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Luovin AmisTET

AmisTETiä on toteutettu työvuonna 2021-2022
seuraavilla paikkakunnilla:
• Muhos
• Oulu
• Seinäjoki
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AmisTET
Ammatillisiin perustutkintoihin tutustuminen, 
joita kyseisellä paikkakunnalla Luovissa 
voi opiskella.

Kenelle:
• Peruskoulun 8.-luokkalaisille

Tarjoamme:
• Tukea ammatinvalintaan ja jatko-opintojen 

suunnitteluun
• Vaihtoehdon peruskoulun TET-jaksolle
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AmisTET: sisältö

• Tutustut yhteen tai kahteen sinua 
kiinnostavaan ammattiin käytännössä

• Saat perustietoa ammatillisesta 
koulutuksesta ja opiskelusta Luovissa

• Pääset itse arvioimaan, onko Luovi sinulle 
sopiva opiskelupaikka

Kesto
• 5 opiskelupäivää
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AmisTET: hakeutuminen

• AmisTETiin hakemisessa sinua ohjaa oma 
opettaja tai oppilaanohjaaja.

• Sovi koulullasi etukäteen, kuka tuttu 
aikuinen lähtee mukaasi AmisTETiin.

• Täytä hakulomake Luovin paikkakuntien 
sivuilla.

Lisäksi
• 9. luokalla sinun on mahdollista tulla 

koulutuskokeiluun, josta saat lisää 
varmuutta ammatinvalintaasi ja jatko-
opintoihisi.
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8-luokkalaisille, jotka 
hyötyvät oppilaitoksessa 

toteutettavasta ammatteihin 
tutustumisesta.

Nuori joka hyötyy lisäopinto-
ohjauksesta ja urapolun 

suunnittelun tuesta.

Opiskelu Luovissa tulee 
tutuksi käytännössä.

Erityisen ja vaativan 
erityisen tuen tunnistaminen 

ja selkiyttäminen.

Käytännön työtehtäviin 
tutustuminen.

Pääpaino ammattiin 
tutustumisessa.

Tule tutun aikuisen kanssa.Nopo- / nivel-opojen kautta.
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Miten Amis TET - jaksolle 
hakeudutaan?

Yhteistyö huoltajien kanssa.

Tukea ammatinvalintaan ja 
jatko-opintojen 
suunnitteluun.

Amis TET on mahdollisuus.
Tarjoamme AmisTET -
jaksoa myös tulevana 
työvuonna 2022-2023. 

Täytä hakulomake 
huolellisesti.

Hakulomake löytyy 
osoitteista; luovi.fi/muhos

luovi.fi/seinajoki

Täytä sähköinen 
hakulomake yhdessä oman 

opettajasi tai 
oppilaanohjaajasi kanssa.
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Että suosittelen kokeilemaan eri 
koulutusvaihtoehtoja ja että 

Luovissa on paljon eri tutkintoja 
jotka voisivat kiinnostaa erilaisia 

ihmisiä

Se oli 
mukavaa ja 
sain tehdä 
siellä niin 

paljon ja se 
oli kivaa

Oli hyvin 
onnistunut. 

Tein kaikkea 
kiinnostavaa.

Sain korjata 
autoa ja opin 
miten päin 

rengas 
laitetaan.

Toivon että 
otatte minut 

opiskelemaan 
teille. ON 5/5 ei 

ihan 5/5.

Todella hyvä opiskelupaikka. Voisin 
hakea peruskoulun jälkeen 
kiinteistötöitä tai media-alaa

Siellä otettiin minut hyvin vastaan. 
Tunsin olevani samanlainen muiden 

kanssa. Oli tosi 
mukavaa ja 

ruoka oli 
hyvää.

Pidin kiinteistötöistä ja laitteiden 
purkaminen oli hauska työtehtävä 

jota sain tehdä kaverin kanssa

Se oli 
hauskaa ja 

viihdyin hyvin. 
Siellä saa olla 

mitä on. 

Kiitos paljon 
mahdolli-
suudesta

Muhos
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Oulu Oli tosi mukava 
viikko ja tosi 

mukava ja kiva 
henkilökunta. 

Kannattaa 
mennä hyvä 

paikka.

Oli mukavaa 
tekemistä sai 

hyvän 
käsityksen 
koulusta.

Hyvin 
järjestetty, 

ystävällinen 
henkilökunta ja 
selkeät ohjeet. 

Hakeutuminen 
jaksolle sujui 
ongelmitta ja 
tiedotus oli 
selkeää ja 
riittävää. 

Rento ilmapiiri. Todella auttavainen, 
mukava ja sydämellinen henkilökunta. 

Iloiset ja onnellisen näköiset opiskelijat. 
Hyvin järjestetty jakso. Selkeät ohjeet ja 

tehtävät. 

Oli kiva tehdä 
ruokaa ja 
tutustua 
Luoviin.

AmisTET oli hyvin organisoitu. Sekä 
ohjaajat että oppilaat oli hyvin huomioitu 

toimintoja toteuttaessa.

Suosittelisin 
käymään 

tutustumassa 
eri aloihin.

Oli tosi mukava 
kokemus ja 

mukava 
henkilökunta. 

Koulu on vaikuttavan tasokas, hyvät 
laitteet, mukava rento ilmapiiri. 

Toivottavasti Luovi pystyy muuttamaan 
ennakkoluuloja kouluaan kohtaan. Hyvä 

oppilaitos monelle.

Olin yhden 
päivän. Oli 

hyvä tunnelma 
ja tekemisen 

meininki!

AmisTET oli 
positiivinen kokemus. 
Antoi tärkeää tietoa 

ammatteihin 
kuuluvista tehtävistä.
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Seinäjoki Oli kivaa kun sai 
tutustua erilaisiin 

ammatteihin.

Oli kiva tehdä 
kaikkea.Oli jees, sai tehdä töitä.

Viikko meni 
nopeasti.

Viikon aikana sai hyvän katsauksen ja se saattoi 
muuttaa oppilaan ajatusta omasta alavalinnasta.

Amis TET osui hyvään 
kohtaan kasiluokalla, 

osa alkaa miettimään jo 
koulutusvalintojaan.

Kiinteistönhoitaja 
Varastonhoitaja 

Kokki 
Toimitilahuoltaja 

8 oppilasta + opettaja ja 
koulunkäynnin ohjaaja 

Ei ollu odotuksia -
kaikki suju hyvin.

Yhteinen kokemus 
kantaa.

Saatiin kokeilla 
kaikenlaista ajaa koneilla 

jne. 
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