
AmisTET-jaksolla 
Luovissa 28.3.-
1.4.2022 Valteri-
koulu Tervaväylä 
Lohipadon ja 
Merikartanon 
yksiköt



Paistettiin Crohveleita. 
Crohvelit = croissantin ja 

vohvelin yhdistelmä. 
Croissant-taikinaa

paistetaan
vohveliraudalla. Nautittiin

niitä sitten kerman ja 
hillon kanssa. 

Työskenneltiin asuntolan
toisessa kerroksessa ja 

tutustuttiin samalla
asuntolan tiloihin.



Mainosten lajittelua. Mainokset pinottiin ja sidottiin nipuiksi. Niput 
toimitetaan sitten jakelijalle, joka jakaa ne postilaatikoihin. Työskentely 
oli kivaa musiikin tahdissa. 



Rikkinäisiä puhelimia 
purettiin osiin. Työ 
oli kivaa, välillä 
vähän vaikeaa. Sai 
käyttää monia 
työkaluja. 
(Elektroniikan purku 
kierrätykseen)



Odotellessa saattoi rakentaa palapeliä. 



Tutustuminen kokin 
työhön

Maanantaina saatiin 
työvaatteet, jotta pääsee 
keittiöön 
työskentelemään. Kaikille 
löytyi sopivat vaatteet.



Keittiöllä päästiin tekemään pullataikinaa ja leipomaan pullaa. Sokeria 
laitettiin pullien päälle. Maanantaina etsittiin tarvikkeet sämpylöihin ja 
tiistaina leivottiin.



Keskiviikkona koulun 
keittiössä, Resinassa, 
tehtiin keittiön töitä. 
Ylijäämä leivistä eroteltiin 
ruisleivät, joista tehtiin 
jauhe seuraavan päivän 
ruokaan. Resinassa oli jo 
aika kova tahti ja hälinää 
ympärillä.



Tässä valmistuu 56 kpl juustosämpylöitä (100 g / kpl). Taikina 
tehtiin teollisuuskoneilla ja sämpylät punnittiin vaa’alla.



Sämpylät paistettiin vähän erilaisessa uunissa. 
Kaikki sämpylät mahtuivat kerralla uuniin.



Sämpylät tehtiin tilauksesta oppilaskunnan 
kahviloihin.



Jauhe 
kuorrutteeseen 
valmistumassa.



Astiahuollossa astiat 
ensin esipestään. 
Astioita joutuu 
keittiöllä pesemään 
koko ajan. 



Tutustumassa autoalan työtehtäviin. Automekaanikko tutkii auton 
ilmastointia. Autoon vaihdettiin öljyt ja öljynsuodatin. Myös ilmastointi 
huollettiin. Oppilaat sai tehdä oikeita tehtäviä opettajan ohjauksessa.



Rengastyöt ovat yksi osa automekaanikon töistä. Pitää olla 
huolellinen, että renkaat ovat kunnolla kiinni. Töissä käytettiin 
useita työkaluja.



Rengastöissä irrotetaan rengas vanteelta, tyhjennetään 
ja täytetään. Renkaat pitää myös tasapainottaa.



Töissä jouduttiin auton alle! Auto nostetaan nosturille, jotta 
nähdään helpommin auton alle. Siellä voi näkyä ruostetta ja 
jopa reikiä.



Kiinteistöhuollon työt

• Keskiviikkona aamulla tehtiin ulkohommia, lakaistiin ja hekotettiin 
portaat asuntolassa. Iltapäivällä purettiin kodinkoneita ja kierrätettiin 
osat. 

• Torstaina aamulla vietiin puita laavulle ja juotiin pannukahvit. 
Iltapäivällä jatkettiin purkuhommia. Puut vietiin peräkärryllä. 

• Purkuhommat olivat mielenkiintoisia.
• Päivät olivat mukavat. Kaikki tekeminen oli mukavaa.



Millaiseen ammattiin tutustuimme 
AmisTET-jaksolla?

Mielipiteitä:
- Mukavampaa kuin koulussa
- Voisi vaikka hakea tänne opiskelemaan

peruskoulun jälkeen
- Hyvä tunne jäi tutustumisesta
- Jaksoa voisi suositella myös kavereille



Perjantaina AmisTETläiset ja 
heidän opettajat ja ohjaajat 
ja vanhemmat kokoontuivat 
Luovin opinto-ohjaajien 
kanssa etäkokoukseen.

Keskustelimme AmisTET –jaksosta ja  
täytimme AmisTET-palautekyselyn 
Luoville.
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