Maailman suurin etäTET 21.-25.11.2022

Opojen ja opettajien INFO
Hei opo tai opettaja!
Tervetuloa Maailman suurimpaan etäTETiin 21.-25.11.2022.
Odotamme viikkoa innolla! Upeaa päästä tapaamaan sinut ja kaikki tapahtumaan ilmoitetut nuoret.
Olemme koonneet tähän kaiken tiedon, jonka avulla voit valmistautua tulevaan viikkoon. Mukana
myös viikon lukujärjestys. Perehdythän ohjeisiin huolella. Välitä tiedot myös nuorillesi.
Terveisin TATin väki
_______________________________________________________________________________________
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1 Viikon pääpointit ja linkkiasiat
1. Nuoret voivat osallistua viikkoon koululta käsin tai etänä, koulun oman harkinnan mukaan.
2. Koulun tai oppilaitoksen yhteyshenkilölle tullaan lähettämään yksi, koko viikon ajan toimiva
osallistumislinkki. Tämän yhden linkin kautta niin nuoret kuin aikuisetkin osallistuvat jokaiseen
etäTET-päivään.
3. Osallistumislinkki lähetetään etukäteen sen henkilön sähköpostiin, joka on hoitanut
ilmoittautumisen.
4. Osallistumislinkki on hyvä lähettää nuorille etukäteen esim. edellisellä viikolla ja varmistaa,
että he ovat saaneet sen.
5. Nuorten kanssa on tärkeää käydä ajoissa läpi viikon lukujärjestys, katsoa mistä löytyy päivien
tehtävät ja ohjeet sekä kertoa, miten koulu voi tukea nuorta viikon aikana tehtävien
tekemisessä ja muissa esille nousevissa kysymyksissä.
6. Nuori tarvitsee viikkoa varten tietokoneen ja nettiyhteyden. Päiväkohtaisten tehtävien
toteuttamiseen on useita vaihtoehtoja, jotka on hyvä käydä läpi etukäteen. Näin nuoret voivat
miettiä ennakkoon halutun toteutustavan ja huolehtia tarvittavista materiaaleista ja työkaluista
ajoissa.
_____________________________________________________________________

2 Valmistautuminen etäTETiin – käytettävään teknologiaan tutustuminen
Maailman suurin etäTET toteutetaan lähetyksenä johon osallistutaan katselulinkin kautta. Ennen
etäTETiä toivomme, että varmistatte, että jokainen nuori osaa liittyä linkin kautta mukaan. Käytämme
yhtenä työkaluna Mentimeteriä. Perehdyttehän nuorten kanssa etukäteen Mentin käyttöön ja
varmistatte, että jokaisella nuorella on nettiyhteys ja Menti avattuna selaimelle. Mentimetersovelluksen voi myös ladata koneelle tai älypuhelimelle.
EtäTETin aikana nuorilla on käytössä etäTET-chatti, jonka avulla nuoret voivat lähettää kysymyksiä ja
kommentteja lähetykseen. Chattiä moderoidaan TATin toimesta, eli viestit eivät mene suoraan ”läpi”,
vaan ne seulotaan ensin.
Mentimeter
Mentimeterin on sähköinen työkalu, jonka avulla nuori voi helposti osallistua TET-päivään.
Mentimeterin avulla nuorilta voidaan pyytää ajatuksia ja ideoita, palautetta tai vaikka järjestää
äänestyksiä ja tietokilpailuja.
Mentimeterin voi ladata älpyuhelimeen sovelluskaupasta (android ja iphone) tai avata osoitteessa:
https://www.menti.com/
Mentimeter toimii osallistujille numerokoodilla. TETin järjestäjä kertoo tarvittavan numerokoodin,
jonka avulla nuori pääsee osallistumaan. Järjestäjä kertoo, kun on aika käyttää mentimeteriä.
Tästä voit katsoa lyhyen infon mentimeterin käytöstä:
https://www.mentimeter.com/
_____________________________________________________________________
Muistilista
1.

Varmista, että jokainen nuori on saanut osallistumislinkin ja että hänellä on toimiva laite ja
nettiyhteys
2. Lukujärjestys on hyvä jakaa etukäteen nuorille ja käydä se yhteisesti läpi.
(Alla liitteenä sekä TATin sivuilla: Maailman suurin EtäTET - TAT
3. Muikkari nuorille: Tule linjoille 5 min ennen aloitusaikaa – työpaikallekin on hyvä tulla aina
ajoissa!
4. Linjoilla ollaan läsnä koko päivän lukujärjestyksen mukaisesti.
- Päivän aikana on huomioitu tauot ja silloin on myös tarjolla esim. välituntiveryttelyä!
- Tarvittaessa taukojen aikana oppilas voi laittaa taukomusiikin mutelle, jos haluaa.
5. Pidetään yhdessä yllä hyvää fiilistä koko viikon osalta!
- Kannustetaan tehtävissä ja kysymysten lähettämisessä
- Kysellään nuorilta, miten päivät sujuivat ja ollaan tukena

TOP5 sinulle opo & opettaja
1.

Toivomme, että myös opot ja opettajat osallistuvat sankoin joukoin päivien ohjelmaan.
Tarjolla on mielenkiintoisia näkymiä tulevaisuuden työelämästä!

2. On tärkeää, että nuoret tiedostavat, että myös koulun aikuiset ovat osallisina ja vastuu
nuorten osallistumisesta päiviin on koululla.
3. Päivien aikana on käytössä etäTET-chatti, jonne toivoisimme teiltä opettajilta ja opoiltakin
kysymyksiä, kommentteja ja kannustuksia nuorille.
4. Paras tuki nuorelle olisi, jos koulun kautta olisi luokkien/oppilaiden kesken jokin oma kanava,
jonka kautta oppilaat voisivat kysellä opoilta tai opettajilta kysymyksiä päivien tai viikon
osalta. Näin oppilaat saisivat kenties neuvoja/vinkkejä päivien tehtävissä tai teknisissä asioissa.
5. Kenties koulu voisi tarjota ”etäTET-viikon tehtäväpajan”, jossa mahdollistetaan tehtävien
tekemistä tai saattamista loppuun.
6. Järjestämme suositun opojen, opettajien, TATin väen ja toimialojen edustajien treffit viikon
aikana kahdesti:
- Maanantaina klo 10:45 -11:30
- Perjantaina klo 12:30-13:15
o Näihin tapaamisiin lähetämme oman Teams-linkin sille henkilölle, joka on
vastannut ilmoittautumisesta, linkkiä voi tarvittaessa jakaa muille
opoille/opettajille.
o Tervetuloa linjoille!
_____________________________________________________________________
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3 Työelämän pelisäännöt
Toivomme, että nuorten kanssa käydään läpi vielä työelämän pelisäännöt ennen Maailman
suurinta etäTET viikkoa:
•
•
•
•
•
•
•

Viikon aikana noudatamme yleisiä työelämän pelisääntöjä
Nuori on läsnä kaikkina etäTET-viikon päivinä
Nuori osallistuu ohjelmaan aikataulun mukaan ja saapuu ajoissa paikalle
Nuori tekee annetut työtehtävät ajallaan ja palauttaa ne ohjeiden mukaan
Kannustamme nuoria osallistumaan keskusteluihin ja jakamaan omia ajatuksiaan,
mielipiteitään ja kysymyksiään esim. etäTET-chatin ja mentimeterin avulla
Vuorovaikutus nuorten kanssa etäTET-viikon aikana on innostavaa ja odotettua
Tehtyään kaikki työtehtävät ja osallistumalla viikkoon nuori saa TET-todistuksen

_____________________________________________________________________
__________________

4 Päiväkohtaiset tehtävät nuorille
Ryhmätyöt, itsenäinen työskentely ja tehtävien palautus
•

•

Tehtävät tehdään ohjeen mukaisesti (itsenäisesti, pari- tai ryhmätyönä, soveltaminen sallittua)
o Opo tai opettaja voi etukäteen jakaa osallistujat ryhmiin, joissa he työskentelevät
etäTET-viikolla
o Sopikaa yhdessä työskentelytavat ja mahdolliset työskentelyalustat (kuten Teams,
Classroom, videopuhelu tai muu vastaava)
Päiväkohtaiset tehtävät on lähetetään etukäteen erillisessä viestissä oppimispaketin kanssa.
Lisäksi ne tulevat näkyville TATin verkkosivuilla kunkin päivän omalla sivulla. Maailman suurin
EtäTET - TAT

Jokaisen toimialan päivään on omat ohjeet ja tehtävät. Tutustu etukäteen jokaisen
päivän ohjeisiin.
Toivomme, että opo tai opettaja on oppilaiden tukena tehtävien teossa joko koululla tai
koulun omilla etäyhteyksillä.
Oppilaat saavat tukea ja voivat esittää kysymyksiä myös etäTET-chatissa.
Tehtävät esitellään nuorille tehtävänannossa lähetyksen aikana.
Tehtävänannon jälkeen ruudulle jää pyörimään eri tehtävät ja aika. Lisäksi nuorille tarjotaan
tehtävien aikana mahdollisesti vinkkejä ja tsempataan eteenpäin, siksi linja kannattaa pitää
myös silloin auki!
Sopikaa etukäteen oppilaiden kanssa, mihin ja miten he tekevät/tallentavat päivien tehtävät.
Osa toimialojen antamista tehtävistä on palautettavia. Opo tai opettaja on vastuussa
tehtävien lähettämisestä eteenpäin. Palautuskanavat ja ohjeet lisätään TATin verkkosivuille
kunkin päivän kohdalle löydät ne myös tehtäväpaketin ohjesivulta
Maailman suurin EtäTET - TAT
Osaa tehtävistä ei tarvitse palauttaa. Palautettavat tehtävät on merkitty selkeästi ja ne tulee
palauttaa viimeistään pe 2.12.2022. Tarkista tehtävien palautuspäivät tehtäväpaketin ohjeista.
o

•
•
•
•

•
•

•

HUOM!
Toivomme, että nuoret kokevat yritysten etäTET-tehtävät arvokkaina mahdollisuuksina päästä
näyttämään taitojaan, jakamaan ideoita ja jopa avaamaan tulevia kesätyö- ja työpaikkaverkostoja.
Toivomme, että oppilaat innostuvat tehtävien teosta ja sitoutuvat ja panostavat tehtävien tekoon.
Vinkki:
Tehtäviä voi tehdä vielä etäTET-viikon jälkeen. Palautettavat tehtävät tulee palauttaa kuitenkin
viimeistään 2.12.2022.

5 Lukujärjestys ja toteuttajat
Maailman suurin etäTET järjestetään 21.-25.11.2022. maanantaista perjantaihin.
Päivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät viimeistään klo 15.00.
TET-jakson työnantajat ja toteuttajat
TET-jakson käytäntöjä ja sisältöjä koordinoi Talous ja nuoret TAT. Yhteistyössä mukana ovat
Finanssiala, Kemianteollisuus, Energiateollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta, Kaupan liitto sekä
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa. Toimialojen kautta nuorelle avautuu päivittäin mahdollisuus
tutustua eri yrityksiin ja luoda ensimmäisiä työelämäverkostoja.
Kannattaa vierailla toimialojen sivustoilla ja tutustua nuorten kanssa eri toimialoihin ja yrityksiin jo
etukäteen.

Ohessa on TET-viikon lukujärjestys

______________________________________________________________________________________
6 TET-todistukset
Toivomme, että täytätte ja tulostatte oppilaille todistukset osallistumisesta etäTET-viikkoon.
TET-todistus on arvokas lisä kesätöitä hakiessa. Todistus on lähetetty sähköpostin liitteenä.
_______________________________________________________________________________________
7 Yhteystiedot
Mikäli jokin jäi mietityttämään ennen etäTET viikkoa tai viikon aikana tulee kysymyksiä, ota rohkeasti
yhteyttä niin mietitään ratkaisu yhdessä.
Yhteystiedot:
Riikka Ahonvala
Talous ja nuoret TAT
riikka.ahonvala@tat.fi

Sari Pajunen
Talous ja nuoret TAT
sari.pajunen@tat.fi

_______________________________________________________________________________

8 Tekniset ohjeet Maailman suurimpaan etäTETiin osallistumiseen
1. Katselulaite kuntoon. Mikäli olet tehnyt tietokoneellasi paljon erilaisia asioita etkä ole käynnistänyt
konettasi uudelleen pitkään aikaan, kannattaa tehdä uudelleenkäynnistys. Tietokoneesi vapautuu
tällöin muusta kuormituksesta. Suosittelemme, ettet käyttäisi webinaarin aikana kovin paljon muita
toimintoja, jotta et rasita konettasi liikaa.

2. Verkkoyhteys. Käytä internetyhteyttä, jonka tiedät toimivan hyvin. Emme suosittele VPN-yhteyksien
käyttämistä.
3. Verkkoselain. Käytä webinaarin katsomiseen muuta kuin Internet Explorer -selainta. Hyviä selaimia
ovat esimerkiksi Chrome, Firefox tai Mac-käyttäjillä Safari. Tietokoneen lisäksi voit katsoa lähetystä
myös mobiililaitteellasi.
4. Katselun aloittaminen. Aloitamme testikuvan ja -äänen noin 30 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.
Kun testikuva ja -ääni alkaa, ilmoitamme asiasta sivun oikeassa laidassa olevalla chat-seinällä.
Yleisimmät kysymykset:
- Kuva näkyy, mutta ääni ei kuulu, mitä teen?
Tarkista aluksi, saatko muutenkaan ääntäsi kuuluviin tietokoneestasi. Kokeile soittaa esimerkiksi
Youtube-videota. Kun saat äänen kuulumaan, mene hiirellä linkissä olevan videokuvan päälle.
Videokuvan vasempaan alalaitaan nousee kaiuttimen kuva, josta voit säätää äänenvoimakkuutta.
- Kuva ei näy lainkaan, mitä teen?
Käytä muuta selainta kuin Internet Explorer. Suositeltavia selaimia ovat Chrome, Firefox tai Safari.
- Kuva pätkii, mitä teen?
Sulje muut toiminnot tietokoneeltasi. Päivitä selain painamalla F5-painiketta ja paina play-painiketta
uudelleen. Käytä muuta kuin VPN-yhteyttä.

Maailman suurimman etäTETin tavoitteet
1. Saada ensimmäiset työelämäkokemukset
2.Oppia eri aloilla tarvittavia työelämätaitoja
3.Oppia miten koulussa opittua voi soveltaa työelämässä
4.Oppia tunnistamaan omia vahvuuksia
5. Innostua työelämästä ja rohkaistua suunnittelemaan omaa tulevaisuutta

Maailman suurin #etäTET

