
Opiskelijana Salpauksessa kurssista käydään läpi > Surffaa Salpauksessa  

> Keskusta kampus: pysäköinti, savuton Salpaus, opintotoimisto (esim. koulumatkatuki asioiden 
hoitaminen heti, opintosihteerin info tiistaina), opiskeluhuollon palvelut/yhteystiedot, 
ravintolat/kahvilat, kampaamo ja kosmetologi palvelut, liikuntamahdollisuudet 

 

                     Pitävää ohjausta – hanke 13.10.2021 
 

Opiskelijoiden orientaatiomallin käsikirjoitus 
 
(Ks. myös orientaatiomallin lukujärjestys) 

Orientaatioviikkojen tukena on Moodlessa oleva Opiskelijana Salpauksessa – kurssipohja. Jokainen 
koulutusala täydentää alalle kopioituun kurssipohjaan orientaatio välilehdelle oman lukujärjestys-
toteutuksen ja alan opinnot välilehdelle oman alakohtaisen perehdytysaineiston. Muut välilehdet ovat 
kaikille opiskelijoille yhteisiä asioita, mitkä päivitettiin nyt hankkeen toimesta. 

Monisarjaisilla aloilla mietittävä missä vaiheessa ryhmäjaot tehdään ja ketkä siihen osallistuvat. 
Mallinmukaisessa toteutuksessa sosiaali- ja terveysalalla ryhmäjako tehtiin 29.7 (opintosihteeri, 
orientoinnista vastaavat opettajat ja opinto-ohjaajat). 

Salpauksesta lähetettävään valintakirjeeseen lisätään (opintosihteereillä yleinen pohja); 
> ilmoitustapa ja aikataulu ryhmätoiveesta (perusteltu syy päästä samaan ryhmään toisen kanssa) 
> tieto huoltajille pidettävästä teams-infosta + myöhemmin paikan päällä pidettävästä kotiväen illasta  
> thinlink kartta, missä etukäteen tutustuttavaksi infoa opinnoista (sisältää linkit tietyille Salpauksen 
verkkosivuille) 
 
Vastuuohjaaja perehdyttää opiskelijansa Opiskelijana Salpauksessa kantakurssia hyödyntäen. Jos 
opiskelija ei pääse osallistumaan orientaatioon, niin vastuuohjaaja huolehtii perehdytyksen (apuna 
taitovalmentajat) kantakurssin pohjalta tai opiskelija orientoituu itsenäisesti > opiskelijan valmiuksista 
riippuen (Mietittävä orientoitumisen varmistaminen? Lopputesti/tehtävät?) 

 Sovittava vielä Polkuja hankkeen ytojen lähtötasotestien teko orientaatioviikkojen ajalle? 
 Erityisopettajien ja kuraattoreiden mukana olo havainnoimassa ammattialalla toimimista ja 

mahdollisten tuen tarvitsijoiden tunnistamista? 

Ma 2.8 Vastuuohjaajan perehdyttämisen tunnit 10-12.30/11-13.30 

Vastuuohjaajat ja taitovalmentajat ovat vastaanottamassa uusia opiskelijoita. Yhteishaun neljä ryhmää 
aloittaa klo 10.00 ja jatkuvan haun 3 ryhmää aloittaa klo 11.00. Henkilökunnalla Salpaus -paidat päälle. 
Opiskelijat ohjataan suoraan omaan ryhmään ja luokkaan.  

Turvallisuusohjeistus koronan suhteen: käsihygienia ja oikeaoppinen maskin käyttö, turvavälit > apuna 
videolinkit. 

Iloinen vastaanotto; tutustumista, ryhmäytystä, kuulumisia, odotuksia > tarkistus, että tunnukset ovat 
löytäneet perille ja toimivat, todistusten tarkistus. 

 

 

 

 



Atk-luokassa Opiskelijana Salpauksessa kurssista käydään läpi;  

Hei me Hoksataan; Hoksin tekeminen/merkitys, kuka hakee ostuja ja mistä, Wilmassa Alkukyselyn 
täyttäminen ja ensikertainen urasuunnitelma > mitä haluan tehdä näiden opintojen jälkeen, 
milloin päivitetään > Kohti ammatillista osaamista ja tutkintoa; opintojen etenemisen seuranta 

Hoks keskusteluiden ajanvaraukset 6. tai 9.8 tai muina päivinä klo 8-9 tai koulupäivän päätteeksi. 

Ammatillisissa opinnoissa käydään läpi Opiskelijana Salpauksessa;  

Ammatissa ja alalla; alaan orientointi (sisältö alan tuottama) 

Kohti ammatillista osaamista ja tutkintoa; työpaikalla tapahtuva oppiminen 

 Päivän päätteeksi vastuuohjaajat vievät ja ohjeistavat opiskelijat ruokailuun.  
 Vastuuohjaaja selvittää poissaolleiden tilanteen  
 klo 14.30 vastuuohjaajien, opetusalapäällikön, opintosihteerin ja opon palaveri ryhmistä 

(mahdolliset ryhmävaihdot)   

 

TI 3.8. Vastuuohjaajan perehdyttämisen tunnit klo 9-15.00  

Yhteinen aloitus Vanhassa teatterissa Ståhlberginkatu 4 klo 9.00 

- Opetusalapäällikkö/ avauspuheenvuoro     
- Ammattilaisen ja valmistuneen opiskelijan puheenvuoro 
- Musiikkiesitys 

………………………………………………………………… 

- Opintosihteeri/ koulumatkatuet ym. 
- it tuki/ palvelut ja ohjelmien kotikäyttö mm. office365 
- opinto-ohjaaja/ vastuuohjaajan ja opinto-ohjaajan roolit, Kohti ammatillista osaamista ja tutkintoa sekä 

Valinnaisuutta opintoihin osioiden läpikäyminen Opiskelijana Salpauksessa moodle-kurssilta 
- erityisopettajat/erityisen tuen yleisinfo 

n. klo 11.00 Siirtyminen Stå 10, ruokailu porrastetusti 

  Puolet ryhmistä ”atk-Luokassa” missä koneet valmiiksi laitettuina ja puolet ryhmistä näissä ammatillisissa 
opinnoissa > vaihto + tauko n. 1,5 jälkeen > varmistettava tietokoneiden riittäminen (huom. hygienia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KE 4.8 vastuuohjaajan pitämät ammatilliset opinnot klo 9.00-14.00  

Ohessa Opiskelijana Salpauksessa;  

Turvallisuus + Työkaluja opiskeluun ammatillisten opintojen kautta (kirjautuminen mm. 
Wilmaan, s.postiin ja moodleen) 

 

Kampuskierros Seppo-/lottopelinä 



kampuskierros Ruokailu 
Klo 9.00 > ryhmä a  12.00 
Klo 9.45 > ryhmä b 11.30 
Klo 10.30 > ryhmä c 11.30 
Klo 11.15 > ryhmä d 11.00 
Klo 12.00 > ryhmä e 11.00 
Klo 12.45 > ryhmä f 10.30 
Klo 13.15 > ryhmä g 10.30 

Vastuuohjaaja infoaa ryhmäänsä torstain ohjelmasta. 

klo 14.30 vastuuopettajien, opetusalapäällikön, opintosihteerin ja opon palaveri ryhmistä (mahdolliset 
ryhmävaihdot). 

To 5.8. vastuuohjaajan pitämät ammatilliset opinnot klo 9.00-14.00  

  taitovalmentajat, kampusohjaajat, tutor-opiskelijat ovat suunnitelleet ja järjestävät 
ryhmäytymisen. Vastuuohjaajat osallistuvat oman ryhmänsä tapahtumaan. Kaksi ryhmää on 
samaan aikaan ryhmäytymässä, kuitenkin omina ryhminään. 

Ryhmäytys toteutuu seuraavan aikataulun mukaan Fellmannin puistossa. Huonon sään varalta tehty 
tilavaraus sisälle.  

klo 9-10 ryhmät a ja b 
klo 10-11 ryhmät c ja d   
klo 12-13 ryhmät e ja f 
klo 13-14 ryhmä g 
 
Maanantaisin mahdollisuus kampusohjaajien ryhmäytyksille. Vastuuohjaaja varaa tarvittaessa/halutessaan 
uusia aikoja ennakkoon nuoriso- ja yhteisöohjaaja opettajalta. Yhteystiedot orientaatiokurssilla. 

Yhdistelmätutkintoon hakeneille sekä asiasta kiinnostuneille, infotilaisuus keskustakampuksella torstaian 
5.8. klo 14-15.30 Wanhateatteri. Jos opiskelija ei ole vielä hakenut yhdistelmätutkintoon, mutta haluaisi 
hakea, niin infotilaisuudessa voi täyttää hakulomakkeen. 

Pe 6.8 ja Ma 9.8. klo 10-13 identtiset päivät 

Perjantaina puolet ryhmistä hoks/digi ohjemassa ja puolet ryhmistä perehtymässä ammattialaan. 
Maanantaina ryhmien ohjelma toisin päin. Ruokailut porrastetusti. 

Opiskelijana Salpauksessa; Hei me hoksataan jatkuu ja Sähköiset 
oppimisympäristöt 

Hoks/Digikurssin aloitus yto-opettajan alkuvideolla klo 10-11 + digimentoreiden ohjauksella 
klo 10-13 > vastuuohjaaja kutsuu opiskelijoita vuorollaan hoks keskusteluun, muiden 
tehdessä Toiminta digitaalisessa oppimisympäristössä yto-pakollista kurssia. Muista tulevien 
viikkojen aikana aika-ajoin ohjeistaa kurssin itsenäiseen opiskelun jatkamiseen, jos itsenäinen 
opiskelu ei onnistu, niin opiskelija ohjataan yto-pajaan opetuksettomalle ajalle. 



Digikurssin aikana opiskelija käy jaloittelemassa ja samalla aktivoimassa tagi-tarransa ja 
skannaamassa todistuksensa Wilmaan siirrettäväksi. 

Ammatillisten tuntien ohessa keskustelua aiheesta/ Opiskelijan vastuu omasta oppimisesta. 

Oppimistilanteessa sinun tehtäväsi on: 

• Luoda turvallista, positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä. 
• Sitoutua ryhmään ja yhdessä oppimiseen. 
• Ottaa vastuuta oppimisesta ja opiskelusta. 
• Pohtia osaamistasi, asennettasi ja omia tavoitteitasi. 
• Toimia ja keskustella yhdessä muiden kanssa. 
• Osallistua ja toimia erilaisissa ympäristöissä. 
• Tuoda esille omia ajatuksia ja arvioida niitä. 
• Etsiä, pohtia ja kehittää tietoa yhdessä muiden kanssa. 
• Oppia muilta ja auttaa muita oppimaan. 
• Kehittää opiskelun ja ryhmässä toimimisen taitoja. 

   

 

 

 

 

 

 
TI 10.8. Info- pisteet klo 9-14.00 

1. YTO-opinnot > Yto- opettajia 
2. Tukea yto- ja ammatillisissa opinnoissa > erityisopettajat 
3. Tukea ammatillisissa opinnoissa, ammatillinen Paja> Pajan opettaja + taitovalmentaja 
4. Järjestyssäännöt > opetusalapäällikkö 
5. Hyvien tapojen työpaja > opiskelutoimen koordinaattori + tutorit 
6. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus > palveluohjaaja ja oppilaitospastori 
7. Tukea arkeen, jaksamiseen ja hyvinvointiin > psykologi, terveydenhoitaja ja kuraattori 

Ryhmät kiertävät itsenäisesti tai tarvittaessa vastuuohjaaja/ taitovalmentaja ryhmän mukana. Uusien 
vastuuohjaajien on hyvä kiertää mukana!  

 
klo  Ryhmä a  b c d e f g 
9.00  Rasti 1  2 3 4 5 6 7 
9.30  2 3 4 5 6 7 1 
10.00  tauko              
10.15  3 4 5 6 7 1 2  
10.45  4 5 6  7  1  2 3 
11.15  5 6  7  ruokailu        
11.50  ruokailu      1 2 3 4 

Klo 10-13 Digikurssi 
digimentorina 
luokassa 

Varattu 
luokka 

Ryhmä a/e Ohjaaja a x 
Ryhmä b/f Ohjaaja b x 
Ryhmä c/g Ohjaaja c x 
Ryhmä d Ohjaaja d x 



Ohessa Opiskelijana Salpauksessa > opiskelijapalautteet 

Aloituskyselyyn vastaaminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen ja sen ensikertaisen hyväksynnän jälkeen. 
Vastauslinkki tulee opiskelijalle Wilmaan. Vastuuohjaaja varaa ryhmälleen työjärjestykseen 
ajan kyselyyn vastaamiselle n. 10 minuuttia. Palaute annetaan nimettömänä eikä yksittäisiä 
vastauksia raportoida. 

 

 

Ohessa Opiskelijana Salpauksessa  
 
> Teams -opiskeluun ohjaus / kertaus ja seuraavana päivänä opetus teamsin kautta 
(valmistautuminen etäopiskeluun siirtymiseen) 
> Palaute viikoista eLsassa 

 

 

 

 

 

12.25  6 7 1 2 3 4 5 
12.55  7 1 2 3 4 5 6 
13.25 Omassa luokassa Tiitus profiilin luominen             

 

KE 11.8 vastuuohjaajan pitämät ammatilliset opinnot klo 9.00-14.00  

 

 

 

 

 

Onko tämä ohjeistus enää ajantasainen? 

 

TO. 12.8 vastuuohjaajan pitämät ammatilliset opinnot klo 9.00-14.00   

 

 

 

Vanhempaininfo teamsissa klo 15-16; 

 Tutkinnonrakenne (opinto-ohjaaja)  
 Oppivelvollisuuden merkitys opinnoissa, eroavaisuutta opiskelijoiden kesken (opetusalapäällikkö) 
 Alan opiskelumenetelmät, Wilmaan kirjautumisohjeet + huoltajatietojen varmistaminen > läsnäolojen 

ja opintojen edistymisen seuranta (vastuuohjaaja) 
 Opiskeluhuollon tukitoimet (kuraattori) 

 

Pe 13.8 Teams-päivä ammatilliset opinnot klo 9.00 – 12.30  

Ryhmiinjako teamsissa tutkinnonosittain; 

a) kolme lähihoitaja ryhmää > Työelämässä toimiminen verkko-opinnot > vetäjinä tiimivastaava ja yto-
opettaja 

b) kolme lähihoitaja ryhmää > Kestävä kehitys verkko-opinnot > vetäjinä tiimivastaava ja yto-opettaja  
c) perustason ensihoitajilla oma ohjelma 

Ruokailu klo 11.30-12.00. 

Klo 12 Kaikille yhteinen Rentoutus orientaatioviikkojen päätteeksi (vetäjänä nimetty opettaja) 

Varalla Kahoot –peli Mitä opittu viikkojen aikana (vetäjänä nimetty opettaja) 


