KERÄÄ
OPINTOPISTEITÄ
KESÄLLÄ!

K A T S O
T I I S E R I V I D E O
L U E L I S Ä Ä
M E S S I S T Ä !

J A

KESÄPAJOJEN TEEMAT:
#Ruissifillari
KESÄDUUNAA-kampanjan video
Kesätyöopas nuorille ja yrityksille
Asiakasymmärrystä elävästi palvelumuotoilu-videoita nettiin
Älykäs kaupunkivesiliikenne - Tall
Ships Races 2017
Innovaatioleiri singaporelaisille
INNOCENS-vierailun suunnittelu ja
valmistelu
Robotiikkaa, digitalisaatiota,
jakamistalouden malleja tekstiilikierrätyksessä

2 0 1 7

KESÄPAJAT
Ilmoittaudu
mukaan 19.4.
mennessä!
lyyti.in/kesapajat
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Kesätyöopas nuorille ja yrityksille
Pajassa suunnitellaan ja toteutetaan
kesätyöoppaat sekä 15–18 -vuotiaille
työnhakijoille että kesätyötä tarjoaville
organisaatioille. Pajassa suunnitellaan
oppaiden sisältö ja visuaalinen ulkoasu.
Pajaan osallistuminen ei edellytä
erityisosaamista. Max. 4 opiskelijaa, 3 op
(tai sovittaessa enemmän).
KESÄDUUNAA-kampanjan video
Pajalaiset suunnittelevat ja toteuttavat
esittelyvideon, jossa kerrotaan
minkälaisiin töihin nuoret ovat päässeet
Kesäduunaa-kampanjan kautta ja
minkälaisia heidän kokemuksensa ovat
olleet. Lisäksi haastatellaan nuoria
työllistäneitä yrityksiä ja heidän
kokemuksiaan. Videomateriaalin lisäksi
pajassa suunnitellaan videota tukevaa
viestintämateriaalia. Video-pajassa on
eduksi, jos on kokemusta videoiden
tekemisestä ja editoinnista. Riittää, jos on
halu ottaa selvää ja oppia. Pajaan otetaan
max. 6 opiskelijaa, 3-5 op.
#Ruissifillari
Paja osallistuu toteuttamaan Ruisrockin
ympäristöohjelmaa nostamalla esiin
energiankäyttöä ja -säästöä. Pajalaiset
toteuttavat yhteistyökumppaneiden kanssa
ruissifillarin, jota polkemalla tuotetaan
energiaa selfien ottamista varten.
Pajalaiset tekevät yhteistyötä Ruisrockin
kanssa ja muiden tarvittavien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Pajalaiset
osallistuvat Ruisrockiin ja pitävät siellä
kolmen päivän ajan #ruissifillari -pistettä.
Ei erityisosaamista, mutta iloista
asennetta ja heittäytymistä. max. 10
opiskelijaa, 5 op

Asiakasymmärrystä elävästi – palvelumuotoiluvideoita nettiin
Pajalaiset tutustuvat eri asiakas- /
käyttäjätiedon hankintamenetelmiin ja
suunnittelevat ja toteuttavat näiden pohjalta
lyhyitä informatiivisia videoita. Videot on
suunnattu yritysten / organisaatioiden
henkilöstölle, yritysten hyödynnettäväksi. Ei
erityisosaamisvaatimuksia, mutta toivotaan
luovaa otetta, kykyä hankkia tietoa ja esittää
asia ymmärrettävästi, ytimekkäästi ja
mielenkiintoisesti. Opiskelijoita 4-8, 5+op
Älykäs kaupunkivesiliikenne - Tall Ships Races
2017
Pajalaisten tehtävänä on selvittää ihmisten
liikkumista ja käyttäjäkokemuksia Tall Ships
Races 2017 –tapahtumassa. Tavoitteena on
löytää uusia näkökulmia vesillä ja veden
äärellä liikkumiseen sekä erilaisissa vesillä
liikkumiseen tarkoitetuissa liikuntavälineissä,
niihin menemisessä ja niistä poistumisesta
tapahtumaan osallistuvien ihmisten
näkökulmasta. Haemme monialaista ryhmää,
mutta toiveena on saada mukaan ainakin 1-2
muotoilun opiskelijaa (muotoilun näkökulmat
tuttuja jo valmiiksi). Opiskelijoita 3-10, 5-10 op
Robotiikkaa, digitalisaatiota, jakamistalouden
malleja - tekstiilinkierrätyksessä
Pajalaiset suunnittelevat innovaatioleirin
syksyksi. Leirin teemat kytkeytyvät
tekstiilinkierrätyksen teknologioihin,
robotiikkaan, digitalisaation mahdollisuuksiin
ja jakamistalouden malleihin. Innovaatioleirille
osallistuu yrityksiä, opiskelijoita ja aiheesta
kiinnostuneita toimijoita. Pajaan etsitään
monialaista työryhmää, vähintään 3 opiskelijaa,
5 op

Innovaatioleiri singaporilaisille syyskuussa
Syyskuussa Sepänkadulla tärähtää! 20
yliopisto-opiskelijaa Singaporesta tulee
tänne 2 viikon innovaatiokurssille
oppimaan kiertotaloutta ja
innovaatiopedagogiikka yhdessä Turku
AMK opiskelijoiden kanssa. Toimeksiannot
kurssilla tulevat Sitralta ja kurssilla on
todella paljon yritysvierailuja ja
mielenkiintoista vapaa-ajanohjelmaa.
Etsimme nyt kesäpajaan monialaisia
opiskelijoita suunnittelemaan
vierailuohjelmaa ja bonuksena on upea
mahdollisuus osallistua itse toteutukseen.
Paja tarjoaa aivan mahtavan tilaisuuden
saada kv. kontakteja ja hioa
projektitaitoja. Pajaan etsitään monialaista
opiskelijaryhmään, noin 3-5 opiskelijaa, 35 op
INNOCENS-vierailun suunnittelu ja
valmistelu
Toimeksiannon pohjana on Turun AMK:n
koordinoima kansainvälinen INNOCENShanke, jonka pääteemoina ovat yrittäjyys
ja innovaatiopedagogiikka. Syyskuussa
2017 Turkuun tulee neljästä eri maasta
opettajia Innovaatiopedagogiikkavalmennukseen. Kesäpajan tehtävänä on
vierailun oheisohjelman suunnittelu ja
valmistelu. Bonuksena kesäpajalaisilla on
mahdollisuus osallistua soveltuvin osin
myös itse vierailun toteutukseen
syyskuussa! Paja tarjoaa upean
mahdollisuuden saada kansainvälisiä
kontakteja ja hioa projektitaitoja. Pajaan
etsitään monialaista opiskelijaryhmää,
vähintään 3 opiskelijaa. Opintojakson
laajuus on oppimistehtävistä riippuen 3-5
op.

