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Toiminta työpakettien sisällä etenee ja hanke on ollut hyvin esillä mediassa 
 
Työpakettityö niin tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformin tukemisessa kuin sujuvan 
siirtymän koulutuksesta koulutukseen tai työelämään rakentamisessa on ottanut hyviä 
kehitysaskeleita vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla. Työelämäyhteistyötä on kehitetty ja syvennetty, 
itsenäisen opiskelun tueksi on lisätty moodlen ja QR-koodien käyttöä, opetushenkilöstölle on 
toteutettu työpajoja, huippuosaaja-valmennusta on toteutettu ja opiskelijoiden starttipäivä 
toteutettiin yhteistyössä yritysten kanssa. 
 
22.8 järjestettiin talotekniikan alalla putkialan esittelyaamupäivä yhdessä työelämän kanssa uusille 
putkialan opiskelijoille KSAOn tiloissa. Esittelyissä oli mukana R.A. Wickholm (LVI-urakointi), Kouvolan 
putkityö Oy (LVI-huolto), Rakennusliitto sekä KSAOn vanhemmat putkialan opiskelijat. Tapahtumasta 
julkaistiin artikkeli Kouvolan Sanomissa 22.8.2019.  
 
Myös hankkeen markkinoinnin ja tulosten levittämisen kannalta tärkeä artikkelisarjan kirjoittaminen 
aloitettiin. Artikkelisarjan ensimmäiseen artikkeliin "Teformi-hanke kehittämässä tekniikan alojen ja 
työelämän välistä yhteistyötä" haastateltiin Halton Oy:n kehittämispäällikkö Kari Virkkiä. Artikkeli 
HAMK Unlimited -verkkolehdessä julkaistiin 17.9.2019. 
 
TEFORMI-tiimi on osallistunut myös tapahtumiin ja kansainvälisiä yhteistyövierailuitakin on tehty. 
Siitä seuraavassa tarkemmin. 



   
 

 

Taitaja 2019  

 
HAMK järjesti kaikille piloteille suunnatun kaksipäiväisen valmennusohjelman Taitaja2019-kilpailujen 
yhteydessä 21.-22.5. Joensuussa. Ohjelman tavoitteena oli edistää erityisesti työpaketin 2, 
huippuosaajan polun, tavoitteiden toteutumista. Sähkö- ja automaatioalan sekä talotekniikan pilotit 
osallistuivat valmennukseen. 
 
Valmennuksessa tuotiin esille Taitaja-toiminnan mahdollisuuksia huippuosaamisen kehittämisessä. 
Taitajien taitajaksi vuonna 2018 valittu Roope Juutilainen esitteli omaa polkuaan, Taitaja2019-
lajipäällikkö Markku Räty kertoi kilpailujen järjestämisen ja niihin osallistumisen merkityksestä, 
ohjelmaan osallistuneille oli järjestetty tapaaminen oman lajinsa päätuomarin kanssa. Lisäksi 
osallistujat pääsivät seuraamaan oman alansa parhaiden, Taitaja-finaaliin selviytyneiden kilpailijoiden 
suorituksia. KSAO:n opiskelijat ja heidän opettajansa tekivät Taitaja-matkasta kertovan videon, mikä 
myös valmensi lisäämään videoiden käyttöä oppimisen välineenä.  
 
 
TEFORMI-alojen opettajat ja hankkeen ohjausryhmä tutustuivat helikopterikoulutukseen 
 
Hankkeen kehittämispäivä pidettiin 27.9.2019 
KSAOn Utin toimipisteessä. Kehittämispäivä oli 
suunnattu kaikille TEFORMI-hankkeen toimijoille 
sekä Ammattiopisto Tavastian ja Kouvolan 
Seudun ammattiopiston autoalan, kone- ja 
tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatioalan 
sekä talotekniikan opettajille ja ohjaajille. 
 
Ohjausryhmä kokoontui myös pari viikkoa 
myöhemmin samassa paikassa. Ohjausryhmän 
kokoontumisen pääteemana oli hankkeen 
jatkoajan hakeminen. Kokouksessa perehdyttiin 
myös Kouvolan seudun ammattiopiston 
asiantuntijan Pekka Kurkon johdolla toteutettaviin talotekniikan sekä sähköalan pilotteihin. Niin 
opettajat kuin ohjausryhmäkin pääsivät kokoontumisensa yhteydessä ohjatusti tutustumaan KSAO:n 
helikopterialan koulutukseen. 
 
 
 
 



   
 

 

Toukokuussa Tallinna, marraskuussa Cesis  
 
Hankkeen ensimmäinen kv-työpaja oli järjestetty alkuvuodesta Puolan Bydgoszczissa (kts. Uutiskirje 
1/2019). Toukokuussa TEFORMI:n edustajat tutustuivat uuteen potentiaaliseen yhteistyökumppaniin, 
Tallinnan Lasnamäessä Mehaanikakoolissa ja osallistuivat siellä järjestettyyn työpajaan. Yhteistyötä 
Mehaanikakoolin kanssa tullaan jatkamaan. Isäntien lisäksi työpajaan osallistui edustajia kaikista 
TEFORMI-toteuttajista. Työpajassa kartoitettiin keskeisimmät tekniikan alojen kehittämistarpeet. 
 
Kolmas kv-työpaja toteutettiin marraskuussa Latviassa, isäntänä Cesis Secondary School of 
Technology and Design. Työpajassa kartoitettiin keskeisimmät isäntäoppilaitoksen tekniikan alojen 
kehittämistarpeet ja vertailtiin niitä aiemmissa työpajoissa esiin tulleisiin kehittämiskohteisiin. 
Työpajan lopuksi sovittiin, että HAMK laatii hanke-ehdotuksen, jossa vastataan toteutetuissa 
työpajoissa esiin nousseisiin yhteisiin kehittämistarpeisiin. Nämä toimet edistävät hankkeen 
tavoitteena olevaa kv-kumppaniverkoston rakentamista, kansainvälistymistä ja Itämeristrategiaa. 
 
Hankkeen jatkosuunnitelmia 
 
Joulukuun alussa hankkeelle myönnettiin puolen vuoden jatkoaika 28.2.2021 saakka, mikä helpottaa 
toimenpiteiden maaliin saattamista! 
 
Tänä syksynä tehtiin teemahaastattelusuunnitelma aloittaneiden opiskelijoiden HOKS- ja 
urasuunnittelutoteutusten selvittämiseksi. Teemahaastattelut toteutetaan kaikilla pilottialoilla 
alkuvuodesta 2020. Haastattelujen perusteella keväällä toteutetaan pilottialojen opetushenkilöstön 
HOKS- ja uraohjauskoulutukset, joilla syvennetään opetushenkilöstön osaamista. Teemahaastattelut 
uusitaan loppusyksystä 2020 syksyllä 2020 aloittaneille opiskelijoille. Haastattelujen tuloksia 
verrataan kevään 2020 toteutettujen haastattelujen tuloksiin. Teemahaastattelujen tuloksista ja 
vertailuista kirjoitetaan artikkelit keväällä 2020 ja vuoden 2021 alussa. 
 
Yhteistyössä kv-kumppaniverkoston kanssa tehdään 24.3.2020 mennessä Erasmus+ hankehakemus.  
 
 

TEFORMI-hankkeen projektipäällikkönä toiminut Tuomas Eerola jää 
vuorotteluvapaalle 1.1.-31.7.2020. Tuona aikana häntä sijaistaa alusta asti 
hankkeessa mukana ollut Ismo Turve. 
 
 
TEFORMIsta lisätietoja löytyy hankkeen sivuilta. 
 

Ismo Turve 
 
 
 
 
 
 


