
 
 
 

 

 

Liite 2. 

ANKKURI-hanke 

Opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattorin tehtävän kuvaus 

 

Työskentelin opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattorina Ankkuri-hankkeessa TAI:n koulutaloissa 31.1.-

31.10.2022 välisen ajan. Pidin hankkeessa toimimisessa tärkeänä sitä, että tulin tutuksi kaikissa 

koulutaloissa ja osallistuin koulutaloilla toteutettaviin tapahtumiin. Yhteistyötä tein muiden 

koordinaattoreiden, opettajien ja muun henkilökunnan sekä muiden toimijoiden kanssa. Koin alusta asti, 

että minut otettiin todella hyvin vastaan ja pääsin nopeasti mukaan TAI:n maailmaan. 

Osallistava työote ja terveelliset elämäntavat sekä nikotiinittomuus antoi raamit sille näkökulmalle jonka 

äärellä työtehtävässä työskentelin. Tavatessani opiskelijoita tauoilla opiskelijoiden taukotilassa tai käytävillä 

vapaan keskustelun sisältö toki oli laidasta laitaan. Pidin tärkeänä sitä, että kanssani pystyi ”vaan” 

juttelemaan, ottamaan erän pingistä tai käymään Jedi-koulukoiran kanssa yhdessä ulkona. Kun 

kohtaamiselle on aikaa ja tulin työntekijänä opiskelijoille tutuksi tunsin, että olin saanut sellaisen 

luottamuksen, jossa oli tilaa myös arkipäivän asioita syvemmille pohdiskeluille ja tuntemusten 

sanoittamiselle.  

Tutoropiskelijoiden kanssa tulin tutuksi valmennuspäivissä ja kohtasin heitä pitkin matkaa eri käänteissä. 

Opiskelijatoiminnan koordinaattoreiden kautta olin yhteydessä myös opiskelijakunnan hallituksen jäseniin 

ja mm. TAI:n päihteettömyyssuunnitelman työstämiseen tuli opiskelijoita opkutoiminnasta. Tutoreiden 

joukosta löysin myös taukotutortoiminnasta kiinnostuneita opiskelijoita, joiden kanssa suunnittelin sitä, 

millaista toimintaa he voisivat vertaisena toisille opiskelijoille olla tauoilla järjestämässä. Ideoiden 

keräämisen lisäksi kävimme keskustelua, että milloin toimintaa olisi. Taukotutortoiminta jäi kuitenkin 

käynnistämättä, mutta koen sen tarpeelliseksi ja tervetulleeksi. Taukotutortoimintaa varten olisi hyvä saada 

taukotutoreiden lisäksi tilat ja tarvikkeet tietoon jo heti kesäloman jälkeen. Ajattelen, että opiskelun 

uudessa oppilaitoksessa aloittaville olisi ryhmäytymisen, tutuksi tulemisen ja uudessa koulussa viihtymisen 

vuoksi tärkeää saada taukotutortoiminta käynnistettyä heti elokuussa. Näin toiminnosta tulee sellaista, 

johon uudet opiskelijat tottuvat jo heti opintojen alusta asti osallistumaan.  

Teematapahtumia ja koulutalojen yhteisiä toimintoja olin toteuttamassa kaikissa koulutaloissa. Joissakin 

koulutaloissa olin mukana hyvinvointiryhmissä, joiden kautta syntyi kokreettisten koulutaloilta nousseiden 

tarpeiden ja toiveiden kautta työryhmiä joissa olin mukana. Onnistuneina kohtaamisina tapahtumissa pidin 

mm. niitä tilanteita, joissa opiskelijan sai pohtimaan omaa nikotiinituotteiden käyttöä tai kun opiskelija 

kertoi, että on ilahtunut siitä, että sai infoa.  

  



 
 
 

 

 

Liite 2. 

ANKKURI-hanke 

Opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattorin ja opiskelijoiden väliset kohtaamiset 
 

Helmikuu 

tutorvalmennus    120 opiskelijaa eri koulutaloilta 

lakkisovitus, Aninkainen    30 

Opkun ystävänpäivätapahtuma, Ruiskatu/sote  100 

tutustuminen ja infoteekissa opiskelijoiden kohtaamista, Peltola 100 

käytäväkohtaamisia, pelailua pingiksen ja biliksen parissa   

 

Maaliskuu 

futsal turnaus, Peltola ja Kuormakatu   500 

tutustuminen ja opiskelijoiden kohtaamista Lemminkäinen 50 

tutorvalmennus     120 opiskelijaa eri koulutaloilla 

• tutorvalmennuksessa samat opiskelijat kuin helmikuussa, maaliskuussa tapasin kahdesti 

yhteistaideteos, Ruiskatu/lito   200 

terveyskioskin suunnittelu, Ruiskatu/sote   30 

terveyskioski     250 

infoteekki, Peltola    100 

taukotutorit, Ruiskatu/sote    7 

taukotutorit, Ruiskatu/lito    5 

taukotutorit, Peltola    3 

• tapasin taukotutoreita useamman kerran eri koulutaloilla 

  

M.Salakarin video tutoreiden kanssa   10 

käytäväkohtaamisia, pelailua pingiksen ja biliksen parissa 

 

  



 
 
 

 

Huhtikuu 

elävä kirjasto, Aninkainen    200 

koira-avusteinen esitelmä ryhmälle (3 ryhmää)  80 

pop up hyvinvointikiertue, Ruiskatu/lito   150 

pop up hyvinvointikiertue, Aninkainen   150 

pop up hyvinvointikiertue, Lemminkäisenkatu  200 

pop up hyvinvointikiertue, Juhannuskukkula  200 

pop up hyvinvointikiertue, Peltola   150 

pop up hyvinvointikiertue, Ruiskatu/sote   200 

Vapun etkot, Ruiskatu/sote    250 

lisäksi käytäväkohtaamisia, pelailua pingiksen ja biliksen parissa  

 

Toukokuu 

toimintapäivä, Juhannuskukkula   600 

tutorkoulutus     120 opiskelijaa eri koulutaloilla 

rekryämistä kouluruokapajaan, Ruiskatu/sote  50 

hupparimyynti, Ruiskatu/sote   100 

kouluruokailun kehittämistyöpaja   30 

hyvinvointipäivä, Aninkainen    600 

tyhy-päivä, Peltola ja Kuormakatu   500 

lisäksi käytäväkohtaamisia, pelailua pingiksen ja biliksen parissa  

 

Elokuu 

lanuryhmän tapaaminen seinämaalauksesta  30 

amis alkaa, Aninkainen    300 

lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistämisen opinnot-ryhmä, Ruiskatu/sote 30 

säkittömän syyskuun materiaalien levittäminen  200 eri koulutaloilta 

infoteekki, Peltola    50 

opiskelijan tapaaminen seinämaalauksesta, Ruiskatu/sote  1 

lisäksi käytäväkohtaamisia, pelailua pingiksen ja biliksen parissa  

 



 
 
 

 

 

Syyskuu 

infoteekki, Peltola    50 

tietomiekkailu, Ruiskatu/sote   300 

haastattelurekryämistä ja tulevaisuuden kampuksen näkökulmia, Ruiskatu/sote ja lito 200 

koira-avusteinen esitelmä ryhmälle, Ruiskatu/sote (3 ryhmää) 80 

tuotetori ja kahvit päätösseminaarissa, Ruiskatu/sote ja lito 300 

haastatteluissa mukana oleminen, Ruiskatu/sote ja lito, Juhannuskukkula  40 

lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistämisen opinnot-ryhmä, Ruiskatu/sote 30 

lisäksi käytäväkohtaamisia, pelailua pingiksen ja biliksen parissa  

 

 

Lokakuu 

tyhy-päivä, Peltola ja Kuormakatu   800 

lanuryhmän tapaaminen seinämaalauksesta  30 

opiskelijan tapaaminen seinämaalauksesta   1 

koira-avusteinen esitelmä ryhmälle, Ruiskatu/sote (1 ryhmä) 20 

lanuryhmän tapaaminen seinämaalauksesta  30 

lanuryhmän learning cafe, Ruiskatu/sote (2 ryhmää)  40 

 

lisäksi käytäväkohtaamisia, pelailua pingiksen ja biliksen parissa  

Jedi-päivinä olen käynyt opiskelijoiden kanssa yhdessä ulkoiluttamassa Jediä ja huoneessani on käynyt 

opiskelijoita moikkaamassa Jediä.  

 

 

 

 

 

 

 

 


