
Mahdollisuuksia maahanmuuttaneille tapahtumapäivän tekstiversio 

  
Heli Kapulainen:  
Hei! Tämä podcast jakso on toinen osa, Mahdollisuuksia maahannuuttaneille tapahtumaan liittyen. Tämä 
tapahtuma järjestettiin Kuopiossa Sakkyn Savilahden kampuksella 27.9.2022. Tapahtumapäivä oli jaettu 
kahteen osaan. Aamupäivällä ja iltapäivällä oli osittain eri edustajat ja yrittäjät kertomassa työstään ja 
vastaamassa eri alojen maahanmuuttaneiden opiskelijoiden kysymyksiin.  
 

Mahdollisuusksia maahanmuuttaneille tapahtumassa olivat edustettuina TAT eli talous ja nuoret, SAK eli 
Suomen ammattiliittojen keskusliitto, PAM eli Palvelualojen ammattiliitto sekä yrityksistä Servica, 
Koivumäen kartano, Mestar, RTK, Ravintola Sanskrit, PeeÄssä ja ISS.   
Lähdetään kuuntelemaan, millaista tunnelmaa tuosta tapahtumapäivästä meille välittyy.  
  
***************** 

Tunnelmaa ja haastatteluja nauhoitettu Mahdollisuuksia maahanmuuttaneille tapahtumassa. 
  
Taustalla hälinää ja puheen sorinaa.  
 

Minna Rissanen (kuuluttaa):  
Mukavaa aamupäivää kaikille ja voimme aloittaa ensimmäisillä pisteillä.  
 

Heli:  
Täällä on rekrymessu tapahtumassa juuri ensimmäiset juonnot pidetty ja opiskelijat ryhmän vetäjien 
johdolla jakaantuvat viiteen ryhmään ja lähtevät kiertämään näitä yrityspisteitä.  
Täällä on mukava, vähän jännittynyt meininki, mutta hyvin ryhmän vetäjät löytävät omat paikkansa ja tämä 
päivä lähtee tästä aamukahvien jälkeen käyntiin.  
Tausta hälinää.  
 

Heli:  
Täällä messuilla tapahtuu kaikenlaista. Täällä juuri yksi opiskelija PeeÄssän porukalle luetteli omaa 
osaamistaan ja kertoi haaveestaan perustaa kahvila tulevaisuudessa ja hän antoi näille työelämän 
edustajille myös CV:n.  Tässä vaihdetaan nyt tärkeitä tietoja ja luodaan kontakteja ja yhteyksiä.  
 

Täällä Sanskritin pisteellä on iloinen meininki, täältä on kuulunut paljon naurua sekä opiskelijat kysyvät 
yrittäjältä, mutta myös yrittäjä jututtaa mukavasti opiskelijoita ja kysyy mistä he ovat kotoisin ja miten 
kauan Suomessa asuneet.  
Tausta hälinää.  
 

Heli:  
Tässä on Maahanmuuttanut matkalla ammattiin eli MAMA-koulutuksen vetäjä Parviaisen Salla. Terve 
vaan!  
 

Salla Parviainen:  
No, hei! Oli mukava tulla tänne!  
 

Heli:  
Miltä sinusta on vaikuttanut tämä rekrymessutapahtuma?  
 

Salla:  
Oikein mukava tapahtuma, kotoisa fiilis. Täällä on todella hyvä keskustella rauhassa työnantajien edustajien 
kanssa ja saada tosi hyvää tietoa työharjoittelupaikkoja ja työnhakua varten.  
 

Heli:   



Joo, teillä on täällä mamalaisiakin paikalla, eikö vaan?  
 

Salla:  
Kyllä! Meillä on pieni ryhmä täällä yhdessä täällä tutustumassa eri yrityksiin.   
 

Heli:  
Hieno juttu! Mukava, kun pääsitte tulemaan!  
 

Salla:  
Kiitos mahdollisuudesta!  
Tausta hälinää.   
 

Minna (kuuluttaa):  
Toivottavasti olette oppineet paljon uutta jokaisella pisteellä ja saaneet tutustuttua toisiinne. Meillä on nyt 
vielä puolituntia aikaa käytössä, joten jos sinulle jäi mieleen joku asia, jonka haluat vielä kysyä joltain 
yritykseltä, niin nyt sinulla on mahdollisuus käydä vapaasti sen yrityksen pisteellä, jossa haluat.  
 

Heli:  
Täällä on nyt aamupäivän ryhmät kiertäneet kaikki viisi pistettä ja tässä on vielä hetki aikaa ennen yhteistä 
lounasta ja tosiaan nyt on vielä mahdollisuus käydä kysymässä tarkentavia kysymyksiä opiskelijoilla tai 
esittäytymässä missä tahansa pisteellä. Täällä on tosiaan juontajina Rissasen Minna ja Juhani Lantto tänään 
ja täällä on ammatinopettajia ryhmän vetäjinä tänään sekä Kuopiosta että Varkaudesta ja sitten näitä 
opiskelijoita monelta eri alalta. Tässä aamupäivässä on ollut mukava pöhinä ja mukava vilske ja iltapäivästä 
odotamme jopa hieman vilkkaampaa.  
 

Heli:  
Täälläpäs on ammatinopettaja Piia Nissinen, tervehdys.  
 

Piia Nissinen:  
Terve!  
 

Heli:  
Sä olet ollut aamupäivän mukaa tässä rekrymessu tapahtumassa, niin miltäs se on vaikuttanut?  
 

Piia:  
No, tosi mielenkiintoista! Ja joka pisteellä olen ollut jopa itse hakemassa töitä, ovat niin ihanasti 
markkinoineet niitä työpaikkoja.   
 

Heli:  
Joo, mitä sä ajattelet, mitä opiskelijat on tästä hyötyneet tai saaneet?  
 

Piia:  
Varmasti nähneet monipuolisesti eri työpaikkoja ja se ymmärrys, että mitä ehkä ennen ei ole ajatelleet, että 
minä voisin tuonnekin työllistyä. Ja sitten näistä työelämän pelisäännöistä, että ei riitä, että sinulla on se 
työpaikka vaan pitää vielä olla tietoa siitä, että kun teen sopimusta, niin että ennen kuin allekirjoitan 
sopimusta niin mitä kannattaa tehdä.  
 

Heli:  
Eli ihan tällaisia konkreettisia työelämään liittyviä oikeita tietoja ja yhteyksiä syntynyt kenties tämän 
aamupäivän aikana.   
 

Piia:  



Kyllä.  
 

Taustalla Juhani Lantto (kuuluttaa):  
No niin, tämä aamupäivän tilaisuus alkaa pikkuhiljaa olla ohi.  
 

Heli:  
No niin, nyt meillä on aamupäivä paketissa ja mulla on PeeÄssän edustaja apulaismyyntipäällikkö Anni 
tässä. Minkälainen fiilis sulle jäi tästä aamupäivän tapahtumasta?  
 

Anni Komulainen:  
Aivan mahtava fiilis. Oikein mukava lämminhenkinen tapahtuma, ihania kontakteja ja varmasti tulen 
näkemään näitä opiskelijoita jatkossakin, jäi sellainen tunne tästä.  
 

Heli:  
Kuulostaapa tosi hyvältä ja tuossa muutamalta opiskelijalta kerkesin kysyä myös, niin he myös nosti, että oli 
tosi mielenkiinoista. Teitä olikin monta täällä esittelemässä, PeeÄssällä on valtavasti erilaisia 
mahdollisuuksia myös opiskelijoille.  
 

Anni:    
Kyllä. PeeÄssällä on mahdollisuus tehdä market kaupassa töitä, ravintola puolella, liikennemyymälöissä, 
hotelleissa, parturi-kampaamoissa, näin muutamia luetellakseni. Hyvin laaja työtehtäväkenttä. Ja 
mahdollisuuksia myös erilaisiin ammatillisiinharjoitteluihin, työelämään tutustumisiin ja 
oppisopimuskoulutuksiin.   
 

Heli:   
Lyhyesti vielä, jos jotkin terveiset haluaisit meidän opiskelijoille laittaa, niin mitkäs ne olisivat?  
 

Anni:   
Hyvällä asenteella pääsee pitkälle!  
 

Heli:  
Kiitos!  
 

Anni:  
Kiitoksia myös teille!  
Tausta hälinää.  
 

Heli:  
Tuota, mulla on tässä Koivumäen kartanosta kaksi henkilöä haastateltavana. Mitkäs teidän nimet on?  
 

Hanna Eskanen:  
Minä olen Eskasen Hanna.  
 

Jenna Miikkulainen:  
Minä olen Miikkulaisen Jenna.  
 

Heli:  
Terve vaan! Minkälainen fiilis teille jäi tästä aamupäivästä?  
 

Hanna:  
No oikein kyllä mukava fiilis. Oli kivoja kohtaamisia ja toivottavasti jatkossakin saadaan harjoittelijoita ja 
työntekijöitä sitten heistä.  
 



Heli:  
Minkälaisia kysymyksiä opiskelijoilta teille tuli?  
 

Jenna:   
No, niistä työtehtävistä ja mitenkä me ollaan auki esimerkiksi ja minkälainen se meidän yritys on ja 
minkälaiset ne harjoittelupaikat on, mitä me tarjotaan sitten, että keittiö ja sali on sitten meillä ne 
mahdolliset paikat.  
 

Heli:  
Joo. Ihan valtavasti kiitoksia, että tulitte mukaan tähän. Tämä on tosi arvokasta opiskelijoille päästä 
kohtaamaan työnantajia ja päästä kysymään ja kuulemaan, että mitä siellä työelämässä oikeasti tapahtuu. 
Kiitos paljon!  
 

Hanna ja Jenna:  
Kiitoksia!  
Tausta hälinää.  
 

Heli:   
No niin, eli me ollaan lähdössä kohta tähän iltapäiväosuuteen ja mulla on tässä Teija Servicalta 
haastateltavana, niin kerrotko Teija, minkälainen fiilis sulle tuosta aamupäivän osuudesta jäi?  
 

Teija Vuontisjärvi:  
No siis aivan huikeeta on ollut kohdata näitä, mahdollisesti tulevia Servicankin työntekijöitä ja itse asiassa 
mä olen nähnyt täällä tuttuja kasvojakin, semmoisia jotka on tulossa meille oppisopimukseen tai 
harjoitteluun. Ja ihan siis mukava tilaisuus ollut kaikin puolin ja alkujännityksen jälkeen ovat uskaltaneet 
jopa kyselläkin, joten ihan tosi kiva olla kyllä täällä!  
 

Heli:  

Joo tosiaan, hyvä puheensorina kuului teidänkin tästä yrityspisteeltä aamupäivänä ja nyt tulevat uudet 

opiskelijat ja Minna sieltä aloittelikin, joten lähdetään tähän iltapäivään!  
 

Taustalla Minna (kuuluttaa):   
Tervetuloa tähän Mahdollisuuksia maahanmuuttaneille rekrytointi tapahumaan.  
Tausta hälinää.  
 

Heli:  
Meillä on tässä rekrymessupäivä iltapäiväksi kääntynyt ja mun kanssa juttelemassa tässä Auli TAT:sta ja Kai 
SAK:sta. Mitäs teille on jäänyt tästä päivästä tähän mennessä päällimmäisenä mieleen? Aloittaako vaikka 
Auli?  
 

Auli Piiparinen:  
Joo.  On jäänyt mieleen opiskelijoiden into työelämää kohtaan ja kiinnostus. Monella olikin jo nyt 
aamupäivällä ollutkin töitä tai sitten opintoja alla ja nyt sitten iltapäivällä tulivat tänne rekrymessuille. 
Mukava tunnelma ja kiinnostaa, meillä on TAT:in Duunikoutsi –sovellus täällä esittelyssä, niin ovat olleet 
innoissaan siitä, että löytyy tällainen apuvälinen, vaikka CV:n tekemiseen, mikä on yhdessä SAK:n kanssa 
tehty.  
 

Heli:  
Mitäs Kai? Mikä fiilis sulla on?  
 

Kai Hyttinen:  
Joo, tuo on jäänyt mieleen, että on iloinen tunnelma ja ehkä kiitollista mielialaa jotenkin havaittavissa, että 
jotenkin sellaista hyvää henkeä koko porukassa ollut. Hyviä kysymyksiä on tullut ja selvästi näkee, että on 



kuitenkin tarvetta työelämän pelisäännöille ja sille tiedottamiselle, millä töin tässä ollaan tänään. 
Myönteisiä ilmeitä, iloisia ilmeitä, kun huomataan että täältä löytyy myös minun omalla äidinkielellä tätä 
tietoa työelämän pelisäännöistä. Ja vitsillä joku heitti, että haluaa arabiaksi ja minä, että meiltä löytyy. Siinä 
sitten, että onko näin? Mutta tarve vain kasvaa tällaiselle monikieliselle työelämätiedottamiselle.   
 

Heli:  
Varmasti näin ja nämä kohtaamiset on kyllä äärimmäisen tärkeitä. Millaiset terveiset haluaisit Savon 
ammattiopiston opiskelijoille lähettää?  
 

Auli:  
Olkaa avoimia sitä työelämää kohtaan ja hyödyntäkää mahdollisuuksia mitä myös Sakky tällä tarjoaa, nyt 
kannattaa niin kuin ottaa kaikesta irti! Ja onneksi osaamista voi sitten työelämän puolella kehittää ja jatkaa, 
mutta se asenne tosiaan ratkaisee, mikä on täältäkin monelta yritykseltä kuulunut. Ja me ollaan täällä 
tänään TAT ja SAK auttamassa myös siinä työnhakuvaiheessa, niin ollaan nuoria varten sitten myös tämän 
messutapahtuman jälkeen. Duunikoutsi palvelee ja sinnekin on tulossa monta eri kieliversiota vielä loppu 
vuodesta eli somali, arabia, venäjä ja selko suomi, mille on selvästi ollut tarvetta tällä ja tarve tosiaankin 
kasvaa niin kuin Kai hyvin totesi.  
 

Heli:  
Joo, näin varmasti on. Olisko sulla Kai vielä jotain terveisiä opiskelijoille?  
 

Kai:  
No, kyllähän se on tosiasia, että se asenne aika paljon ratkaisee, mikä tuli täällä yritysten viesti. Kyllä siellä 
työelämässä sitten opetetaan ja työpaikoilta löytyy, toivottavasti myös useammalta työpaikalta 
työpaikkaohjaajia ja muita henkilöitä jotka auttavat siinä työpaikalle integroitumisessa. Ehkä se yksi 
keskeinen viesti on, mitä olen muissakin yhteyksissä yrittänyt tuoda esille, että kun esimerkiksi Sakkylla on 
panostettu tähän työpaikkaohjaajien koulutukseen, niin entisestään vaan lisätä ja vahvistaa sitä 
työpaikkaohjaajakoulutusta. Ja toki kun tässä ollaan tänäänkin sillä asialla, että sekä sinne työelämään 
menossa olevien että työelämässä olevien asialla, rakentamassa parempaa työelämää, niin se on kaikille 
yhteinen tavoite, että meillä työpaikoilla osaaminen kehittää ja siellä saadaan osaavaa työvoimaa ja 
yritykset voivat kasvaa ja menestyä. Tässä ollaan niin kuin samassa veneessä kaikki.  
 

Auli:  
Ja vielä voisin lisätä, että sellainen yritteliäs asenne kantaa, vaikka kaikista ei tule yrittäjiä, meille yrittäjyys 
ja taloustaidot on TAT:ssa tärkeässä roolissa, sen työelämän lisäksi. Niin sellainen yritteliäs asenne, mitä 
selvästi täälläkin on tänään opiskelijoilla ollut, niin se kyllä kantaa pitkälle. Miettii niitä omia vahvuuksia, 
millä haluaa toimia ja ottaa vastuuta omasta elämästä, mutta myös kysyy sitten myös apua, niin sillä pääsee 
pitkälle.  
 

Heli:  
Kiitos kovasti Auli Piiparinen ja Kai Hyttinen.  
 

Kai ja Auli:  
Kiitos.  
  
Juhani Lantto (kuuluttaa):  
No niin, jokos kaikki alkavat olla tässä? Elikkä osa on päivällä tämän saman systeemin käynyt lävitte, eli 
tähän vielä sellainen kysymys, että mitä haluaisitte opiskelijoille ihan tässä lopussa sanoa, ennen kuin he 
lähtevät omiin kuvioihin? Mitä teille tulee mieleen? Voisitko sinä vaikka aloittaa?  
 

Hannu Koponen:  
Terve! Hannu Mestarilta. Tosiaan mukava ollut tuon jengin kanssa jutella ja nähdä se into, mikä tuolla on 
oikeasti. Tässä nyt on ollut jonkin verran kokemuksia maahanmuuttaneista ja ne on olleet hyvin positiivisia 



ja meillä halutaan tätä hommaa lisätä ja toivotaan, että olette yhteyksissä, eiköhän me jotain keksitä. Ja 
minä yritän puhua äidinkieltä, enemmän kuin tätä savvoo sitten. Kiitos teille ja toivottvasti tämä prosessi 
jatkuu!  
  
Mahdollisuuksia maahanmuuttaneille rekrytointitapahtuman ääni nauha loppuu.  
 

*****************  
Heli:   
Siinäpä oli haastatteluja ja tunnelmaa Mahdollisuuksia maahanmuuttaneille tapahtumasta. prosessi on 
jatkunut tapahtuman jälkeen ja sen kautta on löytynyt sekä työharjoittelupaikkoja että työpaikkojakin 
maahanmuuttaneille opiskelijoille.  
Yulia kysyi palautetta tapahtumaan osallistuneelta opiskelijalta ja Minna haastatteli Servican Teijaa vielä 
tähän tapahtumaan liittyen. Kuunnellaanpa niitä seuraavaksi.  
***************** 
 
Opiskelijahaastattelu, Yulia Parviainen haastattelee opiskelija Samer Zanernia. 
  
Yulia:  

Tervehdys, täällä äänessä on Yulia Parviainen ja minun kanssani on keskustelemassa yksi Savon 

ammattiopiston opiskelijoista. Kerrotko lyhyesti kuka sinä olet ja mitä sinä opiskelet? 

Samer:  

Moi! Minä olen Samer Zanerni. Minä olen syyrialainen, tulin Turkista, asun Kuopiossa. Minä olen ollut neljä 

vuotta Suomessa. Opiskelen Savon ammattiopistossa puhtausalalla. 

Yulia: 

Okei, puhdistusalalla opiskelet Savon ammattiopistossa, mutta millaiset tulevaisuuden suunnitelmat sinulla 

on ja mitä työtä haluaisit tehdä Suomessa? 

Samer:  

Ajattelen siivousyrityksen avaamista tulevaisuudessa. 

Yulia:  

Ja nyt koulussa oli sellainen tapahtuma kuin Mahdollisuuksia maahanmuuttaneille syyskuun lopussa eli 

sellainen rekrytapahtuma, mihin sinäkin olet osallistunut. Mikä fiilis tai mikä tunne sinulle jäi siitä? Mitä 

muistat tästä tapahtumasta? 

Samer: 

Joo, olin erittäin onnellinen. Muistan, että keskustelimme yritysten kanssa työmahdollisuuksista heidän 

kanssaan ja puhuin itsestäni ja työtaidoistani. Oli erittäin mukavaa. 

Yulia:  

Pääsit puhumaan yritysten kanssa omista työtaidoista ja missä olet hyvä. Niin, mitä hyötyä tapahtumasta 

sinulle oli? Mitä uutta olet oppinut? 

Samer:  

Minä tutustuin alan yrityksiin ja minä sain tietoa avoimista työpaikoista ja harjoitteluista yrityksissä. Opin 

puhumaan ja saamaan töitä yrityksiltä.  

Yulia:  

Mitä mieltä olet, mikä asia tapahtumassa ei toiminut tai se voisi toimia jopa paremmin? 



Samer:  

Tapahtuma oli mielestäni erittäin onnistunut, koska pääsin työhaastatteluun ja odotan vastausta. 

Yulia:  

Sinä pääsit työhaastatteluun ja nyt odotat vain vastauksia. Ja vielä kerran, mitä ajattelet, millaista apua 

työnhakuun maahanmuuttanut kaipaisi tai sinä kaipaisit? 

Samer: 

Koulu auttoi minua paljon esimerkiksi kommunikoinnissa yritysten kanssa. Tein videon, jossa kerroin 

itsestäni ja taidoistani sekä CV:n.  

Yulia:  

Mmm… eli sinä sait tehtyä CV:n, sinä teit videon eli monta hyödyllistä asiaa sait itselle sitten käyttöön. Eli 

näitä opittuja asioita voi tulevaisuudessakin käyttää. Haluatko vielä jotain lisätä tähän? 

Samer:  

Joo, haluan sanoa, että kiitos paljon! Finland antoi minulle uuden elämän ja kiitos paljon TE-toimisto ja 

koulu, auttoivat minua paljon. Joo, kiitos. Ja kiitos sinulle! 

Yulia:  

Kiitos sinulle haastattelusta. 

Samer:  

Kiitos!  

***************** 

 

Yrityshaastattelu, Minna Rissanen haastattelee Servican rekrytointikoordinaattoria Teija Vuontisjärveä. 

Minna:  
Tänään täällä äänessä Minna ja keskustellaan vähän rekrymessujen herättämistä fiiliksistä ja kanssani on 
keskustelemassa Teija. Voisitko ihan aluksi esitellä itsesi ja vähän kertoa työnkuvastasi?  
 

Teija:  
Elikkä olen Teija Vuontisjärvi ja olen tuolla Servicalla rekrytointikoordinaattorina. Ja Servicahan on 
tämmöinen monipalveluyritys. Meillä on laitoshuoltoa, välinehuoltoa, ruokapalveluita, kiinteistöpalveluita, 
varastoa ja logistiikkaa ja tuota minun toimenkuvani on semmoinen, että toimin esimiesten apuna. 
Haastattelen työnhakijoita, koordinoin harjoitteluihin tulevia ja teen tosi tiivistä yhteistyötä. Meillä on 
tosissaan, kun ollaan iso yritys, meillä on 1250 työntekijää, niin meillä on paljon rekrytointeja koko aika. 
Kaikki rekrytoinnit kulkevat minun kauttani.  
 

Minna:  
Mitä ajatuksia se herätti, kun kuulit ensimmäisen kerran, että on tulossa tämmöinen oma 
maahanmuuttaneille suunnattu rekrytointitapahtuma ja sitten mukana juuri näitä työvoimapula-alojen 
yrityksiä?  
 

Teija:  
Heti tuli semmoinen ajatus, että onpa hyvä idea ja olin heti ilmoittautumassa mukaan. Meilläkin tosissaan 
puhtauspalvelupuolella on jatkuvasti hakuja auki ja tarvitaan uusia tekijöitä. Ja Servicalla on vielä lisäksi se, 
että meillä on paljon eläköityviä työntekijöitä. Tällä hetkellä noin 60 henkilöä jää pelkästään vuodessa 
eläkkeelle ja tarvitaan tietysti heille korvaajia, niin oli tosi kiva, että tuommoisen idean olitte saaneet.   
 

Minna: 
Joo! Oli ihan mahtavaa huomata, miten innokkaasti sinne yritykset heti ilmoittautuivat mukaan. Vielä 



kysyisin tarkennuksen eli oliko teillä ennen tähän tapahtumaan osallistumista kokemusta 
maahanmuuttaneista työntekijöistä ja minkälaisia ne kokemukset on olleet?  
 

Teija:  
Kyllä meillä on kokemusta, että meillä on kentällä tosissaan hyvinkin erilaisista kulttuureista tulevia, että on 
paljon maahanmuuttajataustaisia meillä työntekijöinä. Ja todella hyviä kokemuksia, että ovat ahkeria ja 
tunnollisia ja hyviä työntekijöitä. Mielelläni heitä kyllä maahanmuuttajataustaisia Servicalle lisääkin 
työllistän.   
 

Minna:  
Se on kiva kuulla. No mikä semmoinen yleinen fiilis sinulla jäi siitä tapahtumapäivästä ja niistä kaikista 
kohtaamisista? Tuleeko mieleen jotain semmoista huippuhetkeä?  
 

Teija:  
Minusta oli todella mukavaa, että minä törmäsin siellä sellaisiin, jotka ovat käyneet minun luonani jo 
aikaisemmin Servicalla haastatteluissa ja on sovittu jo, että meillä on näitä, keitä oli siellä tapahtumassa, 
niin on harjoittelussa. Ja sitten juuri yksi aloitti oppisopimuskoulutuksella meillä, että siellä tapasi myös 
tuttuja ja sitten myös uusia kohtaamisia. Ja tämän tapahtuman jälkeen minulle useampi oli jo yhteydessä 
harjoitteluista, että itseasiassa innokkaimmat laittoivat jo saman päivän aikana minulle tekstiviestiä, että 
olisi harjoittelu tulossa ja olisi kiinnostusta tulla Servicalle. Niin uusia harjoittelusopimuksia on tehty myös.  
 

Minna: 
Mitäs ajattelet, kun se ei tosiaan ollut ihan semmoinen perinteinen messutapahtuma. Siellä ei opiskelijat 
liikkuneet vapaasti vaan oli tämmöiset ohjatut pienryhmät, joissa liikuttiin pisteeltä pisteelle, niin miten se 
toimi sinun mielestäsi?  
 

Teija:  
Minun mielestäni se toimi oikeasti tosi hyvin! Varmasti myöskin yritykset miettivät sitä, että kun on 
kielitaidoltaan eri tasoisia, että kuinka tulen ymmärretyksi niin siinä oli sitten myös se tuki ja turva, kun oli 
oikeasti jokaisella ryhmällä se vetäjä ja ohjaaja siinä. Sitten jos jollakin opiskelijalla ei vaikka ymmärtänyt tai 
piti eri tavalla sitten selittää, niin oli sitten siinä opettaja tukena myöskin. Tykkäsin kyllä tuosta 
ryhmäajattelusta ja se oli minusta hyvä idea tuohon tapahtumaan.   
 

Minna:  
Joo. Siinä tosiaan mietittiin, että mikä olisi paras tapa edetä ja kun siinä on vielä se, että ollaan 
kielenoppijoita niin sen takia sitten mietittiin, että toimisiko tällainen ratkaisu paremmin. Ja kiva kuulla, että 
se on koettu hyväksi. Meillä liittyi tähän tosiaan opiskelijoiden kanssa semmoista ennakkotyötä. Me 
teimme videohakemuksia niin oletko jo niitä ehtinyt katsoa ja aiotko hyödyntää näitä videohakemuksia 
sitten rekrytoinneissa?  
 

Teija:  
Olen katsonut kaikki videot ja ne olivat aivan ihania. Ja siellä oli oikeasti useita semmoisia, ketkä voisin 
kuvitella Servicalle töihin. He itse vielä kertoivat, että minkälaisissa kohteissa haluaisivat työskennellä. Ja 
tällä viikolla yhdelle soitinkin ja hän kertoi, että hän valmistuu joskus joulu-tammikuussa ja haluaisi sen 
jälkeen johonkin esimerkiksi tämmöiseen missä ikäihmisiä on, johonkin hoivapalveluyksikköön töihin. Niin 
sovittiin, että minä sitten palaan, kun hän valmistuu. Kun hänellä oli vielä aika paljon tämmöisiä pakollisia 
kouluhommia mitä pitää suorittaa, että ei vielä pystyisi lähtemään työelämään.   
 

Minna:  
Itsekin olin tosi ylpeä opiskelijoiden puolesta, että saivat niin hienoja videoita aikaiseksi. Hyvä, että nekin 
tulee käyttöön! Sitten minä toivoisin vielä vähän risuja ja ruusuja tulevia tämmöisiä vastaavia tapahtumia 
varten, että oliko jotain, jota jäit kaipaamaan ja mitä ehkä voitaisiin tehdä toisella tavalla ensi kerralla?  
 



Teija:  
No minkäänlaisia risuja minulla ei kyllä tapahtumaan liittyen ole, että ihan sylillinen ruusuja vaan olisi täältä 
tulossa. Jos te ensi vuonna samanlaisen tapahtuman järjestätte, niin olen viivana mukana ja ilmoittaudun 
heti.  
 

Minna:  
Eli oletan, että pidät tällaista tapahtumaa tulevaisuudenkin kannalta tarpeellisena?  
 

Teija: 
No ehdottomasti! Kyllä.  
 

Minna:  
Kiitos paljon haastattelusta.  
 

Teija:  
Kiitos.  
 

***************** 

Heli:  

Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit! 


