Energia-TET
Opas nuorelle
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Mikä on Energia-TET?
Lähde mukaan Energia-TETiin, jossa pääset tutustumaan energia-alan ilmastonmuutoksen ratkaisuja tarkastellen, saaden uusia näkökulmia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen tai vain lisätietoa energia-alan työpaikoista.
Energia-TETin voit suorittaa esimerkiksi paikallisessa energiayhtiössä. Pääset
itse suunnittelemaan TET-harjoittelusi sisältöjä, jolloin voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi, vahvuuksiasi ja tavoitteitasi monipuolisesti. Energia-TET
tarjoaa innostavan mahdollisuuden tutustua laajaan kirjoon energia-alan työtehtäviä kevyellä tavalla. Sinun ei tarvitse olla matemaattinen nero tai tuleva
insinööri, into ja kiinnostus energia-alaa kohtaan riittävät!

Miksi Energia-TETtiin?
•

Saat tutustua energia-alaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

•

Pääset tutustumaan energia-alan työmahdollisuuksiin.

•

Saat vaikuttaa oman TET-harjoittelusi työtehtäviin suunnittelemalla TET-jakson yhdessä TET-ohjaajasi kanssa.

Energia-TETissä pääset tutustumaan

Tervetuloa tettiin!
Olet tehnyt hienon päätöksen tutustua TET-jaksollasi energia-alaan ja sen mahdollisuuksiin kestävämmän tulevaisuuden rakentajana. TET-jakson näkökulmana
on erityisesti energia-alan ratkaisut ilmastonmuutoksen torjumisessa ja tulevaisuuden työpaikkana. Työtehtävät tulevat olemaan monipuolisia ja TET-jaksosi
tukena on oma TET-ohjaajasi.
Tämän oppaan avulla pääset vauhtiin tetissä ja voit muokata TET-jaksosi sisältöjä vastaamaan omia kiinnostuksen kohteitasi. Oppaan lopussa on valmiita ideoita TET-tehtäviksi, joista voit valita ohjaajasi avustuksella omasi ja keksiä lisäksi
täysin uusia tehtäviä.

•

Energia-alaan ilmastonmuutoksen ratkaisijana.

•

Viestintään ja markkinointiin energia-alalla.

•

Työelämän pelisääntöihin: Miten töissä toimitaan, jotta kaikilla on
kivaa?

•

TET-paikan toimintakulttuuriin: Millaisia tapoja ja käytäntöjä työpaikalla on?

•

Työntekijänä olemiseen: Millaisia velvollisuuksia ja vastuita työntekijällä on? Mitä oikeuksia ja etuja työhön liittyy? Miten työtä tehdään – yksin vai yhdessä? Millaisia vahvuuksia sinulla on työtekijänä? Missä energia-alan työssä voisit itse loistaa?

Hyvää Energia-TET-matkaa!
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Vinkkejä TET-paikan hakemiseen
TET-jakso tarjoaa hyvän tilaisuuden harjoitella työnhakua ja yhteydenottoa
työnantajaan. TET-jakso on myös hyvä tapa tutustua työhön, josta olet todella kiinnostunut. Hae siis rohkeasti tettiin juuri sinua kiinnostavaan paikkaan.
Energiateollisuuden TET-paikkoihin voit tutustua tetjakso.fi-nettisivuilla. Tettipaikkaa hakiessa tuo esille motivaatiosi, innostuksesi ja taitosi – omalla persoonallasi höystettynä!

TET-paikan haun vinkkilista:
1. Mieti etukäteen, mitä taitoja sinulla on ja miten voisit kertoa
niistä? Voit kertoa esimerkiksi harrastuksistasi tai siitä, mikä
sinusta on koulussa tai vapaa-ajalla mielekästä ja kiinnostavaa.
2. Tuo esille motivaatiosi: mikä sinua juuri tässä paikassa innostaa
ja mitä haluaisit oppia?
3. Hae paikkaa itse. Vaikka hakisit samaan TET-paikkaan kaverin
kanssa, tehkää molemmat omat hakemuksenne.

Energia-TET-paikkaa voi hakea monella eri tavalla. WhatsApp-viestiä parempi
vaihtoehto on soittaa tai lähettää sähköpostia ja yhteyttä ottaessa kannattaa kertoa heti, mille ajanjaksolle tet-jakso sijoittuu
Tarkista yrityksen nettisivuilta, onko heillä oma hakemuspohja jo käytössä. Mikäli on, käytä sitä! Mikäli ei, voit käyttää Energia-TETin valmista hakemuspohjaa tai kirjoittaa oman vapaamuotoisen hakemuksen. Kerro hakemuksessa
kaikki mielestäsi oleellinen, lyhyt ja ytimekäs hakemus riittää hyvin. Hakemuksen voit lähettää sähköpostin liitetiedostona PDF-muodossa.

»» Ilta- ja viikonlopputyöt
Saattaa olla, että TET-paikkasi osallistuu johonkin tapahtumaan, joka pidetään
ilta-aikaan tai viikonloppuna.
Mikäli TET-jaksoosi sisältyy ilta- ja/tai viikonlopputunteja, näistä on sovittava
etukäteen oman opinto-ohjaajan kanssa. Tetin työaika noudattaa lakia nuorista
työntekijöistä (ks. alla.)

LAKI NUORISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ 7§
•

Alle 15-v. työaika on sijoitettava kello 8.00–20.00 välille*

•

Yli 15-v. työaika on sijoitettava kello 6.00–22.00 välille

* Työn järjestämisestä johtuvista painavista syistä alle 15-vuotiaan työaika

Sähköpostin lähettämisen jälkeen voit vielä seuraavana päivänä olla yhteydessä
puhelimitse hakemaasi tettipaikkaan ja tarkistaa, onko hakemuksesi tullut perille. Kun annat itsestäsi aktiivisen kuvan, työnantaja kiinnostuu varmemmin.
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voidaan kuitenkin sijoittaa kello 6:n ja 20:n väliseen aikaan
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Nuoren polku
Energia-TETtiin

Energia-TET käytännössä
Mikä on Energia-TET?
– oppaaseen tutustuminen

”Sinut on valittu
meille TETtiin,
tulisitko suunnittelutapaamiseen?”

Haku TETtiin [hakemus +/ soitto]

Valmistautuminen:
•

lupalaput

•

kirjeet

•

aikataulut
TET-jakso
alkaa!

Suunnittelutapaaminen
n. 2 viikkoa
ennen TETtiä

Saapuminen
TET-paikkaan sovitusti

TET-päivät
•

6h sis. ruokatunti

•

Ideointia / kehittämistä

•

Tutustuminen energia-alan
työtehtäviin

•

Työntekijän haastattelu

Lisää tehtäviä sivulla 11.
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Voit valmistautua suunnittelutapaamiseen miettimällä etukäteen, miten voisit kuvailla vahvuuksiasi ja mitä haluaisit oppia tai kokeilla TET-jaksolla? Oletko huolestunut ilmastonmuutoksesta ja haluat tulevaisuudessa löytää uusia ilmastoratkaisuja energia-alalle, muttet tiedä olemassa olevista innovaatioista?
Vai oletko kiinnostunut matemaattis-luonnontieteellisistä aineista ja pohdit
jatkokouluttautumista energia-alalle? Haluaisitko tehdä tulevaisuudessa työtä
viestinnän parissa? Vai haluaisitko tavata ihmisiä, jotka työskentelevät energia-alalla? Voit pohtia ennen tettiä, minkälaiset työtehtävät sinua kiinnostavat.
Ennen tapaamista kannattaa kurkata myös energiayhtiön nettisivut ja sosiaalisen median eri kanavat.

»» Jokainen Energia-TET sisältää nämä peruselementit:

Aloituspalaveri
ohjaajan kanssa

Loppukeskustelu,
kiitos & todistus

Saat rakentaa Energia-TETin aikataulun yhdessä TET-ohjaajasi kanssa. Tavoitteena on, että lopputuloksena on suunnitelma, joka saa sinut innostumaan tetistä ja tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta. Aikataulu tehdään suunnittelutapaamisessa noin kaksi viikkoa ennen TET-jakson alkua.

1. Suunnittelutapaaminen ohjaajan kanssa noin kaksi viikkoa ennen tettiä.
Suunnittelutapaamisessa tehdään Energia-TETin aikataulu.
2. Starttipalaveri ensimmäisenä päivänä ohjaajan kanssa, jossa tarkennetaan
aikataulua, tutustutaan paikkoihin ja käydään läpi työpaikan pelisäännöt.
3. TET-tehtäviä oman maun mukaan: TET-tehtävät sujuvat parhaiten, kun
koostat niistä yhdessä TET-ohjaajasi kanssa kiinnostavan paketin. Tehtävät
voivat siten vaihdella työntekijöiden työn varjostaminen, kokoukset, haastattelut ja itsenäiset energia-alaan tutustuttavat tehtävät sekä työelämän
suunnittelu- ja viestintätehtävät.
Mikäli mahdollista, voit myös raportoida TET-jaksostasi esimerkiksi bloggaamalla, vloggaamalla tai Instagramin kautta. Laita mukaan #energiaTET-tunniste!
Keskustelkaa ohjaajan kanssa myös TET-paikan some-etiketistä: esim. mitä saa
kuvata tai postata. TET-tehtävistä saat koottua portfolion, jonka voit näyttää
opolle ja vaikka työnhaussa tulevaisuudessa.
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»» TET-tehtävät
Kysy itseltäsi, mitä haluaisit Energia-TETissä oppia ja keskustele yhdessä ohjaajasi kanssa, mitä mahdollisuuksia Energia-TET voi juuri sinulle tarjota. Alla olevien esimerkkien on tarkoitus herätellä pohtimaan sopivia TET-tehtäviä, mutta
paras TET-jakso syntyy keskustelemalla yhdessä siitä, millaisia mahdollisuuksia
työpaikalla on tarjolla.
Tässä on esimerkkejä tehtävistä, joita voit TET-jaksollasi tehdä. Sovi tehtävät
työpaikkaohjaasi kanssa ja aikatauluta ne lukujärjestyksen avulla. Ei haittaa, jos
teet tehtävät hitaammin tai nopeammin kuin suunnittelit. Etukäteissuunnittelu ja työn kalenterointi auttaa työhön keskittymisessä ja siinä, ettei työmäärä
uuvuta sinua.
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Työpaikan pelisäännöt | keskustelkaa esimerkiksi näistä:
•

töihin saavutaan kello...

•

lounas- & kahvitauot pidetään...

•

yhteisiä hetkiä ovat... olet niihin tervetullut...

•

meillä pukeudutaan...

•

puhelinta käytetään...
+ mitä huomioida liittyen tietosuoja-asioihin ja salassapitovelvollisuuteen
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TET-tehtävät
Tässä on esimerkkejä TET-tehtävistä, joissa on painotus energia-alasta ilmastonmuutoksen ratkaisijana. Valitse itseäsi kiinnostavimmat ja sopikaa yhdessä TET-ohjaajasi kanssa ja aikatauluttakaa tehtävät lukujärjestykseen. Lisäksi
voitte maustaa TET-jaksoa erilaisilla työtehtävien varjostuksilla, kokouksiin ja
tapahtumiin osallistumisella.
1. Uutena työpaikalla
2. Energia-ala työpaikkana
3. Energia-alan innovaatiot
4. Energiatehokas työpaikka
5. Viisi faktaa uusiutuvista -juliste tai sarjakuva
6. Energiamaailma-peli
7. ST-poolin/Y-poolin tutkimukset
8. Sähköverkot
9. Työntekijän haastattelu
10. Somepostaus
11. Energiameemi
12. Ilmasto & energia -blogikirjoitus
13. Sähköntuotannon tilastot
14. Oma valinta
15. Kaukolämpötilastot
16. Unelmiesi työpaikka
17. Oma voimala
18. Yhdessä
19. Oma hiilijalanjälkeni
20. Yhteenveto
21. Loppukeskusteluun valmistautuminen ja kiitosviesti
22. Loppukeskustelu ja TET-todistus

10
10

11
11

»» Tehtävä 1. Uutena työpaikalla

»» Tehtävä 2. Energia-ala työpaikkana

Tehtävän tekoon kuluva aika noin 30 min

Tehtävän tekoon kuluva aika noin 30 min

Tavoitteet: Harjoittelet sitä, miltä tuntuu aloittaa työ
uudessa työpaikassa. Miten esittäydyt, kysyt neuvoa ja
sovit erilaisista käytännöistä.

Tavoitteet: Tutustut energia-alan työpaikkoihin ja ammatteihin. Pohdit niiden
yhteyttä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen.
Tehtävä:

Tehtävä:
a. Kirjoita sähköpostiviesti, jossa esittelet itsesi. Voit
kertoa itsestäsi perustietojen (koulu, ikä) lisäksi harrastuksistasi, tulevaisuuden haaveistasi sekä siitä,
mikä sai sinut hakemaan TET-paikkaa energia-alalta. Pyydä muiden työntekijöiden sähköpostiosoitteet
TET-ohjaajaltasi. Lähetä viesti muille työntekijöille. Valmistaudu myös esittelemään itsesi työpaikan
aamu/päiväkahvien yhteydessä ja kun tapaat muita
työntekijöitä.
b. Sovi TET-ohjaajasi kanssa, ketä työntekijää haastattelet tehtävässä numero 9 ja sovi tapaamisaika kyseisen henkilön kanssa TET-viikkosi ajalle. Merkitse
tapaamisaika TET-viikkosi kalenteriin/lukujärjestykseen.
c. Yksi tapa raportoida tekemisistäsi Energia-TETin aikana on ottaa valokuvia. Tähän liittyy kuitenkin muutama haaste, sillä mitä tahansa kuvia ei saa julkaista.
Keskustele TET-ohjaajasi kanssa, millainen käytäntö
työpaikalla on kuvien ottamisen suhteen (mitä kuvissa saa ja ei saa näkyä). Sovi myös, onko sinun mahdollista laittaa kuvia sosiaalisen median kanaviin vai ei.
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Selvitä, minkälaisia työtehtäviä ja -nimikkeitä energia-alalla on. Voit käyttää
apunasi www.energiamaailma.fi -sivuston tuoreimpia blogitekstejä, joissa energia-alan ammattilaiset esittäytyvät. Voit katsoa myös eri energia-alan ammattilaisten videoita. Tässä muutama esimerkki:
•

Verkostoasentaja: www.youtube.com/watch?v=0qDKLGYVCiw&feature=youtu.be

•

Helikopterisahaaja: www.youtube.com/watch?v=Ly8t4s24DaM&feature=youtu.be

1. Valitse kaksi eri energia-alan ammattia esittelevää blogitekstiä tai videota.
Tutustu niihin ajatuksen kanssa.
a. Kirjoita yhdestä ammatista omin sanoin. Kuvaile, minkälaisia työtehtäviä siihen liittyy ja minkälaisessa työympäristössä työtä tehdään.
b. Kirjoita ainakin kaksi syytä, minkä takia työtehtävä kiinnostaisi sinua ja
kaksi syytä, minkä takia työ ei olisi sinun juttusi.
c. Kirjoita myös muita huomioita ammatista (esim. mikä koulutus vaaditaan, minkälaista työ on ja mikä siinä on erityistä).
2. Valitse blogiteksteistä yksi energia-alan ammatti, jossa voit vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Pohdi miten?
Luo tietokoneellesi Energia-TET-kansio. Kirjoita vastaukset Word-tiedostoon,
jonka tallennat luomaasi kansioon.
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»» Tehtävä 4: Energiatehokas työpaikka
»» Tehtävä 3. Energia-alan innovaatiot
Tehtävän tekoon kuluva aika noin 45 min. tai enemmän.
Tavoitteet: Ymmärrät, miten energia-ala liittyy ilmastonmuutokseen. Saat tietoa energia-alan ilmastoystävällisistä ratkaisuista.
Tehtävä:
Pariisin ilmastosopimuksessa säädettiin 1,5 asteen raja ilmaston lämpenemiselle. Suomen on määrä siirtyä hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa laajoja toimia päästöjen vähentämisen, energiantuotannon ja puhtaan
teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa.
1. Selvitä ensin, minkälaisia päätöksiä kunnassasi/kaupungissasi on tehty hiilineutraaliuden saavuttamiseksi (esim. Hiilineutraali Helsinki -ohjelma/HINKU-kunnat yms.)
2. Tutki sitten, minkälaisia ratkaisuja TET-paikkasi on tehnyt hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Onko jonkin energiamuodon käyttämisestä
luovuttu tai otettu käyttöön uusia innovatiivisia tapoja tuottaa energiaa?
Tutki tietoja energiayhtiön nettisivuilta ja kysy lisätietoja ohjaajaltasi.
3. Tee PowerPoint-esitys, jossa kerrot kiinnostavia tietoja siitä, miten TET-paikkasi pyrkii vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Voit myös
vertailla eri energiayhtiöiden toimenpiteitä. Jos paikallinen energiayhtiö on
tuottanut materiaalia niukasti, voit tarkastella esimerkiksi Helenin (helen.
fi) hiilineutraaliussuunnitelmia ja kertoa erilaisista mahdollisuuksista edistää hiilineutraalia yhteiskuntaa. Voit myös miettiä sitä, miten kuntalaiset
voivat vaikuttaa energiayhtiöiden ilmastoystävälliseen toimintaan.

14
14

Tehtävän tekoon kuluva aika noin 45 min. tai enemmän.
Tavoitteet: Ymmärrät millä tavalla työpaikan tilalliset ja muut valinnat kytkeytyvät ilmastonmuutokseen. Osaat esittää erilaisia ratkaisuja, joilla työpaikasta
voidaan tehdä ilmastoystävällisempi ja perustella ehdotuksesi.
Tehtävä:
Tässä tehtävässä toimit työpaikan ilmastoagenttina ja selvität, miten TET-paikkasi toimii organisaationa kestävän kehityksen mukaisesti. Aloita tutkimuksesi
kiertämällä ympäri TET-paikkaasi. Minkälaisista asioista työpaikan hiilijalanjälki
koostuu? Saat apua selvitystyöhön alla olevista linkeistä.
1. Piirrä, ota valokuvia tai kirjaa huomiosi 5-10 sellaisesta paikasta tai asiasta
työpaikalla, joissa voidaan vaikuttaa tilan hiilijalanjälkeen. Tallenna kuvat ja
huomiot tietokoneellesi.
Vinkki! Kannattaa kiinnittää huomio tilan energiankäyttöön, laitteisiin ja
raaka-aineiden kulutukseen (esim. paperi). Voit kiinnittää huomiosi myös sähkölaitteisiin (valaistus, tietokoneet, tulostimet, kopiokoneet, ilmastointi jne.).
2. Selvitä, minkälaisia energiatehokkaita valintoja tilassa on tehty. Tee lista
niistä! Voit pyytää myös TET-paikkasi asiantuntijaa apuun tässä.
3. Laadi seuraavaksi Ilmastoystävällisen työpaikan muistilista, johon kirjoitat
5-10 pientä tai isoa ilmastoystävällistä tekoa, jotka millä tahansa työpaikalla voitaisiin tehdä. Hyödynnä listassa TET-paikasta tekemiäsi havaintoja.
Tallenna kirjoittamasi muistilista tietokoneellesi.

4. Tallenna esitys tietokoneelle omaan kansioonsa.

4. Printtaa muistilista ja laittakaa se yhdessä ohjaajan kanssa esille näkyvälle
paikalle esim. taukotilan seinälle tai jakakaa se työpaikan intraan. Voit myös
pyytää työpaikan työtekijöitä täydentämää muistilistaa.

5. Keskustele ohjaajasi kanssa, olisiko sinun mahdollista esitellä kokoamasi
tiedot lyhyesti esimerkiksi jonkin kokouksen yhteydessä tai jakaa esitys sähköpostitse muille työntekijöille. Näkökulmastasi voi olla hyötyä työpaikalla!

Linkkejä: Energiansäästö työpaikalla: www.ekotuki.fi/files/2015/02/Energiansaasto_tyopaikalla.pdf | Helenin energiansäästövinkit: www.helen.fi/asiakaspalvelu/energiankayton-neuvonta/vinkit
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»» Tehtävä 5. Viisi faktaa uusiutuvista -juliste tai sarjakuva
Tehtävän tekoon kuluva aika noin 45 min. tai enemmän.
Tavoite: Tutustut uusiutuviin energialähteisiin ja tunnistat niiden merkityksen hiilineutraalin maailman luomisessa. Kokeilet myös uusiutuvan energian markkinointia.
Tehtävä:
Tiesitkö, että kuluttajat voivat itse valita haluamansa energiamuodon sähkösopimuksessaan ja voivat kilpailuttaa sähköyhtiöitä? Miten olisi uusiutuviin energiamuotoihin perustuva sähkösopimus? Seuraavaksi saat miettiä, miksi kuluttajan olisi hyvä valita uusiutuva energia sähkösopimukseensa.
Etsi 5 kiinnostavaa faktaa uusiutuvasta energiasta. Tee juliste tai sarjakuva,
joka kannustaa uusiutuvan energian valitsemiseen.
1. Mieti, minkälaisen viestin haluat julisteella/sarjakuvalla välittää ja mikä on
kohderyhmäsi.
2. Laadi juliste/sarjakuva, joka sisältää innostavia faktoja uusiutuvista ja kuvita juliste aiheeseen liittyvin kuvin.
Julisteen tai sarjakuvan voit tehdä joko käsin:
Tee juliste tai sarjakuva käsin A3- tai A2 -kokoiselle paperille. Käytä apuna askartelutarvikkeita, kuten paperia, kyniä, värejä, liimaa ja lehtileikkeitä. Jos teit
työn käsin, skannaa tai valokuvaa se ja tallenna tietokoneelle.
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»» Tehtävä 6. Energiamaailma-peli

Tai tietokoneella:
Tee juliste tai sarjakuva sähköisesti, mikäli käytössäsi on tietokone ja tarvittavat ohjelmat, joiden käytön hallitset. Ideoita ja kuvia voit ottaa myös internetistä (huomioi tekijänoikeudet!). Tee kuitenkin julisteesta/sarjakuvasta oman
näköinen. Tallenna työ tietokoneelle.

Tehtävän tekoon kuluu 1h tai enemmän.

Sopikaa yhdessä TET-ohjaajan kanssa mihin laitatte julisteen/sarjakuvan näytille. Sähköistä materiaalia voi laittaa jakoon myös työpaikan muussa sähköisessä
mediassa (blogissa, intranetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa vastaavassa). Muista silloin laittaa oheen lyhyt viesti siitä, mistä on kyse.

1. Avaa Energiamaailma-peli käyttämällä TET-ohjaajaltasi saamaa koodia.

Tavoitteet: Tutustut pelin avulla energia-alaan kestävän tulevaisuuden tekijänä
ja sen koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiin.
Tehtävä:

2. Pelaa pelistä itseäsi kiinnostavia pelitehtäviä ja opi uutta.
3. Keskustele pelin herättämistä ajatuksista TET-ohjaajasi kanssa.
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»» Tehtävä 8. Sähköverkot
Tehtävän tekoon kuluva aika: 1.pv tutustumista Excelin
käyttöön sekä tilastoihin, 2.pv oman taulukon muodostaminen, kuvaajien teko, 3.pv tietojen esittelykuntoon saattaminen ja esittely muille.
Tavoitteet: Tutustut taulukkolaskelmaohjelman käyttöön ja
sähköverkkoihin liittyviin tilastoihin.

»» Tehtävä 7. ST-poolin / Y-poolin tutkimukset
Tehtävä:
Tehtävän tekoon kuluu 1-3h
Tavoitteet: Tutustut ympäristö- ja sähkötutkimuspooliin ja pohdit niistä löytyvien tulosten ja tutkimuksen aiheiden merkitystä.
Tehtävä:
1. Tutustu Energiateollisuus ry:n ympäristöpoolin www.energia.fi/jarjestona/
tutkimus/ymparistopooli ja sähkötutkimuspoolin www.energia.fi/jarjestona/
tutkimus/sahkotutkimuspooli julkaisuihin.
2. Valitse niistä (ohjaajasi kanssa) yksi julkaisu lähempään tarkasteluun.
3. Lue tutkimus, tee siitä lyhyt yhteenveto (noin yksi A4) ja selvitä TET-paikastasi seuraavat asiat:
•
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Onko valitsemasi tutkimuksen aiheella tai tuloksilla merkitystä TET-paikkasi
kannalta? Jos on, niin mitä? Ovatko vaikutukset positiivisia vai negatiivisia?

Tässä tehtävässä tarvitaan Microsoft Officen Exceliä tai jotain
muuta taulukkolaskentaohjelmaa.
1. Tutki/vertaile eri sähköverkkoyhtiöiden: a) siirtoenergian
määriä b) käyttöpaikkojen määriä c) verkon pituutta
2. Voit tehdä halutessasi Excelillä myös kuvaajia löytämistäsi
tiedoista.
3. Selvitä mitä muita jakeluverkkoyhtiöitä on TET-yrityksesi
naapureina, esimerkiksi kyselemällä yrityksen työntekijöiltä.
4. Esittele sitten tulokset TET-ohjaajallesi tai vaikka TET-jakson
päätteeksi koko tiimille/yksikölle. Keskustelkaa tuloksista.
Uusimmat tilastot löytyvät täältä: www.energiavirasto.fi/verkkotoiminnan-julkaisut
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»» Tehtävä 9. Työntekijän haastattelu
Tehtävän tekoon kuluva aika noin 30 min.
Tavoitteet: Tutustut yhden työntekijän näkemyksiin työstä, tulevaisuudesta ja
ilmastonmuutoksesta.
Tehtävä:
Haastattele 1-2 työntekijää. Jos pääset haastattelemaan kahta työntekijää, yritä löytää ammattilaisia, joilla on erilainen työnkuva ja koulutustausta. Haastatteluaika kannattaa sopia starttipalaverissa.
Haastattelukysymykset on laadittu valmiiksi, mutta kysy rohkeasti omia lisäkysymyksiä! Kirjaa ylös vastaukset. Voit myös halutessasi äänittää haastattelun
kännykälläsi. Ota lisäksi kuva haastateltavasta, mikäli hänelle sopii.

13. Mitä hyötyä tästä työpaikasta on muille ihmisille ja yhteiskunnalle?
14. Keksi oma kysymys!
Kirjoita lyhyesti ylös, miten haastattelu meni ja mitä ajattelet saamistasi vastauksista. Oliko niissä jotain yllättävää tai jäitkö pohtimaan jotain? Tallenna vastaukset ja pohdintasi tietokoneelle.

Kysymykset:
1. Mikä on ammattinimikkeesi?
2. Mitä olet opiskellut ja missä?

»» Tehtävä 10. Somepostaus

3. Mistä kouluaineista on hyötyä työssäsi?

Tehtävän tekoon kuluva aika noin 30 min.

4. Olivatko ympäristöasiat tai ilmastonmuutos esillä opinnoissasi?

Tavoitteet: Saat kokemusta sosiaalisen median hyödyntämisestä työssä. Tuotat
sisältöä työpaikan somekanaville.

5. Mitä teet työpäivän aikana? Minkälaisia työtehtäviä työhösi kuuluu?
6. Mitä töitä teet yksin ja mitä yhdessä muiden kanssa?
7. Mikä on parasta työssäsi? Mikä on tylsintä työssäsi?
8. Miten tässä työssä voi kehittyä?
9. Millainen ihminen sopii tähän työhön?
10. Millaisia haasteita näet työpaikallasi tulevaisuudessa?
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Tehtävä:
1. Ideoi somepostaus, jossa kerrot osallistumisestasi Energia-TETtiin. Kerro
esim. mikä Energia-TETissä on ollut innostavaa ja miksi muidenkin nuorten
kannattaisi osallistua Energia-TETtiin.
2. Mieti mitä eroa on tehdä somesisältöä työpaikalle tai omalle henkilökohtaiselle tilille.

11. Koetko voivasi vaikuttaa ilmastonmuutokseen työlläsi? Miten?

3. Voit tehdä postauksen kuvana tai videona. Mikäli työpaikallenne sopii, voit
tehdä myös kokonaisen somepostaussarjan esim. Instagramiin.

12. Miten tämä työpaikka ja täällä suoritettavat toiminnot liittyvät suoraan tai
epäsuorasti ilmastonmuutokseen?

4. Julkaise postaus TET-paikan somekanavalla. Saat lisätietoja ohjaajaltasi.
Käytä #energiatet -hashtagia.
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»» Tehtävä 12. Ilmasto & energia -blogikirjoitus
Tehtävän tekoon kuluva aika noin 1h tai enemmän
Tavoitteet: Saat kokemusta työpaikalla tärkeistä viestintätaidoista. Lisäät
työpaikkasi työntekijöiden/nuorten tietoisuutta energia-alan merkityksestä
ilmastonmuutoksen ratkaisijana. Pääset myös aktiivisesti vaikuttamaan tuotoksesi välityksellä.
Tehtävä:
1. Kirjoita lyhyt juttu työpaikan blogiin tai muuhun julkaisuun.
2. Otsikoi itse tai valitse jokin seuraavista:
•

Ilmastonmuutos – sukupolveni haaste

•

Energia-TET – mikä se on?

•

Tulevaisuuden työpaikka ja ilmastonmuutos

3. Muista laittaa tekstin oheen oma nimesi ja kerro myös missä olet Energia-TETissä.

»» Tehtävä 11. Energiameemi
Tehtävän tekoon kuluva aika n. 15-30 min
Tavoitteet: Saat testata luovuuttasi tekemällä energia-aiheisia meemejä.
Tehtävä:
Suunnittele yksi tai useampi energia-aiheinen meemi. Meemejä voit tehdä esimerkiksi sivustolla www.imgur.com/memegen/create/pFyk3J7. Mieti ensin, mitä
haluat sanoa ja sommittele se sitten meemiksi. Kysy ohjaajaltasi, minne voisit
jakaa tekemäsi meemin/meemit.
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4. Valitse tekstiin sopiva kuva esim. yrityksen kuvapankista tai ota kuva itse.
Voit ottaa kuvitukseksi myös kuvan itsestäsi, sillä lukijasta on usein kiva
nähdä kuva kirjoittajasta.
Omakohtainen näkökulma vetoaa lukijoihin. Halutessasi voit käyttää myös
väliotsikoita, sillä ne usein selkeyttävät jutun rakennetta. Sovi TET-ohjaajasi kanssa jutun pituudesta (minimi- ja maksimipituus) ja siitä, ketkä ovat
tekstin kohdeyleisöä. Muista tallentaa juttu tietokoneellesi. Sopikaa myös siitä, missä teksti julkaistaan. Ota jutun julkaisulinkki talteen vaikka omaan
sähköpostiisi. Konkreettinen työnäyte voi olla hyvä lisä esimerkiksi kesätöitä
hakiessa.
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»» Tehtävä 13. Sähköntuotannon tilastot
Tehtävään kuluva aika noin 1-2h.
Tavoitteet: Tutustut sähköntuotannon tilastoihin ja tuotannon vuodenajoista johtuviin eroihin.
Tehtävä:
Etsi Energiateollisuus ry:n sähkötilastoista seuraavat tiedot
www.energia.fi/julkaisut/tilastot/sahkotilastot
1. Millä sähköä tuotetaan eri kuukausina? Miten tuotannon
lähteet vaihtelevat?
2. Pohdi, mistä erot johtuvat
3. Tee aiheesta PowerPoint-esitys, jonka esittelet ohjaajallesi/tiimillesi/yksiköllesi tms.

»» Tehtävä 15. Kaukolämpötilastot
»» Tehtävä 14. Oma valinta
Tehtävään kuluva aika noin 15-45 min.
Tehtävään kuluu n. 30-45min.
Tavoitteet: Tämän tehtävän tavoitteet saat itse asettaa.
Mieti, mitä haluat oppia oman tehtävän tekemisellä.
Tehtävä:
Tämä tehtävä antaa sinulle vallan keksiä itsellesi kiinnostavan tehtävän, joka liittyy energia-alaan. Kerro TET-ohjaajallesi, mikä Oma valinta -tehtäväsi on ja miten sen aiot suorittaa. Valmistaudu esittelemään tehtävä päivän päätteeksi
ohjaajallesi.
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Tavoitteet: Tutustut kaukolämpötilastoihin ja vertailet eri yhtiöitä.
Tehtävä:
Etsi Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilastoista www.energia.fi/julkaisut/tilastot/kaukolampotilastot kolme suurinta yhtiötä:
a. asiakasmäärän
b. verkkopituuden
c. siirretyn energian perusteella.
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»» Tehtävä 16. Unelmien työpaikka

»» Tehtävä 17. Oma voimala

Tehtävän tekoon kuluva aika noin 45 min tai enemmän.

Tehtävä tekoon kuluu 1-3h

Tavoitteet: Visioit omaa tulevaisuuttasi ja unelmiesi työpaikkaa.

Tavoitteet: Saat suunnitella oman voimalaitoksen. Tutustut samalla
siihen, minkälaisia voimalaitokset ovat ja mitä kaikkea niiden suunnittelussa pitää ottaa huomioon.

Tehtävä:
Ajattele 10 vuoden päähän, kun olet itse mukana työelämässä. Valitse jokin vaihtoehdoista A-C.
a. Kirjoita lyhyesti (noin 7-10 lausetta) tulevaisuuden unelmatyöpaikastasi.
b. Työstä www.wordart.com -sivustolla sanapilvi, johon keräät sanoja jotka liittyvät tulevaan työhösi.
c. Tee kuvakollaasi paperille, johon keräät unelmiesi työpaikkaan ja tulevaisuuteen liittyviä sanoja ja kuvia lehdistä leikellen.

Tehtävänäsi on suunnitella oma voimalaitos. Voit tehdä suunnittelun
tietokoneella tai askarrellen. Tietokoneella voit luoda voimalaitoksen esimerkiksi PowerPoint-tiedostoon yhdistelemällä kuvia ja piirtämällä ja kirjoittamalla selventäviä huomioita. Askarrellessa voit
käyttää apunasi pahvia, talouspaperirullia, teippiä, liimaa ja värejä.
Apukysymyksiä:

Apukysymyksiä:

•

Miten voimalaitos tuottaa energiaa?

•

Millaisia vahvuuksia sinulla on ja miten voisit hyödyntää niitä unelmien työssäsi?

•

Minkälaista teknologiaa voimalaitoksessa käytetään?

•

Millaisia työtehtäviä haluaisit tehdä tulevaisuudessa? Millaisessa ympäristössä?

•

Mikä on voimalaitoksen raaka-aine?

•

Haluaisitko työskennellä yhdessä vai yksin?

•

Miltä voimalaitos näyttää? Onko se suuri vai pieni?

•

Rakennatko työlläsi kestävämpää tulevaisuutta? Miten?

Huom! Lauseet/sanapilven/kuvakollaasin voit liittää viimeisen tehtävän blogikirjoitukseen.

26
26

Tehtävä:

Voit voimalaitosta suunnitellessasi selvittää, minkälaisia voimalaitoksia TET-paikallasi tai paikkakunnallasi on. Voit ottaa niistä inspiraatiota omaan voimalaasi tai kehittää jotain aivan omaa.
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»» Tehtävä 18. Yhdessä

»» Tehtävä 19. Oma hiilijalanjälkeni

Tehtävään kuluu n. 30-45min.

Tehtävän tekoon kuluva aika noin 30 min.-60min.

Tavoitteet: Pohdit yhteistyön merkitystä työelämässä ja sitä, miten itse ajattelet soveltuvasi tiimityöhön.

Tavoitteet: Tutustut siihen, mistä sinun hiilijalanjälkesi koostuu ja millaisilla
valinnoilla voisit vaikuttaa siihen.

Tehtävä:

Tehtävä:

1. Katso video Elenian toiminnanjohtajasta www.youtube.com/watch?v=Jy3-Z
hISRGw&feature=youtu.be

1. Tee Sitran elämäntapatesti www.elamantapatesti.sitra.fi

2. Kirjaa ylös hänen ajatuksiaan tiimityöstä.
3. Mieti, minkälainen tiimipelaaja olet itse ja haluaisitko tehdä tulevaisuudessa
työtä yksin, yhdessä vai yhdistäen molempia? Kirjaa ylös ajatuksesi.
4. Keskustele TET-ohjaajasi kanssa tiimityön merkityksestä työpaikalla.
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2. Saatuasi tuloksen, tutustu 100 fiksua arjen tekoa -sivuun www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa
3. Valitse 3 energiaan liittyvää tekoa, joilla on suuri vaikutus ympäristöön. Kirjoita ne ylös ja tallenna tiedostoon otsikolla ”Oman hiilijalanjäljen pienentäminen”. Listaa lisäksi, minkälaisia valintoja olet itse tehnyt jo entuudestaan.
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Viimeisen TET-päivän tehtävät
»» Tehtävä 20. Yhteenveto
Tehtävän tekoon kuluva aika noin 1h
Tavoitteet: Huomaat mitä kaikkea olet Energia-TET-jaksosi aikana oppinut ja
tehnyt.
Valmistelut:
Viikon aikana olet itse tuottanut, saanut kyselyiden ja haastattelujen kautta
haltuusi paljon tärkeää ilmastonmuutokseen liittyvää aineistoa. Lue se läpi. Nyt
on aika koota kaikki tämä tehtävien kautta kerätty tieto ja muotoilla siitä kokonaisuus. Tämän kokonaisuuden annat sekä työnantajalle että opollesi.
Tee joko tehtävä A tai B.

•

Esittele itsesi ja TET-paikkasi lyhyesti.

•

Kerro, mistä Energia-TETissä mielestäsi on kyse.

•

2. Luo visaan 5-10 kysymystä, johon keksit itse vastausvaihtoehdot. Voit käyttää apuna myös energiamaailma.fi tai energia.fi-sivustoja. Visailijat osallistuvat visaasi kahoot.it-osoitteen kautta.

Kerro, mitä tehtäviä suoritit viikon aikana. Kirjoita jokaisesta tehtävästä
yksi kappale. Voit myös mainita muista viikolla suorittamistasi työtehtävistä, jos se tuntuu mielestäsi tärkeältä.

•

Teetä visailu TET-jaksosi lopussa työpaikalla ja mahdollisesti luokassasi/opotunnilla, jos saat luvan.

Kerro jokaisen tehtävän osalta, millaista tietoa tehtävien suorittaminen sinulle antoi ilmastonmuutoksesta ja työpaikasta. Voit käyttää apunasi kuvia
ja muuta materiaalia, mitä olet Energia-TET-jaksosi aikana tuottanut.

•

Kerro myös, mitä opit kunkin tehtävän tekemisen myötä ja mikä oli kivaa.

•

Kirjoita blogisi viimeinen kappale siitä, mitä tämän kokemuksen perusteella
ajattelet omasta tulevaisuudestasi työelämässä.

Tehtävä A
1. Tee Kahootilla pieni visailu kaikesta siitä, mitä olet oppinut TET-jakson aikana. (www.kahoot.com ja sign up for free jne)

Tehtävä B
1. Laadi Energia-TET-viikostasi blogikirjoitus, jossa hyödynnät sinulle viikon aikana kertynyttä aineistoa.
2. Liitä kirjoitukseen myös 1-3 kuvaa elävöittämään tekstiä. Voit käyttää jo tekemiäsi tai ottamiasi kuvia tai ottaa uusia kuvia. Olethan tarkastanut ohjaajaltasi, että sinulla on lupa käyttää ottamiasi kuvia.
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Tässä asioita, joita sinun tulee liittää kirjoitukseesi:

Kun teksti ja kuvat ovat valmiit, lähetä ne sähköpostin liitetiedostona
1. TET-ohjaajallesi (pyydä häneltä hänen sähköpostiosoitteensa, jos et tiedä
sitä jo)
2. Opollesi (kysy opon sähköpostiosoite TET-ohjaajaltasi, jos et tiedä sitä)
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»» Tehtävä 21. Loppukeskusteluun valmistautuminen
ja kiitosviesti

»» Tehtävä 22. Loppukeskustelu
Tehtävän tekoon kuluva aika noin 15 min

Tehtävän tekoon kuluva aika noin 15 min

Tavoitteet: Loppukeskustelun käyminen ja palautteen antaminen.

Tavoitteet: TET-jakson reflektointi ja työntekijöiden kiittäminen.
Tehtävä:
Tehtävä:
1. Pohdi taakse jäänyttä TET-jaksoasi: miten koit TET-jakson ja minkälaista palautetta voisit siitä antaa. Yritä keksiä palautetta monipuolisesti. Voit ideoida myös kehittämiskohteita.
2. Lähetä sähköpostilla kiitosviesti työpaikan työntekijöille. Kiitä
siitä, että sait olla tetissä ja mainitse muutama asia, joista erityisesti pidit tai jotka olivat mielenkiintoisia Energia-TET-jaksosi
aikana.
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1. Käy loppukeskustelu ohjaajan kanssa.
2. Pyydä ”työtodistus” TET-jaksostasi, ellet saa sitä automaattisesti. TET-todistus on arvokas paperi hakiessasi esi¬merkiksi kesätöitä. Säilytä se kansiossa, jotta se pysyy siistinä.
3. Viikon päätteeksi tarkista vielä ohjaajaltasi, mihin tallentamasi tiedostot
kannattaa siirtää. Voit pyytää myös tuotoksiasi itsellesi, jotta voit esitellä
niitä koulussa myöhemmin.

33
33

Tettiläisen muistilista
TET-paikan valinta ja hakeminen
Tutustu TET-kohteeseen ja selvitä, onko heillä toiveita siitä, miten tettiin
haetaan (kirjallinen hakemus, nettihakemus, vapaamuotoinen hakemus, puhelinsoitto, videohakemus jne.)

Vinkkejä TETtiin
•

•

•

•

Tetissä on lupa olla utelias! Ole utelias ja aktiivinen! Kysy, kommentoi, keskustele, havainnoi… Ohjaaja tietää, että työelämä on sinulle vielä uusi asia,
joten tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa.
Muista työelämän pelisäännöt: ole ajoissa paikalla ja pidä kiinni sovitusta.
Työyhteisössä arvostetaan tätä ja samat säännöt koskevat kaikkia.
Tettiläinen on työpaikalle arvokas tarkkailija, jolta voi saada tuoreita ajatuksia: kerro rohkeasti, millaisia havaintoja työpaikan käytännöistä teet. Keksitkö kehityskohteita?
TET-harjoittelu on työaikaa: jätä esimerkiksi kännykän käyttö tauoille, ellei
se liity työtehtäviin.

•

Jos tekeminen loppuu kesken tai et tiedä kuinka edetä, aina voi kysyä apua.

•

Ongelmatilanteissa uskalla kysyä ja selvittää asia. Tarvittaessa voit ottaa
yhteyttä opoosi.

•

Ole valmis ottamaan ohjeita vastaan, palaute on tarkoitettu kehittämään
sinua entistä paremmaksi työntekijäksi.

•

Kaikki ei mene aina putkeen, eikä kaikki ole aina kivaa – muista, että huonokin kokemus voi olla hyvä oppimiskokemus. Älä lannistu, vaan pohdi, mitä
olet oppinut.

•

TET-harjoittelu on hyvä mahdollisuus jättää muille hyvä kuva itsestä. Ole positiivinen, tämä voi olla tuleva kesätyöpaikkasi!

•

Mieti TET-jakson aikana, voisiko energia-ala olla tulevaisuuden ammattialasi? Miksi? Miksi ei?

Jos hakemuksen voi lähettää sähköisesti, tee se ja tarkista tuottamasi teksti,
jottei siihen jää virheitä. Soita TET-paikkaan seuraavana päivänä ja tarkista,
ovatko he saaneet hakemuksen. Soitto on hyvä tilaisuus näyttää oma innostus ja motivaatio sekä harjoitella työasioissa vieraalle ihmisille soittamista.
Suunnittelutapaamiseen valmistautuminen
Tutustu nuoren oppaaseen ja pohdi jo etukäteen toiveitasi ja tavoitteitasi
TET-jaksolle.
Ota mukaan koulun TET-sopimus.
Varaa mukaan kansio, johon voit laittaa tarvittavat paperit.
Suunnittelutapaamisessa
Laatikaa yhdessä aikataulu TET-jaksolle ja sopikaa aloitusajankohdasta ja
-paikasta.
Täyttäkää yhdessä koulun TET-sopimus.
Jos tettiin liittyy ilta- ja/tai viikonlopputyötä, täyttäkää ilmoitus kotiin ja
koululle vietäväksi.
Sopikaa ruokailuista – tarjoaako TET-paikka lounaan vai käytkö koululla syömässä lounaan?
Suunnittelutapaamisen jälkeen
Huolehdi, että sinulla on TET-paikan ja vastuuhenkilön numerot tallennettuina puhelimeen.
Toimita TET-sopimus koululle.
Päivä ennen TETin alkua
Tarkista suunnitelmasta, missä sinun pitää olla ensimmäisenä päivänä ja mihin kellonaikaan.
Tetissä
Pidä huoli, että olet kartalla aikatauluista ja saavu aina ajoissa tettiin.
Kysy, jos olet epävarma.

Antoisaa Energia-TETtiä! Nauti erilaisesta kouluviikosta!
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Muista positiivinen ja reipas asenne koko tetin ajan!
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