Terveiset Tampereen Ammattiopisto Luovista!
Meillä Tampereella opinnot ovat edenneet mainiosti ja ammattiin valmistuneita on saatu onnitella pitkin kevättä, koronasta huolimatta. Suuri kiitos siitä kuuluu myös teille työpaikkojen edustajat, jotka olette avanneet ovenne meidän
kanssamme tehtävään yhteistyöhön.
Kuluvan vuoden aikana olemme saaneet uusia työelämäkumppaneita, kuten RTK-palvelu Oy. Yritys tarjosi omat toimitilansa Luovin puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnon siivouspuolen tiimille. Ensimmäinen opiskelija siirtyi
heidän omien toimitilojensa siivous- ja oheispalvelutehtäviin
keväällä 2021. Koulutussopimusjaksolla työelämäkohteessa
ohjaus on enemmän työpaikan vastuulla. Oppilaitoksen ja
työelämän yhteydenpito jaksolla on säännöllistä.
Myös HH-Kiinteistöpalvelut Oy:n kanssa olemme toteuttaneet saumatonta ja ketterää yhteistyötä kiinteistöalan
koulutuksen ja työllisyyden hyväksi yhteiskuntavastuuta
kantaen. Yritys tarjoaa Luoville aidon oppimisympäristön ja
oikeat työkohteet sekä omaa laite- ja konekalustoaan koulutuskäyttöön. Luovi taas tarjoaa heille tulevaisuuden työvoimaa ja toimii varsin ketterästi mm. kausitarvetilanteissa.
Lue lisää yhteistyöstä HH-Kiinteistöpalvelujen nettisivulta.
Elokuussa starttaa uusi oppimisympäristö logistiikan ryhmille Nokialla sijaitsevan VeliMark Oy.n kanssa. Varastonhoitajien osaaminen vahvistuu uusissa tehtävissä. Aikaisemmin
logistiikan opiskelijat ovat myös toteuttaneet suurten kauppaketjujen verkkokauppakassien keräyspalvelua.

Mikaelin terveiset Työelämäpalveluistamme

www.luovi.fi/luovi-kumppanina/

Työelämäosaamistamme on vahvistettu ja vuoden alusta työelämäkoordinaattorinamme on toiminut Mikael Tikkanen. Hänen lisäkseen meillä toimivat opetusalakohtaiset työelämäosaajat (ohjaajat)
ammattialoittain. Työelämäkoordinaattorin monipuoliseen työnkuvaan kuuluu uusien työelämäkontaktien etsiminen ja nykyisten aktiivinen ylläpito, työllistämisen tukimuotojen tuntemus ja niistä
tiedottaminen opiston sisällä. Työelämäkoordinaattori valmentaa myös tutkintoryhmiä työelämään
liittyvissä asioissa ja on mukana erilaisissa projekti- ja hanketöissä.

Iidan terveiset PYRY-hankkeesta

www.luovi.fi/pyry/

Kehitämme vertaisryhmätoimintaa Pystyväksi ryhmässä -hankkeessa. Toiminnan tarkoituksena on
parantaa opiskelijoidemme vahvuuksien tunnistamista sekä luottamusta omaan osaamiseen ja taitoihin suoriutua työelämän vaatimuksista valmistumisen lähestyessä. Hanketta rahoittaa Euroopan
sosiaalirahasto.
Kehitämme myös yritysyhteistyötä käsi kädessä muun toiminnan kanssa. Olemme pyytäneet eri
yritysten edustajia vertaisryhmiimme puhumaan ja kertomaan työelämästä, jakamaan vinkkejä
työnhakuun ja rohkaisemaan tulevaisuuden suunnitelmissa. Olemme onnistuneet luomaan polkuja
työelämään valmistuville opiskelijoille. Yhteistyömme kautta valmistunut opiskelijamme työllistyi
Violakodeille hoiva-avustajan työtehtäviin.v

Jaanan TYRSKY-terveiset

www.luovi.fi/tyrsky/

Uusi työelämälähtöinen hankkeemme on myös TYRSKY - työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä -hanke, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Kehitämme hankkeessa työelämäyhteistyöhön liittyviä yhdenmukaisia palveluita, prosesseja ja materiaaleja. Yhtenä tavoitteenamme on löytää toimivia digitaalisia alustoja ohjauksen tueksi. Syksyllä
aloitamme mm. Teams-ohjelman monipuolisemman käytön yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.
Nyt sinulla työpaikan edustajana on hyvä mahdollisuus päästä aiheeseen sisälle ilmoittautumalla
TYRSKYn virtuaaliseen tapahtumaan, joka pidetään 8.9.2021. Mielenkiintoisessa paneelikeskustelussa on mukana mm. Tampereen Luovista toimitilahuoltajaksi valmistunut Jaakko Koivisto sekä yrittäjä
Minna-Liisa Vesanen Lielahden Pesulasta. Minna-Liisa on toiminut työpaikkaohjaajana monen opiskelijan opinnoissa.
Tule mukaan: Työelämä, opiskelija ja opettaja toimivassa yhteistyössä-tapahtumakutsu 8.9.2021

Uusia projekteja uusimpien perustutkintoryhmien kanssa
Elokuussa aloittelemme projekteja uusimpien perustutkinto ryhmiemme kanssa. Media-alan opiskelijoilla on jo mukavasti tiedossa ryhmäoppimisen
kohteita. Telttaillen Oy.n yrittäjä Jonna Heinonen
on valmiina tapahtumatuotannon ja sosiaalisen
median työtehtäviin, ja kun Korona aika tästä helpottaa Kesälle 2022 on suunnitteilla täysimittaisen
liikuteltavan telttakylän operointi ja koordinointi
kesän eri tapahtumissa ympäri Suomen. Ehkäpä
yhteistyö laajeneekin koko Luovi Suomeen?
Hyvillä mielin jäämme odottamaan elokuuta ja kaikkien ryhmien paluuta opintojen ääreen. Osa opiskelijoista on saanut mahdollisuuden työskennellä kesäajan koulutussopimuksella kartuttaen osaamistaan työpaikoilla, muutamia oppisopimuksia on solmittu ja toivottavasti vielä juhannuksen nurkilla solmitaan kesälle ne oikeat kesätyöt. Tavoitteena tietenkin työllistyminen valmistumisen jälkeen
palkkatyöhön.
Työnantaja, muistathan kysyä palkkatukiasioista seuraavan kerran kun meitä Luovilaisia näet taas
liikkeellä! Kerromme mielellämme työnantajille suunnatuista tukipaketeista työllistymisen tueksi.
Heinäkuussa 2021 lähetämme teille sähköpostiinne myös työpaikoille suunnatun palautekyselyn oppilaitosten ja työelämän yhteistyöstä.

Hyvää kesää ja tavataan syksymmällä!
Terveisin Jaana, Iida Ja Mikael
Tampereen Luovin työelämässä häärääjät

