
AmisTET-jaksolla 
Luovissa 
16.5.-20.5.2022



Mukana olivat:
- Kuulammen koulu
- Jäälin koulu

Kyyditykset hoiti Luovin 
opo ja Luovin 
autonkuljettaja opiskelijat. 



AmisTET -viikolla 
tutustuttiin keittiöalan 
työtehtäviin, kokkien 
ammattiin. 
Tutustumiseen kuuluu 
se, että pukeudutaan 
alan työvaatteisiin. Myös 
turvajalkineet ovat osa 
työvaatetusta



Kokin työtehtäviin kuului 
hedelmärahkan tekeminen. 
Rahkaan pilkottiin banaania, ja 
siitä tuli oikein hyvää. Ennen 
tarjolle laittamista annokset 
koristeltiin strösseleillä.



Toisessa kuvassa raastetaan porkkanaa 
raastesalattiin. Toisessa kuvassa tehdään 

sämpylätaikinaa. Sämpylät tehtiin lounaalle. 

Kokin ammattiin kuuluu huolehtia myös 
erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat, ja se 

onkin tärkeä osa kokin työtä.



Näissä kuvissa tehdään sämpylöitä. 
Kohonnut sämpylätaikina pilkotaan ja 
tehdään sämpylöiksi. Sen jälkeen ne 
paistettiin lounaalle tarjolle.



Luovin opettaja Marjo ja ohjaaja 
Susanna auttoivat ja opettivat 
keittiöllä. Kuvassa esipestään 

astioita. Astiahuolto on keskeinen 
ja tärkeä osa kokin työtä.



Kuvassa on puhtaita astioita, jotka ensin 
annetaan kuivua ja laitetaan sen jälkeen 
paikoilleen kaappeihin. Astiakorit voivat 
olla painavia ja ergonomia on 
työskentelyssä tärkeä asia ottaa 
huomioon. Alalla on tärkeää käyttää 
hyviä työjalkineita. Omasta fyysisestä 
kunnosta kannattaa pitää hyvää huolta.



Tutustuttiin varastonhoitajan ammattiin. 
Päästiin kokeilemaan trukilla ajoa. Trukkia 

oli aluksi vaikea ohjata. Trukilla ajoa 
harjoitellaan opiskelun aikana. 

Ajokokemusta ehtii hankkia paljon ennen 
ammattiin valmistumista.



Varastonhoitaja



Postipakettiin liimataan postituslappu.
Sen jälkeen paketti laitetaan oikeaan rullakkoon, sen mukaan 
mihin paketti ollaan kuljettamassa. Tettiläiset pääsivät mukaan 
postin kuljetukseen, hoitamaan logistiikkaa.



AmisTET:ssä tutustuttiin 
automekaanikon 
ammattiin. 
Työpisteellä oli paljon 
erilaisia työkaluja. 
Opiskeluaikana jokainen 
työpari saa oman 
työkaluvaunun.



Työhön kuului autonrenkaiden tasapainotusta. Jokaisen automekaanikon on 
tärkeää osata tehdä erilaisia rengastöitä. Se laajentaa työllistymismahdollisuuksia. 



Rengastöihin kuuluu, että rengas asetetaan 
koneeseen, joka tasapainottaa renkaan säätöjen 
mukaan.



Kuvissa vaihdetaan renkaat. Työssä 
tarvittiin pulttipyssy. Renkaat tulee vielä 
kiristää 100 ajokilometrin jälkeen.



Korjaamossa 
työergonomiaa helpottaa 
erilaiset nostolaitteet ja 
nosturit. Kuvassa 
vaihdetaan rengasta. 
Työkaluna on pulttipyssy. 
Momenttiavain on 19 
millimetrinen. Työtä 
helpottamaan auto on 
nostettu nosturilla ylös.



Automekaanikon työhön 
kuuluu öljyjen ja 
öljysuodatinten vaihdot 
autoihin. Tarvikkeet löytyvät 
tarvittaessa varastolta tai ne 
haetaan Muhoksen 
varaosakeskuksesta. 
Työtehtäviä opiskellaan jo 
heti opintojen alussa.



Kuvissa tarkistetaan, että öljyä on vaihdon jälkeen riittävästi 
moottorissa. ”Autoala tuntui kiinnostavalta ja hauskalta ammatilta. ”
”Vois tulla 9. luokalla koulutuskokeiluun.”





Perjantaina tettiläiset ja 
koulun aikuiset 
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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