
Tässä suunnitelmassa kuvaillaan Lumon lukion työelämälähtöisen opetuksen toteutumista
lukuvuonna 2020-2021. Suunitelman tavoite on lisätä työelämälähtöinen osuus vahvemmin
näkyville jokaiseen Lumon lukion oppiaineeseen siten, että opetuksessa voidaan hyödyntää
yhteisiä tempaisuja sekä yhteiseksi tuotettuja resursseja.

Työelämälähtöistä opettajuutta Lumossa toteuttavat
a) Työelämä-ja korkeakouluyhteistyötiimi
b) Tunne Työ 2.0 -hankkeen yhdyshenkilöt (2020-2021) Ritva Savonsaari ja Ilmari

Lähteenmäki

Syksyllä 2020 käynnistyy Tunne Työ-hankkeen jatkoprojekti, joka jatkaa Iina Mäkilän, Hilla
Hietasen ja Petri Pölösen aloittamaa työtä. Jatkohankkeessa ja syksyn tiimityössä Iinan
tilalla toimii Meeri Väätäinen. Väätäisen tilalla keväällä 2021 toimii Heidi Hautala.
Tulevaisuudessa yhteistyö sopii luontevasti työelämä- ja korkeakoulutiimille.

Lumon työelämä-ja korkeakouluyhteistyötiimi toteuttaa Lumossa seuraavat tempaukset:
● Uratarinaviikko (esim. 5.10. alkava viikko)
● Ammattien aamupäivä/Helmimessut. Aiemmin kahtena eri tapahtumana pidetyt

ohjelmat yhdistetään yhdeksi tapahtumaksi (esim. helmikuu)

Uratarinaviikolla Lumon opettajat jakavat viikon verran tuntien alussa omia ura- ja
opintotarinoitaan ja erilaisia ammattitaustojaan. Opettajille on tarjolla keskustelun tueksi
valmistettu diamateriaali, jota voi käyttää esityksessä. Tavoitteena on tuoda esiin työelämän
moninaisia mahdollisuuksia ja kirjoa. Ammattiura voi rakentua erilaisista vaiheista ja
kokeiluista. Tarinoilla voidaan tukea ja rohkaista nuoria erilaisiin työkokeiluihin. Ammatillinen
identiteetti rakentuu monista tiedoista ja taidoista, jotka karttuvat erilaisissa projekteissa ja
työsuhteissa.

Ammattien aamupäivä on kutsutilaisuus, jonne työelämä- ja korkeakouluyhteistyötiimi
kutsuu eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita kertomaan urapoluistaan, opinnoistaan,
tyypillisestä työpäivästään ja käyttämistään työvälineistä. Tapahtuma promotoi eri aloja,
tarjoaa kontakteja ja sitä kautta avaa nuorille kesätyömahdollisuuksia. Ammattien
aamupäivän ohjelmaosuuksiin ilmoittauduttiin syksyllä 2019 Popupkoulu-sovelluksen kautta.
Samaa ilmoittautumista käytetään mahdollisuuksien mukaan myös 2021.

Helmimessut on ollut messutyyppinen tapahtuma, jossa eri näytteillepanijat esittelevät
ständeillä ns. välivuoden vaihtoehtoja: vapaaehtoistyötä ja erilaisia opintoja. Yhdistämällä
Ammattien aamupäivän ja helmimessut saamme hyödynnettyä saman päivän tehokkaasti
niin koordinoiduilla ja aikataulutetuilla esityksillä kuin myös vapaamuotoisilla
välituntipopup-ständeillä.

Lisäksi Lumossa jatkuvana resurssina pyritään käyttämään seuraavia työkaluja:

Työelämälähtöisen opetuksen diapaketti
Edellämainitun ohjelman lisäksi Lumon opettajat tuovat jatkuvasti opetustyössään esille
opintoihin ja työelämään liittyviä ajatuksia, mahdollisuuksia ja vinkkejä. Tätä työtä

https://docs.google.com/presentation/d/1Oqn730ABsUhu4LW2ynmbhc3GwzrI558dy4GWWMEWc8A/edit?usp=sharing


helpottamaan on laadittu diapaketti, joka helpottaa esiin tuotavien asioiden sanoittamista
esimerkkien ja kysymysten avulla. Lumon intrasta löytyvä diapaketti on kaikkien opettajien
käytössä ja sen hyödyntämiseen ys-ajalla perehdyttävät kevään 2021 aikana Tunne Työ
2.0-hankkeen yhteyshenkilöt Lumossa. Diapaketti on suunniteltu yhteistyössä ja sen
toimivuutta on testattu opiskelijoiden ja työelämä- ja korkeakoulutiimin kanssa.

Yhteistyöverkosto Vantaan lukioiden kanssa
Opettajia kannustetaan jaettujen positiivisten kokemusten ja esimerkkien avulla tutustumaan
ja verkostoitumaan kollegoidensa kanssa ja jakamaan kansainvälisten tai kotimaisten
työelämävieraiden yhteystietoja mahdollisuuksien mukaan. Vapaamuotoisella viestinnällä ja
matalalla kynnyksellä saamme nopeasti koordinoitua toimintaa ja vaihdettua vinkkejä ja
suosituksia vierailijoista. Tähän tarkoitukseen on käytetty esimerkiksi yhdistystoimintaa,
LinkedIn-profiilia, sekä WhatsApp ja Facebook Messenger-pikaviestintää.


