
   

 

Toimintamallin nimi 
Kesäkirje opiskelijoille 
 
 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen toimintamalli sopii ja mitkä ovat sen tavoitteet? 
Ammatillisessa koulutuksessa aloittavat opiskelijat ja heidän huoltajat 
 
Tavoitteena yhteistyön aloittaminen ryhmänohjaajan, opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa välit-
tömästi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Kirjeellä toivotetaan tervetulleeksi, motivoidaan ja 
sitoutetaan opiskelija ammatillisiin opintoihin.  
 
Toimintamallin kuvaus: sisältö, rakenne ja mahdollinen ohjeistus sen toteuttamiseen 

Kirje aloitetaan toivottamalla tervetulleeksi opiskelemaan. Ryhmänohjaaja kertoo kirjeessä 
lyhyesti itsestään ja oppilaitoksen toiminnasta. Kirje kirjoitetaan minä-sinä-muodossa.  
Kirje sisältää seuraavia asioita: 

- Opintojen aloituspäivämäärä, yhteystiedot 
- Ennen opintojen alkua hoidettavat asiat 
- Hankittavat opiskeluvälineet ja varusteet 
- Oppilaitoksesta jaettava ja lunastettava materiaali 

 
Jokainen aloittavien ryhmien ryhmänohjaaja täyttää ja tulostaa kirjeen valmiiksi nippuihin ja 
toimittaa sen toimistoon kesäkuun alkuun mennessä. Kun opiskelija on ottanut opiskelijapai-
kan vastaan, opintotoimisto ja opinto-ohjaaja lähettävät kesäkirjeen heinäkuun 15. päivään 
mennessä .  
 
Tarvittavat resurssit: mitä resursseja toimintamallin toteuttaminen vaatii (esim. henkilöt, materiaalit) 
- sitoutumista ryhmänohjaajilta ja koulutusvastaavilta, että kaikkien aloittavien ryhmien opiskelijat 
tulevat saamaan kesäkirjeen heinäkuussa (jos aloittavan ryhmän ryhmänohjaaja ei ole tiedossa tou-
kokuussa, vastuu siirtyy koulutusvastaavalle)  
- kirjeen lähettämisvastuu on opinto-ohjaajalla 
 
 
Liitteet 
kesäkirje-pohja 
 
Avainsanat 
kesäkirje, ryhmänohjaaja, opiskelija, huoltajat 
 
 
Toimintamallin yhteys koulutuksen järjestäjän strategiaan ja opetussuunnitelmaan 
Läpäisyn tehostaminen ja opiskelijan kiinnittäminen opintoihin, yhteistyö koulun ja kodin välillä 
 
Toimintamallin kehittäjä/ kehittämishanke: yhteystiedot, www-osoite 
Terttu Kortelainen, ysao.fi 0400 793 374 
 
 
Yhteyshenkilö 



   

 

vuosittain 
Terttu Kortelainen 

 
 

Terttu Kortelainen 
 
 
Toimintamallin päivittäminen (aika, vastuuhenkilö) 



X                KUTSU   
                  
    
Iisalmi/ Kiuruvesi 7/2015  

 
 
Hei UUSI opiskelija! 
 
Onneksi olkoon valinnasta ja tervetuloa 
opiskelemaan!  
 
Olet saanut opiskelupaikan Ylä-Savon 
ammattiopiston xxxalalta. Tässä kutsukir-
jeessä kerron Sinulle ja huoltajallesi niistä 
asioista, jotka on hyvä huomioida opintojen 
aloitusvaiheessa. 
 
Tämän kirjeen liitteenä on kouluterveydenhuollon tiedonsiirtolupalomake Ylä-Savon sote-
alueen (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä) ulkopuolelta tuleville. Täytä lomake ja toimita 
se kotikuntasi terveyskeskukseen. 
 
Ryhmänohjaaja esittäytyy:  
Minun nimeni on xx xx ja tulen toimimaan opiskeluryhmäsi ryhmänohjaajana. Seuraan opinto-
jesi edistymistä ja teen yhteistyötä Sinun ja huoltajasi kanssa. Ryhmänohjaajanasi pyrin toi-
mimaan reilusti ja opastamaan Sinua avoimesti, jotta opintosi etenisivät mahdollisimman hy-
vin. Toivon, että olet aktiivinen opinnoissasi ja myös sitoudut niihin.  
 
Olen työskennellyt ammatillisena opettajana xxx vuotta Ylä-Savon ammattiopistossa. Vaikka 
olen juuri nyt vielä kesälomalla, odotan jo uuden lukuvuoden ja yhteistyömme alkua. Jos sinul-
la on opintojen aloitusta koskevia kysymyksiä, vastaan niihin 11.08.2015 lähtien puhelimitse p. 
0400 xxx xxx. Sitä ennen kysymyksiisi vastaa opintotoimiston henkilöstö, Valitse opintotoimis-
to! p. 040 1778520 tai 040 1778 518 (Iisalmi), p. 040 1778511 (Hingunniemi), p. 0400 793094 
(Peltosalmi). 
  
Opintojen aloitus: 
Aloitamme opiskeluvuoden 11.8.2015 klo 9.00 Ylä-Savon ammattiopiston xxx toimipaikassa, 
esim. Asevelikatu 4, Iisalmi  (tähän kohtaan laitat, mihin toimipaikkaan opiskelijat tulevat en-
simmäisenä aamuna, muista tarkka osoite). Olen odottamassa Sinua etuaulassa ja pian ta-
paamisemme jälkeen pääset tutustumaan opiskelun sisältöihin, oppimisympäristöön ja ryhmä-
si opiskelijoihin, joiden kanssa tulet viettämään paljon aikaa opiskeluvuosiesi aikana. Laadim-
me yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja asetamme tavoitteita, sovimme tarvitta-
vista henkilökohtaisista tukitoimista, jaamme verkkotunnukset ja opettelemme turvallista työs-
kentelyä.  
 
Ennen opintojen alkua hoidettavat asiat: 
 Sinun tulee…..esim. salmonellatodistus, jonka tuot mukanasi. 
 
 
 
Hankittavat opiskeluvälineet ja varusteet: 
Sinun tulee hankkia seuraavat välineet ennen opintojen alkua ja tuoda ne mukanasi. 



 
- kansio ja kansion välilehdet ja luentolehtiö muistiinpanojen tekemistä ja jaettavan materiaalin 
säilyttämistä varten. 
- laskin (ro. tarkentaa millainen: funktio, peruslaskutoimitukset vai mikä) 
- ensimmäisenä opiskeluvuonna tarvitset myös seuraavat oppikirjat: 
- lukko kaappiasi varten. 
- 
- 
  
Oppilaitoksesta jaettava ja lunastettava materiaali: 
Heti opintojesi alkaessa saat opiskelijan oppaan, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta Ylä-
Savon ammattiopistossa. Näytä opas myös kotiväellesi.  
 
Seuraavat tarvikkeet joko lunastat oppilaitokselta, hankit oppilaitoksen kautta tai ne jaetaan 
sinulle. 
 
  
Turvakengät ja haalarit hankitaan… 
 
Työkengät ja työvaatteet ….   
 
Opiskelusta: 
Työpäivä alkaa…  
Tauot… 
Ruokailu… 
Kahvio… 
 
Tupakointi ja tupakkatuotteiden esilläpito on kielletty ammattiopiston alueella, työssäoppimisen 
aikana ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. 
  
 
Toivotan Sinulle oikein hyvää kesän jatkoa ja intoa tuleviin opintoihisi! Tapaamme siis11.8. klo 
9.00  (osoite ja paikka vielä kerran). 
 
Käy tutustumassa myös www.ysao.fi/opiskelija 
 
Mukavaa yhteistyötä meille molemmille! 
 
  
Ryhmänohjaajasi  
 
 
 XXX XXXXa 
 0400 xxx xxx 
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