
Terveiset  Tampereen Ammattiopisto Luovista!
Kiitos kuluneesta syksystä 2021 yhteistyökumppanimme! Keräsimme tähän muutamia onnistuneita tapahtumia, 
joita on ilo jakaa teidän kaikkien kanssa. Lisäksi löydät tästä  tulevia tapahtumia ja lisätietoa uudesta keikkatyöpal-
velu WorkPilotsista. 

Iidan terveiset PYRY-hankkeesta www.luovi.fi/pyry/

Pystyväksi Ryhmässä -hankkeessa vertaisryhmätoiminnan mallin ke-
hittäminen on jo pitkällä, sillä pyritään valmistamaan opiskelijoita koh-
ti työelämää. Harjoittelemme erilaisia työhaastattelutilanteita, CV:n 
kirjoittamista, omien vahvuuksien tunnistamista ja sanoittamista sekä 
työstämme Minä Pystyn -videoita työnhaun tueksi. 

Liiketoiminnan ja median ryhmät ovat aloittelemassa yhteisiä 
tekemisiä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.n kanssa.  Ryhmät 
ovat saaneet erilaisia projekteja opintoihinsa liittyen sekä uu-
tena myös oppimisympäristön missä mm. aulapalvelun työ-
tehtävät tulevat tutuksi.  Kohde on palkanneet  Luovista val-
mistuneen toimitilahuoltaja Teemun neljä vuotta sitten ja nyt 
on mainio tilaisuus Luovin opiskelijoilla päästä samalla seuraa-
maan työllistymisen mahdollisuudet ja miten mukavasti Tee-
mulla on mennyt omassa työpaikassaan. 

Jaanan TYRSKY-terveiset  www.luovi.fi/tyrsky/

Pyrimme myös luomaan positiivisia työelämäkohtaamisia ja rakenta-
maan väylää kohti työelämää. Tänä syksynä vertaisryhmissä on käynyt 
vierailija Eezy Oyj:stä kertomassa Eezystä, heidän tarjoamistaan työteh-
tävistä, kannustamassa työelämään ja jakamassa vertaistukea valmistu-
ville opiskelijoille.

Näitä kohtaamisia pyrimme hankkeessa tuottamaan lisää. Ne ovat todella arvokkaita opiskelijoillemme, jotka poh-
tivat omaa tulevaa työllistymisen polkuaan. 

Marraskuussa vierailimme vertaisryhmien kanssa IKEAssa. Tutustuim-
me toisiimme vahvuuskorttien avulla, jokainen kertoi nimensä ja yhden 
oman vahvuutensa. Kohtaaminen oli lämmin ja positiivinen. Opiskelijat 
olivat etukäteen lähettäneet kysymyksiä IKEAlle ja näihin saimme vas-
tauksia. Pääsimme kiertämään tiloja laajemmin ja esimerkiksi logistiikan 
perustutkinnon opiskelijat pääsivät tutustumaan varaston ja lastauslaitu-
rin tiloihin. Tapaamisen lopuksi tapasimme Luovista valmistuneen opis-
kelijan, joka työllistyi Ikeaan syksyllä. Saimme kuulla miten hän on viihty-
nyt ja pitänyt työstään, millaisia työtehtäviä hän tekee ja millaisia hänen 
työvuoronsa ovat.

Luovista toimitilahuoltajaksi neljä vuotta sitten valmis-
tunut Teemu on työskennellyt Tukiliitolle valmistumisen-
sa jälkeen. (Kuva Tiina Hänninen)

Hankkeen tapahtumissa Luovin kumppanuudet ovat olleet 
jo vahvasti näkyvillä syksyn aikana mm. verkostotapahtu-
massa 8.9.21 ja tulevat olemaan tulevassa tilaisuudessa 
20.1.2022. Työelämänrajapinta sivuston kehittämiseen 
ovat myös osallistunut useat Luovin kumppanit:
www.tyoelamanrajapinta.fi 

TYRSKY-hankkeessa tulevaa

http://www.tyoelamanrajapinta.fi 


Hyvää joulunaikaa ja tavataan taas!

VeliMark Oy uusi oppimisympäristö logistiikan opiskelijoilla

Ammattiopisto Luovin henkilökunnan ja opiskelijoiden läsnäolopäivinä VeliMar-
kin oma varastohenkilökunta pystyy keskittymään paremmin aikaa vievempien 
tehtävien suorittamiseen. Kyseisenä päivänä on runsaasti tavaroiden saapumis- 
ja purkutehtäviä. Kalenteriin varattiin heti kiinteä ohjelma ja tehtävät, jotka tois-
tuvat samanlaisena joka viikko.

Vierailun aikana kerätään keskustellen tietoa mm. seuraavista asioista: Mitkä ovat tämän hetken haasteita työ-
elämässä? Miten näet yhteistyön mahdollisuudet tulevaisuudessa?  Miten koulutus vastaa nykypäivän työelämän 
haasteisiin? Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: 040 319 3584 / Iida Kononoff tai 040 319 3419 / Jaana Koskinen

Keväällä laajennamme Microsoft Teamsin  käyttöä  työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi. Työpaikkaohjaajien, 
opiskelijan ja oppilaitoksen henkilökunnan välillä yhtenä apuvälineenä laajennetaan Teamsin palveluja.

Image Wear kierrättää kerätyt tekstiilimateriaalit uudelleenkäyttöön. Osa hyvä-
kuntoisista käytetyistä työvaatteista pääsi toiselle kierrokselle käytetyt työvaat-
teet.fi-verkkokaupan kautta ja loput vaatteet päätyvät Kierre®- komposiittituot-
teiden valmistusmateriaaliksi.

Image Wear Oy

Opiskelijoillamme on mahdollisuus päästä mukaan myös yritysten uusien palve-
lujen suunnittelun ja toteutuksen alkumetreille. Liiketoiminnan opinnoista löytyy 
tutkinnon osa verkkokaupassa toimiminen, ja Image Wear Tampereen Kauka-
järven toimipisteessä on parhaillaan menossa oman tuotannon luominen Kier-
re-palveluksi: käytöstä poistettujen työvaatteiden jatkokäyttö, lajittelu, tuotteen 
kuvaaminen ja kirjaaminen. Hieno mahdollisuus olla mukana luomassa uutta!

Luovin uusi keikkatyöpalvelu on yrityksille luotu helppo, nopea ja vaivaton 
malli, joka antaa opiskelijoille mahdollisuuden työkokemuksiin. 

WorkPilots keikkatyöpalvelu

Sovi ajankohta ja tule Open Partner vierailulle Luoviin

Digitaalisen ohjauksen tuet

Mielellämme käytämme teitä työelämän kumppaneitamme erinomaisina esimerkkeinä vahvasta yhteisestä tekemi-
sestä, jota olette kanssamme tehneet. Kiitos siitä teille kaikille.

 workpilots.fi/luovi

Työtehtävinä ovat olleet mm. kuorman purkutehtävät, hyllyjen järjestelyt ja van-
hojen tuotteiden siirto ensimmäiseksi, keräilyn helpottamiseksi.

PYRY ja TYRSKY -hankkeita rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto.

Kokemukset:  VeliMark Oy / myyntipäällikkö Pelle Veijola ja Nokian varaston esi-
mies  Juhani Mäkinen

https://workpilots.fi/luovi/

