BLOGIOHJE: XAMKILAINEN / STUDY AT XAMK
Kaikki Xamkin opiskelijat ja alumnit ovat tervetulleita kirjoittamaan Xamkin yhteiseen opiskelijablogiin
Xamkilaiseen (www.xamk.fi/xamkilainen). Englanninkielinen blogi:
Blogiin voi kirjoittaa mistä tahansa opiskeluun tai opiskelijaelämään liittyvästä aiheesta. Ideana on luoda
postiivista kuvaa Xamkista opiskelupaikkana ja koulutuksestasi ja kaikesta opiskeluun liittyvästä.
Alla on apukysymyksiä eri aiheista, niitä voit hyödyntää vapaasti. Muista kuitenkin, että nyt olet
kirjoittamassa blogitekstiä, etkä vastaamassa opettajan kysymyksiin. Muotoile siis tekstisi niin, että
lukija saa selvää asiasta näkemättä kysymyksiä. Sinun ei siis tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin, vaan
ne ovat vain apuna, kun mietit, mistä asioista voisit blogissasi kirjoittaa.
Blogitekstit voivat olla hauskoja, koskettavia, yllättäviä ja omaperäisiä. Ole oma persoonallinen itsesi!
Tekstin pituus noin 1 sivu. Muista myös otsikoida blogitekstisi. Käytä tarvittaessa myös väliotsikoita.
Tarinoita julkaistaan Xamkilaisen lisäksi mm. Xamkin www-sivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja
ehkä hakijan oppaissakin.
Lähetä tekstin lisäksi aina kuva itsestäsi (jpg-muodossa). Älä liitä kuvaa word-tiedostoon, sillä laatu
kärsii. Aiheeseen liittyviä kuvia saa mielellään olla enemmänkin. Muista kysyä valokuvan ottajan lupa
kuvan käyttöön ja jos kuvassa esiintyy muita ihmisiä, heiltäkin pitää olla lupa.

Esimerkkejä blogiaiheista
Aihe: opiskelijatarina / apukysymykset
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nimi, kotipaikka, mitä opiskelet, opintojen aloitusaika?
Miksi valitsit kyseisen koulutuksen?
Miksi valitsit Xamkin opiskelupaikaksi?
Millaista on opiskella ammattikorkeakoulussa? Mikä asia on yllättänyt eniten?
Mikä on ollut kiinnostavinta opiskelussa?
Onko opintoihisi sisältynyt käytännönläheisiä oppimisympäristöjä (simulaatiot, laboratoriot…),
millaista oppimista tämä on tarjonnut?
7. Onko mahdollisuus henkilökohtaiseen opintojen muotoiluun ollut merkityksellistä sinulle? Miten
olet hyödyntänyt sitä?
8. Kenelle suosittelisit koulutustasi? Miksi?
9. Millaiset ovat alasi työnäkymät?
10. Mikä on mielestäsi parasta Xamkissa?
11. Mitä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi? Missä haluat työskennellä, aiotko hakea jatko-opintoiin
jne. Mikä on unelma-ammattisi?
12. Ikimuistoisin sattuma/tapahtuma opiskelussa tai opiskelijaelämässä?

Aihe: aikuisopiskelijan opiskelijatarina / apukysymykset
1. Nimi, kotipaikka, koulutusohjelma ja mahdollinen suuntautumisvaihtoehto, opintojen aloitusaika?
2. Miksi valitsit oman alasi koulutuksen? Hakeuduitko kokonaan uudelle alalle vai täydennätkö
osaamistasi? Liittyykö koulutus jollain tavalla nykyisiin työtehtäviin?
3. Miksi valitsit Xamkin opiskelupaikaksi?
4. Millaista on opiskella aikuisena? Mikä asia on yllättänyt sinut eniten?

5. Mikä on ollut kiinnostavinta opiskelussa? Entä vaikeinta tai rankinta?
6. Miten opiskelun/työn/perheen jne. yhteensovittaminen on onnistunut?
7. Oletko kokenut, että opiskelusta on ollut jo nyt hyötyä työsi/urasi kannalta?
8. Kenelle suosittelisit koulutustasi? Miksi?
9. Hyödyllisin oppimasi asia opintojen aikana?
10. Mitä teet 5 vuoden päästä?
11. Mitä haluaisit sanoa ammattikorkeakouluopintoja harkitseville aikuisille?

Aihe: ammatilliselta puolelta valmistunut – kerro kokemuksesi
/ apukysymykset
1. Nimi, kotipaikka, koulutusohjelma ja mahdollinen suuntautumisvaihtoehto, opintojen aloitusaika?
2. Miksi valitsit oman alasi koulutuksen? Hakeuduitko kokonaan uudelle alalle vai täydennätkö
osaamistasi? Liittyykö koulutus jollain tavalla nykyisiin työtehtäviin?
3. Miksi valitsit Xamkin opiskelupaikaksi?
4. Millaista on siirtyä ammattiopistosta ammattikorkeakouluun? Mikä asia on yllättänyt sinut eniten?
Miten opinnovat ovat sujuneet?
5. Miten Xamkissa on huomioitu eri koulutustaustalla opiskelevat opiskelijat?
6. Mikä on ollut vaikeinta opiskelussa ammattiopistosta AMK:iin siirtyessä? Ja toisaalta, mitä hyötyä
on ollut ammattiopistosta?
7. Kenelle suosittelisit koulutustasi? Miksi?
8. Mitä haluaisit sanoa ammattiopistossa opiskelevalle ja joka harkitsee
ammattikorkeakouluopintoja? Rohkaisevia kommentteja toivotaan.

Aihe vaihto ulkomailla / apukysymykset
1. Kuka olet, mitä opiskelet
2. Missä olet ollut vaihdossa tai harjoittelussa (maa, paikkakunta, koulu/harjoittelupaikka jne.)?
Kuinka pitkään olit? Jos olit harjoittelussa, mitä teit?
3. Miksi lähdit vaihtoon / harjoitteluun ulkomaille?
4. Millaista tukea (neuvonta, rahallinen tuki jne.) sait vaihtoon lähtiessäsi joko omasta koulustasi tai
kohdekoulusta/harjoittelupaikasta?
5. Millainen kokemus oli? Mikä oli parasta? Entä mikä oli yllättävintä? Asiat voivat liittyä sekä itse
opiskeluun tai harjoitteluun, mutta myös elämään vieraassa kulttuurissa.
6. Mitä jäi käteen? Mitä opit?
7. Kerro elämästäsi vaihdosta: arjesta, harrastuksista, asumisesta jne.
8. Kenelle suosittelisit vaihtoa / harjoittelua ulkomailla? Mitä haluaisit sanoa vaihtoa harkitsevalle?
Rohkaisevia kommentteja toivotaan.

Aihe: urheilun ja opiskelun yhdistäminen / apukysymykset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kuka olet, mitä opiskelet
Mikä on urheilulajisi? Millä tasolla kilpailet? Tärkeimmät saavutukset?
Miten urheilun ja opiskelun yhdistäminen on onnistunut? Mikä on ollut haasteellisinta?
Mitä urheilu on antanut opiskelulle? Entä opiskelu urheilulle?
Mitkä ovat tavoitteesi urheilijana? Entä opiskelijana?
Kuvaile vähän normaalia päivääsi, jossa on sekä opiskelua että urheilua?
Mikä on parasta harrastamassasi urheilulajissa? Entä oman alasi opiskelussa?
Mitä haluaisit sanoa niille, jotka miettivät urheilun ja ammattikorkeakouluopiskelun yhdistämistä?

Aihe: englanninkielisessä koulutuksessa opiskelu (suomeksi tai in English)
/ apukysymykset

1. Nimi, koulutusohjelma, kampus
2. Miksi itse valitsit englanninkielisen koulutuksen?
3. Onko englanninkieliseen koulutukseen vaikea päästä opiskelemaan? Sinnehän voi hakea
opiskelijoita ympäri maailmaa?
4. Opiskelet englanninkielisessä koulutuksessa. Pitääkö siinä osata englantia täydellisesti? Kuinka
hyvä kielitaidon pitää olla, jotta uskaltaa hakea?
5. Mikä on ollut haastavinta englanninkielisessä koulutuksessa opiskelun kannalta?
6. Miten suuri osa opiskelijoista luokallasi tulee ulkomailta? Mistä maista?
7. Onko haastavaa opiskella eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden kanssa? Mikä siinä on parasta,
onko jotain huonoa?
8. Jos ei aio koskaan lähteä töihin ulkomaille, eikö silloin ole turhaa opiskella englanniksi?
9. Kenelle suosittelisit englanninkielistä koulutusta?
10. Uskotko, että englanninkielisestä koulutuksesta tulee olemaan sinulle työelämässä hyötyä? Onko
siitä ollut jo nyt jotain hyötyjä?
11. Unelma-ammattisi valmistumisen jälkeen?
12. Listaa 5 hyvää syytä opiskella AMK-tutkinto englanniksi? Jos keksit niin voi myös olla 10 hyvää
syytä.

Aihe: Työelämään liittyvä aihe (erityisesti YAMK-opiskelijat) / apukysymykset
•
•

•
•
•

Xamkilaiseen voi kirjoittaa myös työelämään liittyvistä aiheista. Tämä on suosittu vaihtoehto
varsinkin YAMK-tutkintoa suorittaville (tietysti myös AMK-tutkintoa suorittavat voivat kirjoittaa
näitä).
Koska Xamkilaisessa on kuitenkin tarkoitus kertoa tavalla tai toisella Xamkiin liittyvistä asioista,
toivottavaa olisi, että tekstissä tulisi ilmi joku yhtymäkohta Xamkin opintoihin.
Yksinkertaisimmillaan se voi olla esimerkiksi:
o viittaus siihen, että on opiskellut aiheeseen liittyviä asioita jollakin opintojaksolla tai esim.
osana opinnäytetyön tekemistä
o maininta, miten kirjoitus tai sen aihe liittyy osaksi opintoja (esim. tämä teksti on osa XXX
tutkinnon viestinnän opintoja)
Seuraavat tiedot on myös hyvä selvitä tekstistä: nimi, missä koulutuksessa ja mitä tutkintoa
opiskelet Xamkissa ja mitä teet työksesi.
Huom! Myös näissä työelämään liittyvissä aiheissa toivomme mukaan valokuvia/kaavioita yms.
Erityisen hienoa olisi, jos mukana olisi ainakin yksi kuva itsestäsi, koska lukijaa kuitenkin
kiinnostaa, minkälainen ihminen tekstin on kirjoittanut.
Työelämään liittyviin blogiteksteihin voi katsoa mallia www.xamk.fi/xamkilainen. Xamkilaisessa on
paljon tekstejä AMK- ja YAMK-opiskelusta, mutta jonkun verran myös tekstejä työelämään
liittyvistä aiheista (esimerkiksi aiheista, joista opiskelijat ovat tehneet opinnäytetöitä).

Aihe: Kirjoita tarina sinua inspiroivasta näkökulmasta! / apukysymykset
Mikä innostaa tai kiinnostaa sinua juuri nyt? Valitse aihe alla annetuista aiheista ja kirjoita max
1200-1400 merkin mittainen teksti.
Työelämäyhteistyö. Kerro opintoihisi liittyneestä työelämäyhteistyöstä. Millaisia fiiliksiä ja
millaista oppimista tämä tarjosi? Sisältyykö opintoihisi paljon tällaista? Mikä on siinä parasta?
Millaisia asioita olet päässyt tekemään esim. työharjoittelussa?
Koulutusalani ja vastuullisuuden merkitys. Miten vastuullisuus ja kestävän kehityksen
näkökulmat liittyvät opiskelemaasi alaan? Kerro visiosi siitä, miten alasi voi ottaa osaa paremman
maailman ja positiivisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Yrittäjätarina. Kerro oletko perustanut yrityksen tai mielessäsi on yrityksen perustaminen?
Liikeideasi, yrityksen nimi? Mitä kaikkea yrittäjyyteen liittyy: idean kehittely, yrityksen
perustaminen, talousasiat ja verkostot. Millaista apua olet saanut AMK-opinnoista yrittäjyyteen?

Aihe: alumnitarina / apukysymykset
1. Taustatiedot: Nimi, nykyinen työpaikka, ammatti, asuinpaikka. Missä koulutusohjelmassa
opiskelit, millä kampuksella ja milloin valmistuit? Oletko opiskellut lisää valmistumisen
jälkeen?
2. Opiskeluaika: Millaista oli opiskella Xamkissa (tai sen edeltäjissä Mamkissa/Kyamkissa)? Mitä
jäi päällimmäisenä mieleen? Opiskelitko päiväopintoina vai töiden ohessa
monimuotona/verkossa?
3. Työ: Millaisia työtehtäviä olet tehnyt valmistumisen jälkeen? Mitä teet tällä hetkellä? Miten
löysit nykyisen työpaikkasi ja mitä kanavia käytit työnhaussa? Onko työsi sitä mitä odotit sen
olevan?
4. Millaisia vinkkejä haluaisit antaa nykyisille opiskelijoille niin opiskeluun kuin opiskelun
jälkeiseen työelämään liittyen? Suosittelisitko Xamkia opiskelupaikaksi?
5. Tulevaisuuden suunnitelmat: Millaisissa työtehtävissä haluat työskennellä tulevaisuudessa?
Aiotko opiskella lisää, jos, niin mitä? Terveisesi nykyisille opiskelijoille / muille alumneille?

Blogitekstien toimitus julkaistavaksi ja lisätiedot
Toimita kirjoittamasi blogiteksti Xamkin yhteisömanagereille sähköpostilla. Lähetä kuvat erillisinä
tiedostoina, ei word-dokumenttiin upotettuna.
•
•

Aki Ilmanen, aki.ilmanen@xamk.fi, 040 508 1498
(Mikkelin kampus, huone E113)
Helena Hämäläinen, helena.hamalainen@xamk.fi, 040 570 3711
(Kotkan kampus, huone B5037)

Myös lisätietoja voit kysellä Akilta ja Helenalta. Jo julkaistuihin blogisisältöihin voit tutustua
www.xamk.fi/xamkilainen.

