutuk-
sen tarjoaminen 

työpaikkaohjaajakou-
lutuksen vastuuhenki-
löt 

työssäoppimisen oh-
jauksen laadun paran-
taminen 

Taitaja-toiminta kilpailut, valmennus kilpailutoiminnan 
koordinaattori 

laadukkaita työssäop-
pimispaikkoja kilpailu-
toiminnasta kiinnos-
tuneille nuorille 

 
 
5. Ammatilliset neuvottelukunnat ja toimielimet 
Ammatilliset neuvottelukunnat on tärkeä kanava ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä. Neuvot-
telukunnilla tulee olla merkittävä rooli alan koulutustarpeiden määrällisessä ja laadullisessa ennakoin-
nissa ja tulevaisuuden skenaarioiden laatimisessa, opetuksen sisältöjen kehittämisessä sekä koulutusten 
markkinoinnissa koulutukseen hakeutuville ja myytävien koulutustuotteiden kehittämisessä. Neuvotte-
lukunnissa tulee käsitellä opiskelijapalautteita sekä opetuksen että työssäoppimisen osalta. Alakohtaisen 
työssäoppimisen kehittämisessä neuvottelukunnilla on keskeinen rooli, johon liittyy myös opettajien 
työelämäjaksojen ja työpaikkaohjaajakoulutusten kehittäminen. Neuvottelukunnilla on merkitystä sekä 
työelämän näyttöjen että ammattiosaamisen näyttöjen työelämälähtöisyyden varmistamisessa. Neuvot-
telukuntien pitää tukea edustamallaan alallaan paremmin oppilaitoksen strategista ja operatiivista 
suunnittelua opetuksen järjestelyissä ja laadun kehittämisessä. 
 
Suunnitelma em. tavoitteen saavuttamiseksi: 
 
MITÄ MITEN KUKA / KEINOT TAVOITE 
Ammattiosaamisen näy-
töistä kootaan oppimistu-
lostiedot 

toimielimen ja neuvotte-
lukuntien kokouksiin 
tiedoksi 

tiimivastaava/ koulu-
tuspäällikkö / laatu-
koordinaattori 

ammattiosaamisen 
näyttöjen kehittämi-
nen 

Eri alojen tulevaisuuden 
visiointi 

tiedon vaihtaminen puo-
lin ja toisin 

neuvottelukuntien 
puheenjohtajat/ kou-
lutuspäällikkö 

työelämän tarpeet ja 
opetus kohtaavat 

Perehdyttäminen yleistietoa ammatillises-
ta koulutuksesta 

koulutuspäällikkö yleissivistävä tieto 
koulutuksista 

Esityslista- ja pöytäkirjakäy-
tänteiden uudistaminen 

palautteet ja laatuasiat 
vakiona esityslistalla 

neuvottelukuntien 
sihteerit, koulutus-
päälliköt 

laadun parantaminen, 
käytäntöjen yhden-
mukaistaminen 

 
 
6. Järjestöt ja viranomaiset 
Tavoitteena on TAIn tunnettuuden lisääminen ja yhteistyön avulla saada molemminpuolista hyötyä toi-
mintaan. 
 
Suunnitelma em. tavoitteen saavuttamiseksi: 
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Järjestö tai viran-
omainen MITEN KUKA TAVOITE 

Yrittäjäliitot, am-
mattijärjestöt 

jatkuva yhteydenpito ja ollaan 
mukana heidän tilaisuuksissaan, 
tarjotaan juttuja ammattilehtiin 

koulutuspäälliköt, 
opettajat 

alojen arvostuksen nos-
taminen, työvoiman 
varmistaminen 

Työpajat (Fendari, 
Starttipaja, Kaari-
nan pajamestarit 
Työvoimatoimisto 
Etsivä nuorisotyö 

pyritään työpajoille kertomaan 
TAIsta, kutsutaan tutustumaan 
koulutaloittain/aloittain, Hakuop-
paat 

uraohjaajat, opinto-
ohjaajat 

erityisnuorten kanssa 
toimimisen tuki ja apu 
puolin ja toisin, erilaiset 
oppimisympäristöt, 
tiedonvälitys 

Kauppakamari 
Nuorkauppakamari 

mukana heidän tapahtumissaan, 
esim. Urapolku 

koulutuspäälliköt, 
opettajat 

perustietoa TAIsta ja 
ammatillisesta koulu-
tuksesta 

 
 
7. Yleisö ja mediat 
Tavoitteena on tehdä TAI tunnetuksi, herättää positiivisia mielikuvia. 
 
Suunnitelma em. tavoitteen saavuttamiseksi: 
 
TAHO MITÄ MITEN KUKA TAVOITE 
Suuri yleisö asiakastöistä tiedot-

taminen 
aktiivinen FB-postailu, 
verkkokatalogi, TAIn 
sivut 

palvelupäällikkö tehdä tunnetuksi 
opiskelijoiden 
osaamista ja mo-
tivoida opiskeli-
joita 

vava-kurssi tain 
opiskelijoille: "ryhdy 
oppilaitoksen re-
portteriksi". ajan-
kohtaisia, mutta 
myös hauskoja ja 
mielenkiintoisia jut-
tuja opiskelijanäkö-
kulmasta, mutta 
myös "ammattimai-
sesta" näkökulmasta 

opiskelijoiden tekemiä 
ajankohtaisia juttuja, 
opiskelijat voisivat 
myös työstää lyhyitä 
videoita, haastattelu-
pätkiä, joita voitaisiin 
laittaa mm. TAIn net-
tisivuille 

koulutuspäälliköt tällä voitaisiin 
tavoitella niin 
mediaa, sisällä 
olevia opiskelijoi-
ta, tulevia opiske-
lijoita kuin mui-
takin kohderyh-
miä, kuten työ-
elämää (täältä 
saa hyviä työnte-
kijöitä, esim. jut-
tuja työssäoppi-
misesta) 

Paikalliset ja 
alueelliset 
mediat 

asiallinen toiminnas-
ta informointi, kiin-
nostavat tapahtu-
matiedotteet 

www-järjestelmän 
kautta 

johto, toiminnois-
ta vastaavat, vies-
tintä, t&m-tiimi 

tunnettuuden 
lisääminen, 
myönteiset mie-
likuvat opiskelus-
ta, koulutustar-
jonta tutuksi 

tarjotaan räätälöity-
jä juttuideoita esim. 
teemaliitteisiin, 
ideoidaan yhdessä 
lehtien kanssa 

suorat kontaktit t&m tiimi, koulu-
tuspäälliköt 

Ammattileh- vinkkejä tapahtumis- aktiivinen yhteydenpito koulutuspäälliköt, juttuja mahdolli-
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det ta, osaamisesta t&m:n tuki simman paljon 

TAIn www-
sivut 

ajan tasalla oleva 
virallinen tieto 

jatkuva ylläpito toiminnoista vas-
taavat nimetyt 
vastuuhenkilöt, 
viestintä 

helppokäyttöinen 
tietolähde 

Näkyvyys sosi-
aalisessa me-
diassa 

you tube TAIn lataamat videot yksiköt/toiminnot kertoa TAIn mo-
nipuolisesta kou-
lutuksesta, ajan 
ilmiöiden kom-
mentointi 

TAIn oma blogi: blo-
gia kirjoittavat vali-
tut opiskelijat, jotka 
kertovat mukavaan 
sävyyn opiskelusta 

osana äidinkielen ope-
tusta 

äidinkielenopet-
tajat, opiskelijat 

twitter: ajantasalla 
oleva tieto > reaali-
aikainen, ajan her-
molla 

aktivoitaisiin nuoria ja 
henkilökuntaa käyttä-
mään Twitteriä 

johto 

FB: viihdyttävä tie-
donjako, ajan ilmiöt 

aktiivinen monipuoli-
nen postailu 

viestintä, palve-
lupäällikkö, ai-
kuiskoulutus 

 
 
8. Henkilöstö 
Tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tähän tavoitteeseen pyritään avoimella ja tehokkaalla 
tiedottamisella, yhteisillä pelisäännöillä ja mahdollisuudella vaikuttaa asioihin. 
 
Suunnitelma em. tavoitteen saavuttamiseksi: 
 
MITÄ MITEN KUKA TAVOITE 
TAIn uutiskirje sähköpostitse t&m-tiimi, viestintä tehokas tiedonkul-

ku, imagon kohotus 
Toimialan sisäinen uutiskir-
je 

netkussa viestintä tehokas tiedonkulku 

TYHY-toiminta henkilökunnan yhteiset 
virkistystilaisuudet 

työhyvinvointiryhmä me-hengen ylläpi-
täminen, henkilös-
tön työhyvinvointi ja 
jaksaminen 

 työpaikkakokoukset toi-
minnanohjauksen vuosikel-
lon mukaan 

lähijohta-
ja/tulosaluejohtaja 

tehokas tiedonkulku 
& keskusteleva työ-
yhteisö, mahdolli-
suus vaikuttaa ja 
antaa palautetta 

Työkalut, esittelymateriaa-
lit 

netkussa viestintä yhtenäinen yritysku-
va, tunnettuus 

Yhdenmukainen visuaali-
nen linja 

graafinen ohje, logot, asia-
kirjapohjat netkussa 

Ajantasainen intranet netku asiakokonaisuuksista 
vastaavat 

tehokas tiedonkulku 

Henkilökunnan ohjeet sivu ylläpito ja sivun tutuksi te-
keminen 

toiminnanohjaus-
ryhmä / laatukoor-
dinaattori 

TAIn tapa toimia on 
kaikkien tiedossa 



8 
 

Uuden henkilöstön pereh-
dyttäminen 

TAIn perehdytyskäytännöt, 
sivistystoimialan yleispe-
rehdytyspäivät 

koulutuspäälliköt, 
sulake-tiimi 

TAIn tapa toimia on 
kaikkien tiedossa, 
osaava henkilöstö 

Infot henkilöstölle infotilaisuudet, sähköpostit koulutuspäälliköt, 
johdon sihteeri 

tehokas tiedonkulku 

Yleisinfo/konkretia hank-
keista ja niiden tuloksista 

www-sivut, infotilaisuudet projektitoimisto, joh-
to, hanketoimijat 

työkaluja ja tukea 
laadukkaaseen ope-
tustoimintaan 

Taitaja-toiminta kilpailut, valmennus kilpailutoiminnan 
koordinaattori 

verkostointi, oman 
ammatillisen osaa-
misen kehittäminen 

 
 
9. Valmistuneet opiskelijat 
Tavoitteena on saada palautetta valmistuneilta opiskelijoilta koulutuksen kehittämiseen sekä saada hei-
tä kertomaan omista kokemuksistaan nykyisille opiskelijoille ja kannustamaan heitä opinnoissaan. 
 
Suunnitelma em. tavoitteen saavuttamiseksi: 
 
MITÄ MITEN KUKA TAVOITE 
Kerrotaan yhteistyö- ja 
jatkomahdollisuuksista 
työelämään siirtyville 
opiskelijoille 

iltapäivän infoja vimppa-
evästys tyyliin 

koulutuspäälliköt, 
työssäoppimiskoor-
dinaattorit 

hyviä nuorekkaita 
yhteistyötoimijoita 

Opintojen aikana kilpailu-
toiminnassa mukana ol-
leiden nuorten hyödyn-
täminen kilpailutoimin-
nassa 

vuosittaiset tapaamiset kilpailutoiminnan 
koordinaattorit 

rohkaista nuoria 
mukaan kilpailutoi-
mintaan 

TAIsta valmistuneiden 
hyödyntäminen 

yritysvierailut, luennot, 
haastattelut 

opettajat, t&m-tiimi työelämä tutuksi 
opiskelijoille, me-
nestystarinat 

 


