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Seuraavaksi 
tarjottimella:

• Polkuja-hankkeen esittely

• Oppimisympäristöt ammattiopisto Spesiassa

• Yto-opintojen integrointi oppimisympäristöihin

• Parrasvaloissa valikoidut oppimisympäristöt

• Videoita

• Mahdollisuus kysymyksiin



Polkuja-hanke
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Polkuja-hanke (2021–2022)

• Polkuja-hanke on osa Opetushallituksen 
Oikeus osata –hankekokonaisuutta ja 
erityisesti sen Oppimisen edellytysten ja 
oppimistulosten parantaminen –
toimenpidekokonaisuutta

• Polkuja-hankkeessa ovat mukana: Turun 
kaupunki (koord.), Turun ammatti-instituutti, 
Omnia, Koulutuskeskus Salpaus, 
Ammattiopisto Spesia, Tredu ja Tavastia
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Polkuja-hankkeen tavoitteet

Polkuja-hankeen tavoitteena on: 

• Toimintamalli perustaitojen lähtötason testaamiseen ja 
kartoittamiseen 

• Perustaitojen vahvistamista tarvitseville ohjattu polku 
osaamisen kehittämiseen

• Yhteisten tutkinnon osien osaamisen osoittamiseen 
toimintamalli ja korkea-asteen opintoihin suuntaava 
valmennuspolku.



Sisäiset oppimisympäristöt
Spesiassa



SISÄISET OPPIMISYMPÄRISTÖT VALMISTAVAT 
KOULUN ULKOPUOLELLE JA OPINTOIHIN

• Oppilaitoksen tiloissa toteutettavia 

mahdollisimman työelämän kaltaisia 

toimintoja

• Valmistaudutaan turvallisesti  työelämässä 

tapahtuvaan oppimiseen

• Voi myös hakea tuntumaa eri 

koulutusaloihin

• Kaikissa Spesian suurimmissa toimipisteissä

(Toimii myös kesätyötreeninä!)
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Ytot ja yksilölliset polut

• Yksilölliset polut ammatillisissa opinnoissa

• Oppimisympäristöt ovat yksi yksilöllisten polkujen toteutusmuoto

• Toimivat väylänä työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ja tarjoavat 
mahdollisuuden yto-opintojen integrointiin

• Spesian oppimisympäristöt:

PUOTI
HARJOITUS-
TOIMISTO 

RADIO 
SPESIA POINTTI

POLKU-
PYÖRÄ-

KORJAAMO
DUUNILA

eOPPIMIS-
YMPÄRISTÖ



Oppimisympäristöjen esittelyjä



RADIO SPESIA
UUTINEN

• Tuotetaan opiskelijalähtöisesti radiota, podcasteja ja 

mediatöitä

• Pakollisia ytoja (esim. viestintä- ja vuorovaikutus, taide 

ja luova ilmaisu), myös TUVA- ja TELMA-opintoja

• Vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja 

kuulluksi tulemista 

• Opiskelijoiden oma suunnittelu ja toteutus korostuu

• Podcastit kuultavissa koulun kotisivuilla ja jopa 

Spotifyssä!

MAINOS

https://web.microsoftstream.com/video/fe483eff-7e57-4dec-865f-18f90a4746c2?channelId=531336c8-2d7f-448a-9e29-53fecfd5b9b8
https://web.microsoftstream.com/video/035f6393-fbd1-4feb-b739-81d7766587a1?channelId=531336c8-2d7f-448a-9e29-53fecfd5b9b8


PUODIT

• Oikeat myymälätehtävät
• Myynnissä opiskelijatöitä ja valikoitujen 

kumppanien tuotteita, 
sesonkitapahtumia

• Ulkoasukin on opiskelijoiden (osaksi) 
suunnittelema ja toteuttama

• FB: Spesia Puoti Järvenpää
• IG: #spesiapuoti



eOPPIMISYMPÄRISTÖ

• Valmistaa toimimiseen sisäisissä 
oppimisympäristöissä (Puodit)

• Hololens-teknologia

• Kassan käyttö

• Asiakaspalvelutilanteet (myös kielillä)



HARJOITUSTOIMISTO

• Erilaiset asiakastyöt mm. kopiointi, laminointi, 

tarratulostus, kampasidontatyöt, mainokset, 

lahjakortit, ja erilaiset tiedonhakutehtävät

• Palvelee oppilaitosta ja ulkoisia asiakkaita

• Toimii Puodin yhteydessä

• Transkriptointi



Seuraa ja tykkää




