
Terveiset Tampereen Ammattiopisto Luovista!
Kiitos kuluneesta syksystä 2022 yhteistyökumppanimme! Keräsimme tähän kirjeeseen viime aikojen on-
nistumisiamme yhdessä työelämän kanssa, joita on ilo jakaa teidän kanssanne.

Työelämän rajapinnassa tehdään paljon aitoa työelämäyhteistyötä. Välillä on hyvä myös juhlistaa yhdes-
sä tekemistä. Aamuinen glögihetki Ammattiopisto Luovi Tampereella 1.12.2022 onnistui loistavasti. 

Tarjoilujen nauttimisen aikana vieraat saivat mahdollisuuden seurata opetusravintola Manserin toimin-
taa sekä tavata eri alojen opetustiimejä ja opiskelijoita. Mukana oli myös alumnejamme, jotka toimivat 
tärkeässä tehtävässä työpaikkojen ja oppilaitoksen välillä. 

Tunnelma oli jouluisen lämpöinen ja iloinen puheensorina täytti salin. Kiitos kaikille osallistujille!

Uusia kumppanuuksia ja työelämäyhteistyötä

Aamuinen glögitilaisuus kumppaneillemme 1.12.2022 Manserissa

Alumnitoiminta starttasi syksyllä Luovissa

Mukaan alumnitoimintaan saatiin heti innokkaita Luovis-
ta valmistuneita oman alansa osaajia. Alumnit pääsevät 
kertomaan kokemuksistaan työelämään sijoittumisesta ja 
urasuunnittelusta sekä tuovat tietoisuutta omasta potenti-
aalistaan palkkatöihin.

Mukaan toimintaan on saatu myös työpaikkojen yhteyshen-
kilöitä, jotka toimivat tärkeässä roolissa nuorten polutuksen 
onnistumisessa työelämään ja järjestelevät työaikoja niin, 
että nuoret pääsevät vastuutehtäviinsä alumnina.

Alkusyksyllä käynnistettiin yhteistyö ratsastuskoulu Niihama Ridingin ja TELMA-koulutuksen kanssa. Tel-
malaiset pääsivät ohjaaja Mari Erämaa-Karlssonin kanssa puuhaaman talleilla monenmoisissa tehtä-
vissä. Opiskelijoiden kanssa tehtiin muun muassa tallitöitä, varustehuoltoa sekä osallistuttiin hevosten 
hoitoon ja ruokkimiseen. Niihamassa on yli 40 ratsua ja ympäri vuoden pääsee ratsastamaan; talvella 
kahdessa maneesissa ja kesäkaudella myös suurella ulkokentällä. Käytössä on täyspitkä koulurata ja 
runsaasti tilaa sekä kalustoa esteratsastukseen. 

Yrittäjä Laura Nymanin kanssa lähettiin ideoimaan mahdollisuuksia yhteistyön muille muodoille ja näin-
pä myös media-alan opiskelijat päätyivät luomaan uutta opastusmateriaalia talleilla hyödynnettäväksi. 
Kiinteistönhoitajaopiskelijalle löydettiin tehtäviä talliympäristön huoltotöiden parista kiinteistönhuol-
losta vastaavan yrittäjän työparina. Ideoita heräsi myös tapahtumajärjestelyistä tulevalle keväälle yh-
dessä liiketoiminnan koulutuksen kanssa.  

Luovista kokiksi valmistunut Saimi sekä 
ravintolapäällikkö Nina Rönkä kuvattuna työ-
paikallaan McDonald's Kaukajärvellä.



Pirkanmaan Voimia Oy ja Ammattiopisto Luovi 
ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteistyön tavoit-
teena on löytää  oppimisympäristöjä koulutus-
sopimusjaksoille muun muassa ravintola- ja 
cateringalan  sekä puhtaus- ja kiinteistöpalve-
lualan opiskelijoille. Uusia polkuja työelämään 
ja täsmätyöhön tarvitaan koko ajan lisää.

Työelämäkoordinaattorina Tampereella toimii Kati Kuikka. Hänen työnkuvaansa 
kuuluu opetustiimien tukeminen uusien työelämäkontaktien etsimisessä sekä 
nykyisten kumppanuuksien ylläpito. Kati myös valmentaa tutkintoryhmiä työ-
elämään liittyvissä asioissa ja osallistuu erilaisiin projekti- ja hanketoimintoihin.  
Katilta saat tietoa työllistämisen tukimuodoista sekä opiskelijan että työnantajan 
osalta. Voit olla yhteydessä Katiin mihin tahansa yhteistyöajatukseen liittyen ja 
vaikkapa kutsua hänet vierailemaan työpaikallesi yhteisen ideoinnin merkeissä.

Ammattiopisto Luovin uudet yhteys- ja laskutustiedot tulevat käyttöön vuoden 2023 alusta lähtien. Tästä 
löydät tarkemmin tietoa luovi.fi-sivustolla 2.1.2023.

Laura kertoo, että tunnelmat alkaneesta yhteistyötä Luovin 
kanssa ovat todella mukavat. Omasta yrityksestä löytyi yllät-
tävän paljon tehtäviä, joissa Luovin opiskelijat pääsevät kokei-
lemaan työelämätaitojaan. Tutuksi tulemisen myötä opiskeli-
joissa on ollut nähtävissä rohkaistumista ja orastavaa kasvua 
omatoimisuuteen. Yrittäjä kannustaakin kaikkia työnantajia 
katsomaan työpaikkaansa uusin silmin ja huomaamaan sieltä 
löytyviä täsmätyötehtäviä, joihin opiskelijat voivat osallistua 
omista lähtökohdistaan käsin ja kerryttää arvokasta kokemus-
ta työelämästä.

Pirkanmaan Voimia Oy ja Ammattiopisto Luovi yhteistyössä

Työelämäkoordinaattorin terveiset

Muutoksia tulossa! Nykyiset yhteistyö ja ostosopimukset

Hankkeessa kehitetään työelämäyhteistyöhön liittyviä yhdenmukaisia palveluita, prosesseja ja materi-
aaleja. Käy tutustumassa hankkeen sivuihin Työelämän Rajapinta (tyoelamanrajapinta.fi). 

TYRSKY-hankekuulumiset

Jaana Koskinen
hankepäällikkö
Työelämän rajanpinta koulutuksen kehittämisen ytimessä -hanke
puh. 040 319 3419
jaana.koskinen@luovi.fi

Kati Kuikka
työelämäkoordinaattori
puh. 040 319 3019
kati.kuikka@luovi.fi

Hyvää joulunaikaa ja onnea tulevaan vuoteen 2023!

https://www.tyoelamanrajapinta.fi/

