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AmisTET jaksolla Heinätorin koulun 8. luokan 
oppilaat tutustuivat  käytännössä kokin 
ammattiin. Viikon aikana he saivat tietoa 
tietoa myös muista ammateista, joihin Luovi 
Muhoksella voi opiskella. 

Ammatteja:
- kuorma-auton ja yhdistelmäajoneuvon 
kuljettaja
- eläintenhoitaja
- automekaanikko
- palvelulogistiikan työntekijä
- maaseutuyrittäjä
- ympäristöhoitaja
- maalari
- talonrakentaja



Ennen ruuan valmistamista tutustutaan ruoka-
ohjeisiin. Sen jälkeen valitaan tarvittavat ruoka-aineet 
varastosta.



Näissä kuvissa kuoritaan perunoita lohikeittoon. 
Perunoita tarvittiin 1,2 kiloa. Määrä piti punnita 
puntarilla. Kokin ammatissa tarvitaan myös 
matematiikkaa.



Toisessa kuvassa perataan muikkuja. 
Toisessa kuvassa pilkotaan sipuleita.



Kuvassa on kokonaisia lohia 
valmistettavaan lohikeittoon.
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Kokonaiset lohet piti fileoida. Opettaja näyttää mallia, miten 
lohifileitä käsitellään. Oppilaat pääsivät harjoittelemaan 
lohifileiden käsittelyä.



Kuvassa lohifileistä poistetaan ruodot. 
Apuna käytettiin pihtejä. Sen jälkeen
lohifileet pilkottiin.



Fileoinnin jälkeen 
valmistettiin kalaliemi 
lohikeittoon. Liemi 
maustettiin ohjeiden 
mukaan. Ensi kokit 
unohtivat lisätä 
suolen, mutta 
loppujen lopuksi 
keitto onnistui hyvin.



Yhteinen lounashetki



Kuvissa vatkataan kananmunia pannukakkua varten.



Pannukakut valmistettiin jälkiruuaksi. Kokin tulee ottaa
huomioon tarvittaessa myös ruoka-aineallergiat.



Yhtenä päivänä tehtiin 
jauhelihapihvejä. Ennen 
valmistamista tehtiin testipihvi ja 
maistettiin ovatko maut kohdallaan.



Kuvassa pakataan
porkkanaleivoksia
kahvioon. Luovin
opiskelijakunta pitää
päivittäin Muhoksella
kahvilaa avoinna ja 
kokit leipovat sinne
tarjottavaa edulliseen
opiskelijahintaan.



Yhtenä päivänä leivottiin
omenapiirakkaa. 
Kuvassa kaadetaan
omenapiirakan taikinaa
pellille. Kokin on tärkeää
muistaa seurata, kuinka
kauan piirakkaa pidetään
uunissa. Teollisuusuunit
ovat kotiuunia
tehokkaampia.



Kuvissa tiskataan astioita. Se 
on tärkeä työtehtävä 
työpäivän aikana. Osa astioista 
piti pestä kahteen kertaan, 
jotta ne puhdistuivat kunnolla. 
Puhtaanapitotehtävissä on 
tärkeä muistaa ergonomia. 
Työtehtäviin kuului myös viedä 
puhtaat astiat linjastoon ja 
lajitella roskat. Päivän 
päätteeksi roskat vietiin ulos 
roskakatokseen. Myös 
ruokasalissa piti pyyhkiä 
pöydät ja nostaa tuolit ylös 
lattian puhdistamista varten.



Kuvissa 
tutustutaan 

palvelulogistiikan 
ja yhdistelmä-

ajoneuvon 
kuljettajan 

ammatteihin ja 
opiskelutiloihin.



Kuvassa on Heinätorin 
koulun opettajan Pertin 
oma apuohjaaja. Hänen 
nimensä on Täplä. Täplä ei 
ollut mukana AmisTET
viikolla, mutta söpönä 
koirana pääsi mukaan 
diasarjaan.



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

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



Palautetta ja kokemuksia viikosta:
Oppilaat:
- Ihan hyvä viikko
- Tiskikoneen käyttö oli mukavaa
- Ihan ok, linjaston hoitaminen oli mieluista
- Oli se ihan mukavaa, tauot oli mukavia
- Kokkaaminen ja astianpesu oli mukavaa, muikkujen käsittelystä en tykänny
- En tiiä – ihan ok
Opettajat:
- Oli hienoa nähdä, kun oppilaat oli ihan kotonaan keittiöllä ja hoitivat hommat, olivat

omatoimisia
- Työtehtäviä tehdessä nousi esiin esiin taitoja ja vahvuuksia, oppilaat osasivat kysyä neuvoja ja 

lisätehtäviä
- Oli hienoa nähdä kun oppilaiden ja Luovin opiskelijoiden yhteistyö sujui hyvin ja tehtiin

tuttavuuttakin
- Pro meininki oli ryhmällä koko ajan ja sai olla kyllä ylpeä oppilaista
- Oppilaat oli innostuneita ja tuli hyviä keskusteluja ja yhteistyö sujui
- Oli myös kiva nähdä Heinätorin entistä oppilasta ja kuulla kuulumisia
Luovin työntekijät:
- Kokkien opettaja kertoi, että oli kiva kun oppilaat oli oma-aloitteisia ja innokkaita keittiöllä ja 

kiitteli ahkeruudesta ja toivotteli muitakin tervetulleeksi Luoviin
- OPO toivotteli oppilaat tervetulleeksi koulutuskokeiluun 9. luokalla
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