
VALMAKSI LÄHIPÄIVÄ 
Aulatoiminnan järjestelyistä 7.4.2016 

 
Validia ammattiopistossa järjestettiin Valmaksi –projektin lähipäivä 7.4.2016. Tämän päivän 
järjestelyihin pyydettiin mukaan Telma ryhmien pyörittämää Aulatoimintaa. Tämä on lyhyt 
kuvaus yhtäältä päivän järjestelyistä ja toisaalta pieni kuvaus aulatoiminnasta. 

 

Aulatoiminnan taustaa 
 

Olemme kehittämässä aulatoiminnasta yhtä tapaa toteuttaa Telman opetussuunnitelmaa. 
Sen keskeisenä ajatuksena on toiminnallistaa Telman opetussuunnitelma koulun 
arkipäivään. Toistaiseksi tämä prosessi on vasta muotoutumassa ja aulatoimintaa toteuttaa 
minun oma ryhmäni Telma D maanantaista perjantaihin. Lisäksi tiistai ja torstai aamuisin 
joukkoomme tulee muista Telma ryhmistä opiskelijoita suorittamaan työelämään 
valmentautumista.  

Keskeistä tässä toiminnassa on se, että opiskelijoilla on yksilölliset tavoitteet, jotka nousevat 
heidän Hopsistaan. Toisin sanoen, kun teemme ryhmässä töitä voi jokaisella opiskelijalla 
olla omat yksilölliset tavoitteet. Samaa tehtävää tekevillä opiskelijoilla voi yhdellä tavoitteet 
liittyä sosiaalisiin taitoihin, toisella tavoitteet voivat nousta oppimaan oppimisesta ja 
kolmannelle toiminta on työelämään valmentautumista. Tehtävien suunnittelussa 
huomioidaan edellä mainittujen asioiden lisäksi opiskelijoiden lähtötaso, tavoitteet ja 
jatkosuunnitelmat. Toiminnassamme on kolme tasoa: toiminta avustettuna, ohjattuna ja 
itsenäinen toiminta. 



Valmaksi lähipäivän järjestäminen 
 

Kaikki sai alkunsa Valmaksi projektin vetäjien esittämällä pyynnöllä Aulatoiminnan 
osallistumisesta lähipäivän järjestelyihin (koulun sisäistä yhteistyötä). Ajatus tuntui hyvältä 
ja sopivalta meidän toimintaamme. Tosin osa toiveista tuntui hieman liian vaativilta omille 
opiskelijoilleni, joten sovimme samalla yhteistyöstä eli siitä, että saamme mukaan myös 
Valman opiskelijoita. 

Ensimmäinen askel 
Valmaksi projektin vetäjät tulivat luokkaamme pitämään palaverin, jossa he esittivät 
virallisen pyynnön yhteistyöstä ja samalla kävimme yhdessä läpi sen, mitä meidän tulee 
tehdä. Sovitut asiat kirjattiin ylös ja kaikille osapuolille toimitettiin pöytäkirja.  

Palaveria edelsi perehtyminen kokouskäytäntöön. Samoin pohjustin asiaa kertomalla 
tulevasta lähipäivästä ja siihen liittyvistä tehtävistä. 

Meidän hoidettavaksi tuli kokoustilan suunnittelu, tavaroiden lainaaminen, koristelu ja 
järjestely sekä kokouksen purkaminen. Valman opiskelijat osallistuivat koristeiden 
tekemiseen sekä hoitivat vieraiden vastaanottamisen ja ohjaamisen sekä papereiden yms. 
jakamisen (vaativammat asiakaspalvelun tehtävät). 

Toinen askel 
Seuraavassa vaiheessa kokosimme opiskelijoiden kanssa listalle kaikki asiat, jotka meidän 
tuli tehdä. Samalla teimme alustavan aikataulusuunnittelun. Tehtävät oli listattu 
fläppitaululle, jossa ne olivat opiskelijoiden nähtävissä koko ajan. Päiväkohtaiset tehtävät 
kirjasimme aamulla taululle, johon myös merkittiin, kun tehtävä oli suoritettu. 

 



 

Kolmas askel 
Kolmannessa vaiheessa aloitimme toiminnan. Sovimme eri ryhmien kanssa tarvittavien 
pöytien, fläppitaulujen yms. tavaroiden lainasta. Samalla kiersimme merkitsemässä 
lainattavat tavarat dymolla, jotta osaisimme palauttaa ne oikeisiin paikkoihin. 

 

  

Neljäs askel 
Seuraavaksi aloitimme kokoustilan (liikuntasalin) suunnittelun annettujen ehtojen mukaan. 
Meidän saada tilaan videotykki, seitsemän pöytää ja kolmekymmentä tuolia. Tietenkin 
järjestelyissä tuli huomioida esteettisyys ja toimivuus.  



Ensimmäiseksi kävimme mittaamassa liikuntasalin leveyden ja pituuden. Sen jälkeen 
teimme pohjapiirustuksen, johon aloitimme tilan suunnittelun. 

           

Pohjapiirustusta tehdessämme huomasimme, että meidän kannattaa piirtää tila sekä 
pystyyn että vinoon. Tämä sen vuoksi, että tila miellettiin eri tavalla ja yhteisen sävelen 
löytymistä helpotti kahdenlainen esitystapa. 

Tässä vaiheessa kävimme myös harjoittelemassa järjestelyn salissa ja samalla pyysimme 
konsultaatiota mikrotuesta av-laitteiston osalta. Mikrotuki opasti meitä laitteiston 
asentamisesta ja joukostamme valittiin asiaan vastuuhenkilöt, jotka opettelivat asian. 

Luonnollisesti suunnitelma esiteltiin projektin vetäjille ja heiltä saimme arvokasta palautetta, 
joka otettiin innolla vastaan, koska huomasimme tekevämme merkityksellistä hommaa ja 
samalla ymmärsimme, että palautteen avulla voimme muuttaa ja jopa parantaa omaa 
tekemistämme. 

Viides askel 
Kun suunnitelmat oli tehty ja hyväksytty ja järjestelyt oli harjoiteltu, aloitimme koristelujen 
valmistelun. Pöytiin tarvittavat pöytäliinat hommattiin ja aloitettiin kukkakoristeiden 
valmistelu. Kukkakoristeiden tekemiseen osallistui myös Valman opiskelijoita. Koska 
pöytäliinoihin oli tarkoitus kirjoittaa tussilla, teimme pieniä testauksia. Testausten perusteella 
tulimme siihen tulokseen, että pöytien pinta on parempi suojata jätesäkillä, jotta tussi ei 
pääsisi imeytymään pöydänpintaan. 

 



 

 

 

Samalla toiset opiskelijat aloittivat palautekyselyn valmistelun. Päivän järjestelyistä ja päivän 
sujumisesta tehtiin opiskelijavoimin oma kysely ns. virallisen kyselyn rinnalle. 

  

 



Kuudes askel 
Varsinainen järjestäminen sujui nopeasti ja tehokkaasti. Hyvin suunniteltu toiminta on kiva 
toteuttaa. Isompia murheita ei järjestelyissä ilmaantunut ja aina vika-alttiit av-laitteetkin 
toimivat mallikkaasti. 

 

 
Varsinainen toiminta osuus päättyi kokouksen purkamiseen ja lainatavaroiden 
palauttamiseen seuraavana päivänä. 

Viimeinen askel 
Lopuksi teimme koonnin palautteista ja kävimme sen läpi. Samalla kävimme koko prosessin 
läpi ja mietimme onnistumisia ja kehittämisen kohteita. 

Lopuksi 
Koko prosessin ajan päämääränä oli kehittää opiskelijoiden toiminnan ohjausta: 
suunnittele-toteuta-arvioi ja tee tarvittavat muutokset. Opiskelijoita kannustettiin oma-
aloitteisuuteen ja omien mielipiteiden esille tuomiseen, kaikkia kuunneltiin ja toisten 
mielipiteitä pidettiin arvossa. Päätökset tehtiin yhdessä ja niiden mukaan toimittiin. Ja kuten 
oikeissakin demokratioissa, myös meillä opettaja sattui olemaan vähän enemmän 
demokraattinen… 

Prosessin aikana toiminnan ja henkilökohtaisten tavoitteiden selkiintymisen vuoksi 
opiskelijoiden tavoitteet nostettiin opetussuunnitelmasta oppiaineittain. Tällaisia tavoitteita 
olivat:   

1. Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot: palautteen anto ja vastaanottaminen 
2. Matematiikka: mittasuhteet. 
3. Yhteiskunnassa toimiminen: Kokouskäytänteet. 



4. Viestintä, vuorovaikutus ja kommunikointi: palautekysely, vuorovaikutuksessa 
toimiminen. 

5. Tietotekniikka: palautekyselyn toteutus ja av-laitteiston asennus. 
6. Oppimaan oppiminen: Ongelmien ratkaisutaidot. 
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