TIIMIYTTÄMINEN
Osku Hirvonen,VAMK, Inssiforum 2019 Vaasa, 28.3.2019

MITEN TEHTIIN?

JOHDANTO – MITÄ ?
Konetekniikan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäytymistä tehostettiin mielekkäällä yhteisellä projektilla.
Oppilaat jaettiin Belbin-testin avulla tiimeihin ja projektin aikana opeteltiin myös projekti- ja
tiimityöskentelytaitoja – osin kantapään kautta.
Tiimien jakaminen kahtia, eri aikaan, mutta saman projektin kanssa työskenteleviin pienryhmiin pakottaa oppilaat
kiinnittämään huomiota myös kommunikaation ja dokumentaation tärkeyteen.
Projektin lopuksi tiimit koostavat projetista kattavan raportin ja esittelevät sen muille erillisessä esitystilaisuudessa

- Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden konetekniikan opiskelijat (päivätoteutus)
- Tilat:VAMK:n Technobothnia-labroatorioon rakennettu projektityöalue sekä erilaiset ryhmätyö- ja atk-tilat
- Kurssit:
-

IKTA2404 Purkuprojekti (syksyllä), mihin linkittyy kurssit:
-

-

Tiedottava viestintä, Tekniikan englanti I, Koneenpiirustus, Johdatus tekniikan matematiikkaan, Energiatekniikan
prosessit ja Työvälineohjelmat

IKTA2405 Kokoonpanoprojekti (keväällä), mihin linkittyy kurssit:
-

Työelämän ruotsi, Yrittäjyys ja liiketoiminta, Materiaalit , Analyyttinen geometria ja Mekaniikka

- ECTS: 5op (Purkuprojekti 3op ja Kokoonpanoprojekti 2op), mistä laboratoriossa varsinaista “ruuvausta” 12h,
muuta lähiopetusta 33h ja loput pienryhmien itsenäistä työskentelyä ohjeistuksen mukaisesti.

KUVAT 1 ja 2. Projekti aloitetaan tiimiytymispäivällä, jolloin tiimien jäsenet pääsevät
tutustumaan toisiinsa vähän vapaamuotoisemmin, mm. kilpailussa, missä A4-papereista
rakennetaan mahdollisimman korkea torni (kuvat: O. Hirvonen)
KUVAT 6, 7, 8 ja 9. Kokoonpanon onnistumista mitattiin leikkimielisillä kilpailuilla ennen
kesälomaa. Kaikki tiimit pääsevät kokemaan onnistumisen tunteita kun pitkä projekti saadaan
päätökseen. (kuvat: M. Kuusinen)

MIKSI NÄIN TEHTIIN?
Tässä opetuskokeilussa haluttiin tehostaa ensimmäisen vuoden konetekniikan opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä
projekti- ja tiimityöskentelytaitoja.
Samalla sidottiin yhteen perusopintoja kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi
Kun töitä tehdään viikoittain pienryhmissä (3-4 oppilasta), pääsevät ujoimmatkin helposti ryhmään sisään, eikä
kukaan jää ulkopuoliseksi.
Tiimien sisällä muodostuvat vahvat henkilökohtaiset siteet helpottavat yhteistyön tekemistä muissakin oppiaineissa
ja nostavat kynnystä keskeyttää opinnot.

JOHTOPÄÄTÖKSET ?
Mitä saavutettiin:
- Opiskelijat pysyivät motivoituneempina koko vuoden kun pääsivät tekemään käsillään jotain konkreettista ja
ymmärsivät linkittyvien aineiden kautta opinnot kokonaisuutena.
- Opiskelijoiden projekti- ja tiimityöskentelyvalmiudet kehittyivät huimasti, minkä huomaa erityisesti
myöhempinä vuosina tehtävissä projekteissä → projektin läpikäyneet VAMK:n konetekniikan opiskelijat ovat
mm. voittaneet Projektiyhdistyksen järjestämiä projektitominnan SM-kilpailuita
- Luokan ryhmähenki vahva, kukaan ei jää ulkopuolelle
- Opintonsa keskeyttävien määrä on pudonnut jonkin verran
- Hyvien kokemusten perusteella projekti toteutetaan nyt jo kahdeksatta kertaa.
Haasteet:
- Osalla ryhmistä ongelmia henkilökemioiden kanssa
- Osa opiskelijoista pyrki laistamaan tehävissä ja työt kasaantuvat helposti aktiivisimmille opiskelijoille

KUVA 10. Schunk-innovointikilpailun
voittajatiimi vasemmalta: Eero Tuppi, Valtteri
Ritamäki ja Topias Korpi. Oikealla mentorina
toiminut lehtori Mika Billing. (kuva: VAMK)
KUVA 11. Projektijohtamisen Suomenmestarit 2018, eli
VAMKin joukkue Apurva Ganoo (vas.), Feetu Hannila,
Juho Veteläinen ja Sebastian Lindberg projektijohtamisen
MM-kisoissa Serbiassa. (kuva: VAMK)
KUVAT 3, 4 ja 5. Ajoneuvojen purkua pienryhmissä Technobothniaan rakennetussa
projektitilassa (kuvat: M. Kuusinen)
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