
   

 

Opinto-ohjauksen vastuuhenkilö lukuvuosittain 

Starttipaketti  
Starttipaketti sisältää opiskelijoiden kesäkirjeen ja orientaatiopäiviin liittyvän työjärjestyksen sekä aloit-
tavien ryhmien ryhmänohjaajien perehdyttämisen. 
 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen toimintamalli sopii ja mitkä ovat sen tavoitteet? 
- Kesäkirjeen tavoitteena on yhteistyön aloittaminen ryhmänohjaajan, opiskelijan ja hänen huoltajiensa 
kanssa välittömästi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Kirjeellä toivotetaan tervetulleeksi, moti-
voidaan ja sitoutetaan opiskelija ammatillisiin opintoihin.  
- Aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivissä (2 pv) tavoitteena on perehdyttää opiskelija kiireettö-
mästi, keskustellen, tutustuen esim. työsaleihin, työvaatteiden hankintaan, opintojen sisältöihin ja tulla 
tutuksi opettajien ja henkilökunnan kanssa. Orientaatiopäiviin kuuluu myös juhlallinen opintojen aloit-
taminen. Juhlallisessa aloituksessa on aina yritysmaailman edustajia kertomassa ja tuomassa työelämän 
tervehdyksen. 
- Perehdyttämisiltapäivä on tarkoitettu syksyllä aloittavien ryhmien ryhmänohjaajille, mutta perehdyt-
tämisiltapäivään voi osallistua myös kaikki, jotka näkevät perehdyttämisen tarpeellisena. 
Tavoitteena on, yhtenäistää toimintaa ja toimintatapoja.  
 
Toimintamallin kuvaus: sisältö, rakenne ja mahdollinen ohjeistus sen toteuttamiseen 
Sisällöistä erilliskuvaukset ja ohjeistus: 

- ryhmänohjaajien perehdytys 
- kesäkirje opiskelijoille 

- aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivät 
Tarvittavat resurssit: mitä resursseja toimintamallin toteuttaminen vaatii (esim. henkilöt, materiaalit) 
Tarvittavat resurssit on tarkemmin selostettu kyseisissä toimintamalleissa. 
 
Liitteet 
Kesäkirje aloittaville opiskelijoille 
Aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivät 
Ryhmänohjaajien perehdyttämisiltapäivä 
 
Avainsanat 
kesäkirje, ryhmänohjaaja, yrittäjä, perehdyttäminen, orientaatiopäivät 
 
Toimintamallin yhteys koulutuksen järjestäjän strategiaan ja opetussuunnitelmaan 
Läpäisyn tehostaminen ja opiskelijan kiinnittäminen opintoihin, yhteistyö koulun ja kodin välillä. 
 
Toimintamallin kehittäjä/ kehittämishanke: yhteystiedot, www-osoite 
TATU – tartu tutkintoon! –hanke, Ylä-Savon ammattiopisto 
www.tartututkintoon.wordpress.com 
Yhteyshenkilö 
Terttu Kortelainen, terttu-kortelainen@ysao.fi 0400 793 374 
 
Toimintamallin päivittäminen (aika, vastuuhenkilö) 

mailto:terttu-kortelainen@ysao.fi


Syksyllä 2015 aloittavien opiskelijoiden 

ryhmäohjaajien perehdyttämisiltapäivä 

(suositellaan kaikille ryhmäohjaajille) Asevelikatu 4 Iisalmi, Lync mahdollisuus. 

Tiistai 19.5.2015 klo 11.30 – 16.00 LK C 201 (Sähköosasto) – Opasteet aulasta! 

Avaussanat Kirsi Pulkkinen 

11.30 – 11.50 Ryhmänohjaajan rooli, OPS- uudistus, osaamisperusteisuus ja 

yksilölliset opintopolut Kirsi Pulkkinen 

11.50 – 12.10Henkilökohtaistaminen Eevi Kurtti 

12.10 – 12.40 Hops käytännössä miten toimitaan? Eija Vesterinen 

12.40-13.10 Hojks  ja mukauttaminen, käytännön läheisesti – Paavo Härkönen 

- HOJKS – mitä kun on HOJKS, mitä tukea (opetusmenetelmät) tarvitaan kun on 

Hojks? Mistä apua kun tehdään HOJKS? Miten HOJKS päivitetään? Mikä on Eryn 

tehtävä?  

13.10 -13.20 * Wilma tutuksi Antti Korolainen. 

13.20-13.40* Yhteiset tutkinnon osat Eeva Liisa Partanen 

 13.40 -14.00* Mahis ohjaus Päivi Vanninen  

14.00 – 14.15 Kahvit ruokasalissa (Ysao tarjoa) 

14.15 -14.20* Urheiluakatemia Jukka Ikonen 

14.20 -14.30* Valma – koulutus Senja Karhunen 

14.30-14.40 * Opintotoimisto info Kirsti Rauteela 

14.40 -15.00 * Huolenpidon portaat (tiivis) Minna Paaskoski 

 15.00 -15.15* Ryhmänohjaajan kesäkirje (aloittaville opiskelijoille lähetettävä kirje + 

ohje) Terttu Kortelainen 

15.15 -15.25* Asuntola asiat Jussi Madetoja 



15.25 - 15.40* Opiskeluterveydenhuolto terveydenhoitaja Sari Saastamoinen ja 

kuraattori Mia Rönkkö tai Marja Karjalainen 

15.40 – 16.00* Opinto-ohjaus ja päätössanat koulutuspäällikkö Riitta Laamanen 

  

 

 

 

 

 

 



Syksyllä 2015 aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivien 11. – 12.8.2015 

työjärjestys 

Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran, otetaan vastaan ilolla uudet opiskelijat, tervetuloa 

opiskelemaan! 

 Tiistai 11.8.2015 

Heinäkuussa  Kesäkirjeessä ryhmänohjaaja on ilmoittanut paikan 

ensimmäiselle opiskelupäivälle, joko Asevelikatu 4 74100 

IISALMI /tai PEMO /Hingunniemi 

 Opiskelijat saapuvat 11.8.2015 klo 9.00 tai kesäkirjeessä 

annetun ajan ja paikan mukaisesti. 

klo 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiistai 11.8; OPISKELIJAT saapuvat ryhmänohjaaja ja 1 -3 

opettajaa + alakohtaiset opiskelijat alalta ottavat uudet 

opiskelijat asiakaslähtöisesti vastaan Asevelikadun aulassa, tai 

hyvän sään salliessa ulkona. Opettajien tulee olla aulassa tai 

ulkona viimeistään klo 8.30 mielellään jo aikaisemmin. 

 Hingunniemessä opiskelijat otetaan vastaan: 

Tämän ohjelman lopussa erikseen Hingunniemen ohjelma 

11.8.2015 päivälle. (opo Sari) 

 Peltosalmella opiskelijat otetaan vastaan: 

 Peltosalmella  EH, EHY, MT, Metsä ja TALTE -opiskelijat otetaan 

vastaan päärakennuksen aulassa ja MARA- opiskelijat 

maarakennuksen hallilla asiakaslähtöisesti ryhmänohjaajien 

johdolla. Opettajilla on selkeät kyltit, joissa ilmaistaan tuleva 

ryhmä ja ammattinimike. Opinto-ohjaaja on ohjaamassa tulevia 

opiskelijoita oikeisiin ryhmiin ja paikkoihin. Ryhmien 

kokoamiset aloitetaan klo 8.30 alkaen. Ryhmät siirtyvät 

kokoamisen jälkeen luokkiin, joissa tehdään alkutoimet. 

Ruokailuun mennään porrastetusti ruuhkan välttämiseksi. 

Lounaan jälkeen kokoonnutaan auditorioon oppilaitoksen 

yhteistä aloitusta seuraamaan.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opettajista kootaan suunnittelupäivän aikana ne opettajat, 

jotka soittavat puuttuville (ei saapuneille) opiskelijoille. 

Ryhmänohjaaja toimittaa opinto-ohjaajalle klo 12:sta mennessä 

tiedot niistä opiskelijoita, joita ei tavoittanut ja opinto-ohjaaja 

aloittaa jatkotoimet. Opettajat toimivat tiimeittäin heidän 

vastuualueeseensa kuuluvan roolin mukaisesti. Alakohtaisia 

opiskelijoita käytetään harkinnan mukaan. (opo Paavo) 

 Ryhmät ”kootaan” Asevelikadulla Monitoimitilaan ja 

ruokasaliin tai ulos hyvän sään salliessa. Opettajalla on selkeä 

KYLTTI, josta näkyy isolla ammattiala tai ammattinimike. 

Uutena tulevat ”tolpat” Asevelikadulle, joissa on alan 

ammattinimikkeet. 

 Opot ja yhteisten tutkinnon osien opettajat auttavat aulassa tai 

ulkona ensimmäisen päivän aamuna opiskelijoita ohjautumaan 

alakohtaisiin ryhmiin.  

 Tiimien opettajat ovat sopineet työnjaon aloituspäiville.  

 Aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivissä ovat  (2 -3 

vuosikurssin) alakohtaiset opiskelijat mukana, heille tulee laatia 

tehtävät ja perehdyttää tehtävään. 

 Jokainen tiimi nimeää henkilön kuka soittaa myöhästyneet ja 

ei saapuneet opiskelijat. Ryhmänohjaaja tarkistaa paikalla 

olevat opiskelijat ja ilmoittaa opinto-ohjaajille (alakohtaiset 

opot) aamupäivän aikana (klo 12:sta mennessä) ne opiskelijat 

joihin ei saanut yhteyttä.  

  ryhmät aloittavat ryhmänohjaajan johdolla. Jokainen tiimi 

huolehtii, että aloittavan ryhmän ryhmänohjaaja ei jää yksin 

opiskelijoiden kanssa-> parityöskentely + alakohtaiset 

opiskelijat mukana suunniteltujen tehtävien mukaisesti. 

 yhteisten tutkinnon osien opettajat kiertävät opiskelijaryhmissä 

ja auttavat tarvittaessa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauot joustavasti 

 * Tiistaina 11.8.2015 klo 8.30 - 9.00 kahvia ja kahvileipää voi ostaa 

omakustanteisesti opiskelija/henkilökunta ravintola KAISLASTA. 

 ryhmänohjaaja lounastaa ensimmäisenä päivänä opiskelijoiden 

kanssa yhdessä, mukanaan myös alakohtaiset opiskelijat -> 

ryhmäytymistä ja keskustelua. 

Lounaalle seuraavasti, hivenen porrastetusti: 

klo 10.30 Kone- ja metalliala (kaikki kolme ryhmää) 

klo 10.45 Sisustajat/ Talonrakentajat 

klo 11.00 Sähköasentajat/ Hiusala/ HORECA/ Elintarvikeala 

klo 11.15 Ajoneuvoasentajat /Logistiikka 

Ensimmäisen opintopäivän muita aiheita/asioita voivat olla mm. 

 ovatko kaikki opiskelijat saapuneet paikalle, tehtävään nimetty 

opettaja soittaa puuttuvat opiskelijat. Ryhmänohjaaja toimittaa 

”ei tavoitetuista opiskelijoista” tiedot opinto-ohjaajille 

aamupäivän aikana (klo 12:sta menneessä) 

 opiskelijoiden esittäytyminen kuka minä olen ja mistä tulen, 

odotukset koulutukselle /opinnoille?  Mitä muuta? 

 henkilötietojen tarkastaminen, ovatko opiskelijan yhteystiedot 

oikein/ osoitteet/ puhelinnumerot/ huoltajien tiedot ym.? 

 opetushenkilökunnan yhteystiedot 

 erityisruokavaliot tarkista tiedot ja ilmoitus Kaisla ravintolaan 

(lomake intrasta, tukipalvelut/ruokahuoltopalvelut) 

 koulumatkatuki; kesällä postitettu esitäytetty lomake-> 

ostotodistuksen noutaminen opintotoimistosta 

opintosihteeriltä. Kiireelliset ensimmäisenä päivänä, ruuhkan 

välttämiseksi muut toisesta päivästä alkaen. 



 järjestyssäännöt (missä koulun rajat kulkevat, savuton 

oppilaitos, parkkipaikka) kierrätä. 

 alakohtaisen opiskeluvälineiden hankinta, työvaatteiden 

hankinta ja todistusten esittäminen esim. (salmonella 

todistukset, kansiot, laskimet, ym.) tarkentaminen. 

 Kerro ja tiedota vielä keskiviikon asioista, että 12.8.2015 klo 

8.00 yhteinen aamupala ryhmänohjaajan kanssa opiskelija 

ravintola Kaislassa (mikäli opiskelija/t ei osallistu aamupalalle, 

niin luokkaan opettaja varaus).  Aamupala kaikissa yksiköissä.  

Kaikille yhteinen Juhlava aloitustilaisuus alkaa klo 12.00 

Monitoimitilassa (erillinen ohjelma) LYNC yhteys, Peltosalmen – 

ja Hingunniemen yksikköön. 

 

Keskiviikko 12.8.2014  

KLO  12.8.2015 Aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivä 

Alakohtaiset opettajat + alakohtaiset opiskelijat etenevät 

päivässä suunnitelmien mukaan, tukien aloittavien opiskelijoiden 

ryhmänohjaajaa ja opiskelijoita. 

 klo 8.00 –  

9.00 

 Ryhmäohjaaja on opiskelijoiden kanssa yhteisellä aamupalalla ja 

kaikissa yksiköissä on aamupala tarjolla. 

 Toivotaan, että ryhmänohjaaja olisi läsnä opiskelijoiden kanssa 

samassa pöydässä jututtamassa opiskelijoita…ryhmäytymistä… 

 Ryhmänohjaaja on suunnitellut tiimin opettajien kanssa, missä 

tapaa opiskelijat ennen aamupalaa ja miten toimitaan jos 

opiskelija ei halua aamupalalle? 

n. klo 

9.00  

Aiheita ja asioita toiselle päivälle, jokainen etenee omaan tahtiin ja 

ryhmäohjaajat sekä tiimin opettajat sekä alakohtaiset opiskelijat 

kertovat  alakohtaisia asioita. Päivän tavoitteena on motivoida 

opiskelijaa parhaalla mahdollisella tavalla opintopolulle ja opinnoille. 



  Koulutuspäälliköt käyvät ”moikkaamassa” uusia opiskelijoita. 

 Tutustumista ryhmään ja opettajiin -> ryhmänohjaaja tiiminsä 

muiden opettajien kanssa miettii millä tavoin toteuttaa 

tutustumisen. Onko se jotakin toiminnallista esim. työsaleilla 

kenties jonkun laitteen/ työn ääressä opettaja + opiskelijat 

esittää ja esittäytyvät?  Kuinka opiskelija motivoidaan tuleviin 

opintoihin? Vaiko luokassa istuen? 

 Tutustuminen oppilaitokseemme, mistä löytyvät: opinto-

toimisto, kuraattorit, oma opo, terveydenhoitajat. 

Ryhmänohjaaja suunnittelee, miten kierrättää opiskelijoita 

oppilaitoksen sisällä, jaetaanko kenties ryhmä kahteen osaan ja 

pienryhmissä kierrätetään? 

 Opiskelijan opas jaetaan ja käydään asioita yhdessä 

opiskelijoiden kanssa. 

Muutamia esimerkkejä Opiskelijan oppaasta kohdat: 

 Opetukseen osallistuminen ja poissaolot? 

 Ennalta tiedossa oleva syy: jos joutuu olemaan poissa koulusta, 

kuinka menetellään? 

 Sairaus, miten menetellään? Entä saman sairauden jatkuessa? 

 Muu merkittävä syy, joka estää opiskelun? 

 Poissaolojen seuranta? Huolenpidonportaat? 

Opiskeluterveydenhuolto (opiskelijan oppaassa) 

 terveydenhoitajat 

 kuraattorityö 

 koulupsykologitoiminta 

 Asuntolatoiminta (opiskelijan oppaassa) 



 Opiskeluhuolto (opiskelijan oppaassa) 

 Opintotoimistot ja neuvonta (opiskelijan oppaassa /kierrätä 

tutustu) 

 opiskelija allekirjoittaa oppaan sekä huoltaja alaikäisen kohdalla. 

Käy myös … 

 Savuton koulu ja työyhteisö… 

 Mobiililaitteiden käyttö… 

Ylä-Savon ammattiopiston järjestyssäännöt (erittäin tärkeä kohta) 

 HOPS/ LUKUSUUNNITELMA mitä ensimmäisenä lukuvuotena 

opiskellaan ja ensimmäisessä jaksossa ja montako jaksoa 

opintoja on?  

 Mitä suuntautumisvalintoja tehdään ja miten? 

 

10.40 - 

alkaen 

Lounaalle seuraavasti: 

klo 10.40 Kone- ja metalliala (kaikki kolme ryhmää) 

klo 10.45 Sisustajat/ Talonrakentajat 

klo 11.00 Sähköasentajat/ Hiusala/ Cateringala/ Elintarvikeala 

klo 11.15 Ajoneuvoasentajat /Logistiikka 

 

 

 

 

 Wilma tutustuminen – tunnukset 

 osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, todistukset! 

 asuntola-asioissa Jussi Madetoja p. 040 – 1778 535, Yrittäjäntiellä 

tavattavissa. 

 Mahis – opinto-ohjaaja Päivi Vanninen p. 0400 – 793 126 



 yhteisten tutkinnon osien opettajat ovat käytettävissä 

 HOJKS ja HOPS asioista kertominen miten ja milloin? 

 

  

Ryhmänohjaaja varaa alakohtaisen opinto-ohjaajan myöhemmälle 

ajalle (kuitenkin ennen elokuun loppua), kertomaan huolenpidon 

portaat työskentelymallista opiskelijoille sekä opinto-ohjauksesta. 

                            Hyvää alkavaa lukuvuotta 2015 - 2016! 

 

Tiistai 11.8.2015 Hingunniemen ohjelma (koskee vain Hingunniemeä Kiuruvedellä) 

 

7.30-  Aamupala, ryhmänohjaajien johdolla 

8.00-8.15  Kokoontuminen luokkaan 09-149 ryhmänohjaajien johdolla  

RAOH/HPT15, Sanna Pukarinen 

HEHO15, Satu Valkonen 

8.15-8.30  Koulutusvastaavan ja opinto-ohjaajan tervehdys,  

koulutusvastaava Arja Aalto, opinto-ohjaaja Sari Karvali 

8.30-8.45  Hingunniemen henkilökunnan esittäytyminen 

8.45-9.00  Ruokapalveluiden esittäytyminen, ruokapalveluvastaava Pirjo Pellikka 

9.00-9.15  Opiskelijan opintoihin ja opintososiaalisiin etuuksiin liittyvät asiat 

Toimisto-, opintosihteeri Mirva Kainulainen 

9.15-9.25  Opiskelijan kuraattori-, ja terveydenhoitopalvelut 

  Sari Kinnunen, terveydenhoitaja ja Maritta Knuutinen, kuraattori 

9.25-9.45   Asuntolapalvelut Kasvatusohjaaja Jussi Madetoja Asuntolaohjaaja Arto Räty 

9.45-10.00  Tauko 

10.00-10.15  Oppilaitoksen tallit oppimisympäristöinä   

  Tallimestarit Sini Ahponen, Lea Sinkkonen ja Timo Vääränen 



10.15-10.45  Opintojen ohjaus Opinto-ohjaaja Sari Karvali  

11.15-12:00  Lounas 

12.00-14.00  Koko oppilaitoksen yhteinen aloitustilaisuus, Hingunniemessä Lyncin kautta 

14.00-14.15  Päiväkahvitus 

14.15-16.00  Tutustuminen hevosiin 

• Ravitalli (kaksi ryhmää Satu ja Kirsi)    ryhmien vaihto 

• Ratsutalli (kaksi ryhmää Sanna ja Apsu)  

16.00-18.00  Siirtyminen nuotiopaikalle, illanviettoa yhdessä 

18.00  Linja-auto hakee asuntolalle 

 

 



   8.10.2015 

 

YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO 

Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi  

(PL 30, 74101 Iisalmi) 

puh. +358 400 827 251 

Y-tunnus 0214765-5 ALV rek. 

email: etunimi.sukunimi@ysao.fi  
www.ysao.fi 

HINGUNNIEMI 

Hingunniementie 98 

74700 Kiuruvesi 

puh. +358 400 827 251 

fax +358 17 272 5912 

PELTOSALMI 

Kotikyläntie 254 

74150 Iisalmi 

puh. +358 400 827 251 

fax +358 17 272 5731 

LASKUTUS 

Ylä-Savon  

koulutuskuntayhtymä 

Ostolaskut 

PL 30,  74101 Iisalmi 

YRITTÄJÄNTIE 

Yrittäjäntie 23, 74130 Iisalmi  

(PL 30, 74101 Iisalmi) 

puh. +358 400 827 251 

fax +358 17 272 5555 

Opintojen aloitusjuhla 11.8.2015 klo 12.00  
Monitoimitila, Asevelikatu 4, LYNC-yhteys 

Juontajana Annika Heikkinen 
   
  12.00  Opiskelijoiden musiikkiesitys 
 

12.10 Tervetulosanat ja toimipaikkojen esittely 
    Kuntayhtymän johtaja/rehtori Kari Puumalainen 
 
  12.30 Monenlaisia Taitajia (Taitaja-video 2011) 
   
  12.40  Työelämän puheenvuoro 

Kahvila Hillan yrittäjä Jaana Väisänen 
 

  13.00 Opiskelijoiden musiikkiesitys  
  
  13.05 Henkilökunta esittäytyy / juontaja esittelee henkilökuntaa: 

Opintotoimistot ja info: 

 Asevelikatu 4 Kirsti Rauteela, Arja Heikkinen 

 Hingunniemi Mirva Kainulainen 

 PEMO Tarja Korolainen 

 Yrittäjäntie Tarja Komulainen 
- opintotoimisto palvelee kaikkiin opintoetuuksiin 

liittyvissä asioissa, kuten koulumatka- ja 
opintotukiasioissa 

- infossa Päivi Mähönen 



   8.10.2015 

 

YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO 

Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi  

(PL 30, 74101 Iisalmi) 

puh. +358 400 827 251 

Y-tunnus 0214765-5 ALV rek. 

email: etunimi.sukunimi@ysao.fi  
www.ysao.fi 

HINGUNNIEMI 

Hingunniementie 98 

74700 Kiuruvesi 

puh. +358 400 827 251 

fax +358 17 272 5912 

PELTOSALMI 

Kotikyläntie 254 

74150 Iisalmi 

puh. +358 400 827 251 

fax +358 17 272 5731 

LASKUTUS 

Ylä-Savon  

koulutuskuntayhtymä 

Ostolaskut 

PL 30,  74101 Iisalmi 

YRITTÄJÄNTIE 

Yrittäjäntie 23, 74130 Iisalmi  

(PL 30, 74101 Iisalmi) 

puh. +358 400 827 251 

fax +358 17 272 5555 

 
Yhteisten tutkinnon osien opettajat (Teija S:n johdolla, 
taustamusiikki) 

 
     Opiskelijapalvelut (Riitta Laamanen) 
 
     Ravitsemispalvelut (Leila Koistinen) 
  
     Tietohallintopalvelut (Ari Partanen) 
 
     Laitoshuoltopalvelut (Airi Räsänen) 
 
     Kiinteistöpalvelut (Antero Korhonen) 
 
   Päivän päätössanat Annika Heikkinen 
  
   Musiikkiesitys Jukka & Jussi & Löysin rantein 
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