
AMIS ALKAA yhteishaun opiskelijat syksy 2020 
 
Tavoitteena on toivottaa Turun ammatti-instituutin uudet syksyllä 2020 aloittavat opiskelijat 
(asiakkaat) tervetulleeksi ammatillisiin opintoihin uudella entistä paremmalla tavalla. Toteutetaan 
TAIn periaatteita, että opiskelija voi kokea olevansa erityinen ja toivottu opiskelija. 

Opintojen alun positiivinen, kannustava ja opiskelijat huomioiva sisältö sitouttaa ja antaa nuorille 
tunteen, että hän on tullut oikeaan paikkaan, jossa opiskelu ammattiin on mahdollista. Suuri osa 
ammatillisiin opintoihin tulevista kokee heikkoa itsetuntoa opiskelijana. Jos kykenemme 
vakuuttamaan heidät omista mahdollisuuksistaan, ryhmäyttämään ja innostamaan oman alansa 
opiskeluun, he todennäköisesti sitoutuvat paremmin opiskeluun.  

Opiskelijalle uusi alku ja usko itseen, omiin taitoihin ja mahdollisuuteen menestyä opinnoissaan on 
tärkeä perusta ja tähän tarvitaan oppilaitoksessa kaikkien yhteistyötä ja oikeanlaista asennetta.  

Vastuuopettajalla on keskeinen rooli opintojen alussa. Yksi tärkeistä tehtävistä ensimmäisen kahden 
viikon aikana on HOKS prosessin aloittaminen, siksi vastuuopettajalle pyritään järjestämään 
mahdollisimman paljon henkilökohtaista keskusteluaikaa opiskelijoiden kanssa. Keskustelut vievät 
paljon aikaa ja niiden mahdollistamiseksi, tarvitaan avuksi muun henkilökunnan työpanosta. 

Amis alkaa hankkeen työryhmä on kehittänyt ideoita, miten esimerkiksi tukitiimiläiset, opettajat ja 
muut toimijat tutustuvat uusiin ryhmiin yksitellen tai pareittain. Heille varataan tarvittava aika (esim 
1h), joka sisältää tutustumista, pienimuotoista ryhmäytymistä ja sovitun aiheen käsittelyä 
vapaamuotoisesti ja toiminnallisesti. Opiskelijat kiertävät talokohtaisesti sovitun aikataulun mukaan 
kaikki ”pisteet” ja keräävät passiin merkinnän käymistään kohteista. Samanaikaisesti vastuuopettaja 
voi ottaa yksitellen opiskelijoita HOKS keskusteluihin.  Apuna ja vertaistukena käytetään tutor-
opiskelijoita sekä alan aiempien vuosiluokkien opiskelijoita. 

Kaikki alun tekeminen liittyy opintoihin, alakohtaisesti valitaan parhaiten sopivat, joita voi 
esimerkiksi olla: Opiskelu ja urasuunnitteluvalmiudet, Toiminta digitaalisessa ympäristössä, Taide ja 
luova ilmaisu tai jokin Ammatillinen opinto.  

 

Amis alkaa toteutetaan kahden ensimmäisen viikon aikana koulutalojen ja ammatillisten alojen 
opiskelijamäärien, tilanteen ja resurssien mukaan. Seuraavassa ideoita, suunnittelun avuksi: 

• Koulutalon yhteinen aloitustilaisuus., jossa kaikki kootaan yhteiseen tilaan. Tilaisuus 
aloitetaan visuaalisesti kuva/video/musiikki yms. esitys joissa näytetään minkälaista on 
opiskelu ja työnteko koulutalon eri ammattialoilla. Kuvia ja materiaalia markkinointitiimiltä. 

• Amis alkaa päivien aikana pyritään liikkuva-koulu hengessä aktiivisuuteen. Liikunnan 
opettajien ideoiden ja ohjauksen avulla päivistä tehdään toiminnallisia. Mahdollisimman 
vähän paikallaan istumista. Opiskelijat siirtyvät tiloista toiseen ja tutustuvat koko 
koulutaloon. 

• Ohjelma rakennetaan siten että asiaa ja toimintaa on sopivassa suhteessa. 
• Vastuuopettajalle riittävästi tunteja opintojen alkuun, HOKS keskusteluihin yms. muuhun 

opintojen alkuun liittyvään informaatioon.  
• Turvallisuuskävely 



• Keskiössä opiskelijan hyvinvointi, huomioiminen ja ohjaaminen. Autetaan opiskelijaa 
tunnistamaan omat vahvuutensa ja tuen tarpeensa. Tuetaan itsetuntoa ja opastetaan 
ammatin oppimisen hyviin opiskelumenetelmiin ja käytäntöihin. 

• Annetaan tarpeellinen tieto opintojen sisällöstä, tavoitteista ja mahdollisuuksista.  
• Ohjataan kaveritaitojen, ryhmäytymisen ja yhteishengen luomiseen (Kuraattori) 
• Motivaation ja itsetunnon merkitys (psykologit) 
• Tutustutetaan omaan alaan tutoreiden ja edellisten vuosikurssien opiskelijoiden avulla. 

Käydään tutustumassa alan työpaikkaan tai pyydetään esim. yrittäjä puhumaan kouluun 
• Terveydenhoitaja kertoo unen, ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä opintoihin 
• TDV- opettajalle tunteja ensimmäisiin päiviin tunnusten ja oppilaitoksen digitaaliseen 

ympäristöön tutustumiseen, Wilma ja Hoksin esitäyttöön. 
• Vertaistukea ensimmäisiin työsalipäiviin vanhemmilta opiskelijoita 
• Ryhmäytys tapahtuma alan tutoreiden ideoimana 
• Henkilöstöön ja heidän tehtäviin tutustuttaminen 

 

Tässä joitakin ideoita kuvan tueksi. 
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