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Historia Vaasan ammattiopistossa on järjestetty useana vuonna talent kilpailu, jonka 

järjestelyvastuussa on ollut oppilaskuntayhdistys. Vuonna 2016 talent 
tapahtuman nimi oli vaostars ja sen järjestivät matkailualan perustutkinnon 
opiskelijat osana opintojaan. Onnistuneen tapahtuman jälkeen vaostars 
merkittiin oppilaitoksen seuraavan vuoden tapahtumakalenteriin.                                               

 
 
 
Nykytila Oppilaitoksessa tapahtui organisaatiomuutos ja uuden nimen myötä 

tapahtuman nimeksi tuli vamiastars. Sitä ryhdyttiin suunnittelemaan ryhmien 
MMPT16A sekä MMPT15A kanssa osana taide- ja kulttuuriopintoja. Ryhmästä 
valittiin opiskelija, joka oli kokonaisvastuussa tapahtuman järjestelyistä. 
Tapahtuma jaettiin osa-alueisiin, niistä kaikista vastasi aina yksi tai kaksi 
opiskelijaa. 

 
 Vaikka tapahtuma oli tiedossa jo aiemmin, niin siitä pyydettiin kuitenkin lupa 

apulaisrehtorilta, ilmoitettiin alustava kustannusarvio ja kerrottiin 
tapahtumajärjestelyistä. Myös muille sisäisille sidosryhmille kerrottiin 
tapahtumasta. 

 
 
 
Tiedottaminen Vamiastars tapahtuma on ollut oppilaitoksen intrasivulla 

tapahtumakalenterissa jo lukuvuoden alussa. Tapahtumasta kirjoitettiin 
sisäinen tiedote, joka osoitettiin koulutuspäälliköille jaettavaksi erityisesti 
kaikille ryhmänohjaajille, mutta myös muille osastoilla työskenteleville. 
Myöhemmin jokaisen opettajan henkilökohtaiseen lokerikkoon jaettiin tämä 
samainen tiedote. Apulaisrehtori lähetti myöhemmin aiheesta sähköpostin ja 
tallensi tilaisuuden kalentereihin. 

 
 Vamiastarsista somistettiin vitriini aulaan, jossa kulkee lukuisia ihmisiä useaan 

kertaan päivässä. Vitriinin vieressä seinällä olivat myös julisteet nähtävillä.  
 
 
 
Mainos Media-assistenttiopiskelijat saivat tehtäväkseen suunnitella julisteen sekä 

vamiastars mainokseksi että rekrytointitarkoitukseen. Ryhmästä valikoitui 3 
erinomaista ehdotusta, joista järjestettiin äänestys, johon sekä opiskelijat että 
henkilökunta saattoi osallistua. Yksi julisteista keräsi noin puolet äänistä. 

 
 Näitä mainosjulisteita oli sekä Sampo että Hansa kampuksella. 
 
 



 
Rekrytointi Vamiastars tapahtuma oli myös karsinta SAKUstarsiin. Opiskelijat, jotka ovat 

olleet mukana SAKUstars tapahtumassa, tiesivät jo millainen kilpailu 
vamiastars on. Samoin viime vuoden tapahtumassa olleet kilpailijat tai sitä 
seuranneet katsojat osasivat odottaa vamiastarsia. Muutama aiempi 
osallistuja ilmoittautuikin heti. Ilmoittautuminen tapahtui vamiastars 
sähköpostin kautta jonka jälkeen sai tarkempia ohjeita. Kaikkiaan 15 kilpailijaa 
ilmoittautui ennakko- ja livelajeihin, joista valitettavasti pari joutui perumaan. 

 
 
 
Turvallisuusvalvojat Turvis opiskelijamme hoitivat opettajiensa ohjauksessa katsojatilan tuolit 

paikoilleen ennen kilpailua ja kilpailun jälkeen. Opiskelijat toimivat myös 
huomioliiveihin varustettuna ohjaamaan yleisöä paikalleen. 

 
 
 
Lähihoitajat Lähihoitajaopiskelijoista oli useampi pari valmiina antamaan ensiapua sekä 

kilpailijoille että yleisölle tarpeen vaatiessa. Tällä kertaa kilpailusuorituksissa ei 
ollut akrobaattitaitoa vaativia tanssi tai voimistelu esityksiä. 

 
 
 
Media-assistentit Tapahtuma taltioitiin sekä videolle että kuville. Taltioimisen suorittivat media-

assistentti opiskelijamme. 
 
 Edellisvuoden tapahtumasta taltioitu video katsottiin ja pyrittiin huomioimaan 

ne asiat mitkä voitaisiin tehdä eri tavalla. 
 
 
 
Karaoke Kaikilla oli mahdollisuus myös laulaa karaokea jo ennen kilpailutapahtumaa ja 

sen jälkeenkin. Media-assistentit huolehtivat välineistöstä, karaoketilassa oli 
myös värivalot. 

 
 
 
Kaupungin vapaa-aikatoimisto 

Vaasan kaupungin vapaa-aikatoimistoon otettiin yhteyttä ja pyydettiin heiltä 
esitteitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, yhdistyksistä ja kerhoista. 
Saimmekin esitteitä sekä myös henkilön esittelemään niitä. 

 
 
 
Backstage Kilpailijoita ja tuomareita varten varasimme hedelmiä, sipsejä ja vesipulloja. 

Nämä toimitettiin oppilaitoksen varastosta. Otimme yhteyttä 
varastonhuoltajaan ja kerroimme mitä tuotteita tarvitsimme. Edellisvuoden 
lista oli hyvänä apuna tilattaessa tavaroita. Nyt saimme tilattua oikean määrän 
tuotteita. 

 
 
 



Shakki Vaasan shakkiseura on luovuttanut oppilaitoksen käyttöön kaksi pelisettiä. Ne 
laitettiin valmiiksi halukkaiden pelattavaksi. Pelailijoita olikin lautojen äärellä. 
Tänä vuonna emme tarjonneet erityisesti opastusta peliin. 

 
 
 
Juontajat Koska Vamia on kaksikielinen oppilaitos jossa opetusta annetaan suomeksi, 

ruotsiksi ja englanniksi niin juontajien tuli hallita nämä kielet. Valitettavasti 
ruotsinkielinen juontajamme joutui perumaan tulonsa, onneksi saimme hyvin 
lyhyellä varoitusajalla erään ruotsinkielisen media-assistenttiopiskelijan 
paikkaamaan poisjääntiä. 

 
 Juonnot onnistuivat erinomaisesti, varmaankin siksi että pääjuontaja on 

harrastanut teatteri-ilmaisua jo pitkään ja hän on tehnyt useita juontokeikkoja 
aikaisemminkin. 

 
 Juontajat esittelivät tuomarit, kertoivat kilpailun säännöistä ja palkinnoista. 

Sekä live että ennakkolajit otettiin tasavertaisesti huomioon tuomaroinnissa. 
Juontajat haastattelivat esiintyjiä kysyen harrastuksista ja tavoitteista. 

 
 Saimme SAKU ry:stä järjestösihteeri Terhi Lehmussaaren seuraamaan 

vamiastars tapahtumaakin ja hän kertoi yleisölle SAKUstars tapahtumasta ja 
SAKU ry:stä. Samassa yhteydessä mainostettiin SAKUstars kilpailua ja 
toivottiin että ryhmänohjaajat tiedottavat asiasta. Ilmoittautuminen lajeihin 
on jo käynnissä ja työssäoppimassa oleva merkonomiopiskelija ottaa vastaan 
ilmoittautumisia, joita varten on olemassa lomake. 

 
 
 
Tuomarit Tuomaristo koostui kolmesta henkilöstä, kuten myös SAKUstars kilpailussa. 

Ammattituomariksi saimme erinomaisen paikallisen laulu- ja teatteritaiteilijan, 
Jenni Malmbergin. Henkilökunnan edustajana oli äidinkielen opettaja, joka on 
myös harrastanut sekä laulua että teatteria. Opiskelijatuomari oli matkailualan 
perustutkintoa suorittava opiskelija. Hän on pianonsoittaja, joka on säestänyt 
laulajia oppilaitoksen eri tilaisuuksissa. 

 
 Tuomaristo osoittautui erinomaiseksi valinnaksi. He pystyivät antamaan 

kannustavat ja positiiviset kommentit sekä suomeksi, ruotsiksi että 
englanniksi. Tuomariston palkkio oli lounas ravintola Silveriassa 

 
 
Palkinnot Palkinnot hankittiin oppilaitoksen palveluista: ravintola Silveriasta ja Studio 

Parcoksesta. Ne olivat lahjakortteja lounaalle tai valittuun 
kauneudenhoitopalveluun. Kolme ensimmäiseksi sijoittunutta saivat 
lahjakortit, muut osallistujat lohdutuspalkintoja.  

 
 Tapahtumalle suunniteltiin myös kunniakirjat. 
 
 
 
Äänentoisto ja valot  Tommi Härmä R-productions hoitaa tapahtumiemme äänentoiston ja 

mahdollisesti tarvittavat valot ja niihin liittyvät rakenteet. Otimme yhteyttä 



tähän yritykseen sen jälkeen kun olimme selvittäneet mitä tehosteita tämän 
vuoden tapahtumaan tarvittaisiin. Kilpailijoilta pyydettiin etukäteen 
taustanauhat ja ne laitettiin valmiiksi esiintymisjärjestykseen. Se onnistui 
hyvin, edellisvuoden kännykkäkytkennöistä opittiin jotain. 

 
 
Palaute Tapahtuma järjestettiin koko ryhmän avustuksella siten että jokaisella oli omat 

tehtävänsä. Yhdellä opiskelijalla oli kuitenkin kokonaisvastuu ja hän tiedotti 
opettajaa suunnittelun ja toteuttamisen etenemisestä. 

 
 Tapahtumajärjestelyistä opittiin myös se että aina sähköpostit eivät mene 

perille tai niitä ei lueta. Joku henkilö saattaa olla toisissa tehtävissä eikä 
häneen siksi saa yhteyttä.  

 
 Huomattiin että runsaasta tiedottamisesta huolimatta eräät ryhmät eivät 

olleet saaneet tietoa tapahtumasta. Myöskään julisteäänestys ei toteutunut 
toivotulla tavalla, vaikka ryhmänohjaajille oli järjestetty valmiiksi kirjekuoret 
äänestyslippuineen. 

 
 Olimme ryhmässä tyytyväisiä että tapahtuma onnistui hyvin, saimme runsaasti 

kehuja ja että pystyimme järjestämään tapahtuman, jossa opiskelijat voivat 
osoittaa omaa osaamistaan joka ei muuten tule koulupäivässä esille. 

 
 
 
 
 
 


