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Kyyditykset Muhokselle hoiti
Luovin kuljetusalan
opiskelija. Yksi tettiläinen tuli
Muhokselle ohjaajan
kyydissä.

Mukana olivat:
• Kiiminkipuiston koulu
• Kempeleen

kirkonkylän koulu



Kuva on otettu Luovin auton 
kyydistä ja siinä näkyy 
suljettu ajo-opetusalue. 
Opetus-alueella voi 
harjoitella ajamista ja 
peruutusta ilman ajokorttia. 
Osa tettiläisistä pääsi 
kokeilemaan autolla 
ajamista.



Näissä kuvissa tutustutaan 
kuljetusalaan. TET-jaksolla pääsi 
tutustumaan kuorma-auton kuljettajan 
ammattiin ja sai ajaa autoa Luovin 
opetusalueella.



Tässä kuvassa on rekan 
perävaunu. TET-
jaksolla pääsi 
näkemään, miten 
perävaunu kiinnitetään 
ja irrotetaan. 
Autonkuljettajan 
työhön kuuluu 
kuorman sitominen ja 
purkaminen. Luovin 
pihassa oli useita 
kontteja.



Tässä kuvassa on iso 
paperitarvikevarasto ja 
pyöräkuormaaja

TET-jaksolla pääsi ohjaajan kyytiin 
ajamaan pyöräkuormaajaa. 
Pyöräkuormaajalla voi tehdä 
monenlaisia työtehtäviä ja sen 
ajamisen harjoittelu on opiskelussa 
tärkeää. Osaaminen antaa 
monenlaisia työmahdollisuuksia 
jatkossa.



Kuvassa on autosta 
löytyvä kamera, jonka 
avulla voi parkkeerata. 
Olikohan se nimeltään 
parkkitutka.



Kuvassa tutustutaan 
autoalalle. Ensi 
vuonna uusi 
ammattinimike on 
automekaanikko

Kuvassa siirretään renkaita 
lavalle ja viedään säilöön. 
Renkaiden vaihtosesonki oli 
juuri meneillään. TET-jaksolla 
pääsi vaihtamaan renkaita.



Renkaiden 
vaihtoon kuuluu 
monia eri 
työvaiheita, ensin 
ne irrotetaan ja 
renkaat pitää 
myös pestä 
ennen 
varastointia.



Kuvassa 
puhdistetaan 
vanteita ja niihin  
vaihdettiin uudet 
kumit.



Yläkuvassa auto on nostettu 
tunkilla ylös ja rengasta joko 
irrotetaan tai kiinnitetään. 
Autoalalla tulee osata 
rengastyö, joka on valinnainen 
tutkinnon osa. TET –jaksolla 
pääsi myös tasapainottamaan 
ja ilmaamaan renkaita, 
tarkistamaan renkaiden 
ilmanpaineet. Alemmassa 
kuvassa tutkitaan miten 
moniurahihna saadaan  
löysennettyä.



TET –jaksolla pääsi tutustumaan Turkan 
Ratsurinteelle ja Rantakankaan tallille 
eläintenhoitajan ammattiin. Tallilla pääsi 
kuljettamaan hevosia laitumelle ja 
puhdistamaan karsinoita ja vesikuppeja. 
Tallilla lakaistiin myös lattioita ja vietiin 
heinää hevosille. Hevosille tehtiin myös 
aamu- ja iltarehut valmiiksi.



TET jaksolla pääsi tutustumaan 
kokin ammattiin. Päivän aluksi 
pukeudutaan työvaatteisiin ja 
aletaan valmistelemaan päivän 
työtehtäviä. Tehdään työnjako 
keittiöllä.



Sain keittiöllä reseptin
marjarahkan
tekemiseen. Ensin
keräsin tarvikkeet ja 
raaka-aineet. Rahka
valmistettiin n.250 
henkilölle. Rahka
valmistettiin
yleiskoneella, mutta
ensin tutustuttiin
työturvallisuus
asioihin koneen
käytössä. Rahkasta
tuli hyvää.



Painekaapissa sulatettiin ja 
kuumennettiin jäiset 
marjat rahkaa varten.

Pilkoin myös vesimelonia, jotka laitettiin 
salaattipöytään tarjolle. Työvälineiden 

käyttö sujui hyvin. Laitoin astioita 
ohjeiden mukaan metallikärrylle 

rivakasti ja puhtaita astioita paikoilleen. 
Työ keittiöllä on välillä kiireistä.  



Perjantaina tettiläiset ja 
heidän opettajansa ja 
opinto-ohjaajansa 
kokoontuivat Luovin opinto-
ohjaajien kanssa Teams:iin.

Keskustelimme AmisTET-jaksosta ja 
teimme RUORI-itsearviointitehtävän 
omista opiskelu- ja työskentely-
valmiuksista, sekä täytimme AmisTET-
palautekyselyn Luoville.
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