
Tyyli-hanke 2018:

LUT-kesäleirit

• 1. IT-kesäleiri, Tyyli-pilotina 2016, jonka jälkeen
toteutukset kesinä 2017 ja 2018

• 2. Sähkötekniikan kesäleiri, ensimmäinen toteutus
kesällä 2018 Tyyli-hankepilottina

• Leirien aika: 28.5-29.7.2018

• Työelämän kaltainen ympäristö (työtila, työaika, työajan
kirjaaminen, poissaoloista sopiminen ym.)

• Hakeminen leirille työpaikan haun kaltaisesti
(työhakemus, CV, opintosuoritusote)

• Kesäleirikoordinaattorina Pirjo Kuru (pirjo.kuru@lut.fi)



Sähkötekniikan kesäleiri sisältö & osallistujat

Sisältö -

Piirianalyysi kurssi 3 op – itseopiskelu ja tentti, kesäkuun alku

Sähköverkkotekniikan peruskurssi 4 op – itseopiskelu ja tentti, kesäkuun loppu

Projektityöskentely 5 op, alkaen kesä-heinäkuun vaihteesta, projektityön
ohjaaja

-> kursseista ja projektityöstä kandidaatin opintojen työharjoittelu 2 op

Työelämään liittyviä infoja (työsopimus, lomat & vapaapäivät, johtamistyylit,
tiimiroolit ym.) sekä alku- ja loppuhaastattelut osallistujille

Vierailija - Antti Heikkinen S-ryhmästä, LUT energiatekniikka tausta,
työskennellyt S-Voimassa (aurinko- ja tuulivoima, S-ryhmän energiaratkaisut
ym.)

Kesäleirille osallistujia 4 -

3 kandiopiskelijaa 1. vuosikurssilta

1 opiskelija 3. vuosikurssilta (opiskelijalla puuttuvia kursseja)

Kaikki osallistujat suorittivat leirin loppuun



Sähkötekniikan kesäleirin projektityö

Projektityön toimeksianto Fusion Grid projektilta (projektissa mukana

esim. Green Energy Finland ja Aalto-yliopisto)

Kesäleirin projektityön tarkoituksena kehittää syrjäseudulle (esim.

kehitysmaat) aurinkoenergialla toimiva sähköverkko ja sitä ylläpitävä

ohjelmisto

Projektityötä ohjasi LUT:n tutkijatohtori Antti Pinomaa ja

sähkölaboratorioiden henkilökunta



Leiriläisten mietteitä projektityöstä

- Kokemusta tiimityöskentelystä

- Kokemusta oman alan projektityöstä

- Kokemusta sähkökytkennöistä

- Opitun soveltamista käytännössä –> mielekästä opiskelua

- Oppi miten tehdään oikeaa alan työn ohjelmakoodia

- Kokemuksesta apua ensi kesän työnhakuun ja tuleviin opintokursseihin



Sähkötekniikan kesäleirin haasteet / kehitys

- Heinäkuussa paljon ihmisiä lomilla -> projektityön ohjauksessa,

laboratoriotyön valvonnassa ja projektityöhön tarvittavien osien

saannissa haasteita -> lopulta kaikki kuitenkin järjestyi ja tehtävä

saatiin hoidettua loppuun kesäleirin loppuun mennessä -> mietittiin

voisiko seuraavan vuonna kesäleiri alkaa esim. viikkoa aiemmin

- Piirianalyysi kurssi todettiin sopivaksi itseopiskeluun ja se antoi

valmiuksia projektityön hoitamiseen

- Sähköverkkotekniikan peruskurssi osoittautui aika vaativaksi

itsesuoritettavaksi -> mietitään jotain toista kurssia tilalle

- Kurssien ja projektin limittäinen suoritus jatkossa -> tasaisempi

työmäärä kesäleirin ajaksi ja opiskelun rinnalle käytännön tekemistä



IT-kesäleiri sisältö

Sisältö -

Olio-ohjelmointi 6 op – itseopiskelu, harjoitukset ja tentti

Tietokannat 1. 3 op – itseopiskelu, harjoitukset ja laajahko harjoitustyö,

jossa yhdistetään olio-ohjelmointia ja tietokantoja

Tietokannat 2. 3 op – itseopiskelu ja harjoitukset

-> kesäleiristä & kursseista kandidaatin opintojen työharjoittelu 2 op

Työelämään liittyviä infoja (työsopimus, lomat & vapaapäivät, verot &

maksut, johtamistyylit, tiimiroolit ym.) sekä alku- ja loppuhaastattelut

osallistujille

Vierailija – teknologiajohtaja Esa Vepsäläinen OptiWatista



IT-kesäleiri osallistujat

IT-Kesäleirille osallistujia 22 -

13 tietotekniikan kandiopiskelijaa (1. vuosikurssi + muutama 2.

vuosikurssilta)

9 laskennallisen tekniikan opiskelijaa (1. vuosikurssi)

19 osallistujaa suoritti leirin loppuun



Leiriläisten mietteitä IT-kesäleiristä

- Sai opintoja eteenpäin -> voi ottaa muita mielenkiintoisia / työllistymiselle tärkeitä
opintokursseja jo ensi lukuvuonna (esim. Web-ohjelmoinnin kurssi)

- Oppi lisää ohjelmoinnista ja tietokannoista -> Kokemuksesta apua ensi kesän työnhakuun

- Oppi jakamaan tietoa ryhmässä ja hyödyntämään kaveria työn tarkastajana (omat silmät eivät
aina näe virhettä)

- Oppi suunnittelemaan ajankäyttöään (tehtävien aikataulutus)

- Jotkut mainitsivat oppineensa suunnittelun tärkeyden työtehtävissä

- Jotkut kokivat harjoitustyön erityisesti hyväksi opiksi tiedon soveltamisesta ja pitkäjänteisen työn
kokeilussa -> pienimuotoisesti voi kokea miltä ohjelmointi työnä tuntuisi

- Moni koki tiiviin ryhmässä työskentelyn hyvänä ja oppimista & jaksamista tukevana, joidenkin
keskittymistä 22 hengen ryhmä ja häly vähän vaikeuttivat

- Jotkut olivat maininneet työaikojen syötön harjoittelun hyödylliseksi

- Useimmille työaikojen noudattaminen ei tuntunut haasteelliselle / turhauttavalle

- Jotkut kokivat saaneensa työelämäinfoista tietoa, jotkut tunsivat asiat ennestään, joku koki
infojen olevan osin huuhaata, suuri osa ei kommentoinut suhtautumistaan

- Mielekästä tekemistä kesälle, vuorokausirytmi pysyy normaalimpana

- Pääsääntöisesti leiriläiset vaikuttivat tyytyväisille osallistumisestaan leirille

- Kursseista enimmäkseen hyvää palautetta (haasteista seuraavalla kalvolla)



IT-kesäleirin haasteet / kehitys

- Tietokannat ensimmäistä kertaa jaettuna kahteen kurssiin, joista jälkimäinen osa täysin uusi &
uusi kurssiohjaaja ja tätä toteutusta varten muokattu Moodle muotoon (normaalisti
luentokurssina). Osallistujat kokivat uuden kurssin aika haastavana -> uuden kurssin materiaalia
ja toteutusta täytyy vielä kehittää. Ohjeistuksen selkeytys, vähemmän itse netistä etsittäviä
kohtia – mahdollisesti joku pohjatietopaketti ym.

- Uusi kurssi aiheutti muutoksia myös aikataulutukseen ja lopussa joillekin kovia kiireitä
harjoitustyön palautuksen kanssa – aikataulutuksen miettiminen uusiksi. Harjoitustyö aiheuttanut
aina kiireitä loppuun, mutta tänä vuonna isommalle joukolle.

- Kaksi IT-kesäleirin keskeyttäjää viimeisellä leiriviikolla harjoitustyön palautuksen deadlinen alla
-> harjoitustyön aloitukselle ja seurannalle välitarkastuksia, jotta mahdolliset vaikeudet
etenemisessä selviäisivät aiemmin

- Ison ryhmän kanssa syntyi heikosti vuorovaikutteisuutta työelämäinfoissa -> mahdollisesti
jatkossa jako infoissa kahteen ryhmään, tietotekniikan ja laskennallisen tekniikan opiskelijoiden
sekoittaminen, enemmän vuorovaikutukseen ”pakottavia” harjoituksia (laskennallinen tekniikka
vetäytyi omaan ryhmäänsä heti alussa, ryhmien toistensa ujostelu työelämäinfoissa). Ehkä
opiskelijat voisivat työskennelläkin kahtena ryhmänä kahdessa eri tilassa, jos ohjaajille sopii.

- Luokan vaihto Summer Schoolin tieltä ja helteiden takia, ohjelmistot eivät toimineet uusissa
tiloissa ihan ongelmitta -> luokkatilan / tilojen miettimien hyvissä ajoin + ohjelmistojen
asennuksen tilaus, parempi työergonomia (kovista tuoleista ja huonosta työasennosta jonkin
verran palautetta)

- Olisi hyvä jos vierailijoita saisi lisää ja vierailun saisi jotenkin paremmin etukäteen sovittua (nyt
kaksi kolmesta vierailijasta vetäytyi). Vierailija Esa Vepsäläinen OptiWatista oli hyvä ja tulee
mielellään ensi kesänäkin.

- Mahdollisesti aiempi aloitus myös IT-kesäleirille, jos sopii ohjaajille ja osallistujille (harjoitustyön
myöhästymiselle jäisi enemmän pelivaraa)


