
Esimerkki Orientaatiojakson ohjelmasta 

 

Yleistä ensimmäiselle orientaatiopäivälle: 

 Jokaiselle opettajalle on oma tehtävänsä 

 Osa opettajista päivystää C-talon ala-aulassa: auttavat opiskelijoita löytämään nimensä listoista, ja osaamaan oikeaan luokkaan, 

metsästävät ”kadonneita lampaita” ryhmänohjaajien apuna sekä toimivat yleisinä ”järjestysmiehinä” ja ”tukihenkilöinä”. Lisäksi he 

toimivat taukojen aikana Savuton Omnia –vastaavina, jotka tiedottavat savuttomuudesta koulualueella ja valvovat sitä. 

 Opintotoimisto on koonnut ryhmänohjaajille kansiot, jossa ovat ohjeistukset lomakkeista ym.  

 Kukin ryhmä viettää päivän oman ryhmänohjaajansa kanssa. Ryhmänohjaajan lisäksi mukana on joku ryhmään 1. jaksossa opettava 

opettaja, erillisen listan mukaisesti 

 Päivän tavoitteet aloittavan opiskelijan kannalta ovat: 

o tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi 

o tutustua omaan ryhmään ja ryhmänohjaajaan 

o tutustua opiskelupaikan tiloihin: löytää luokkiin, auditorioon, ruokailuun ja opintotoimistoon 

o saada täytettyä ja palautettua lomakkeet ja todistukset 

o saada selville lähipäivien (orientaatiopäivien ja ryhmäytymispäivän) ohjelma. 

 Ruokailu on porrastettu.. Ryhmien on syytä noudattaa kullekin annettua ruokailuaikaa ruuhkien välttämiseksi. 

 Ryhmänohjaajat selvittävät heti ensimmäisenä päivänä opiskelijoiden erityisruokavaliot. 

 Jokaisesta opiskelijasta käydään näppäämässä digikuva, joka tallennetaan opiskelijan nimitiedolla varustettuna esimerkiksi P-asemalle, 

niin että muodostuu kansiot tmv., joista opettajat löytävät kätevästi kunkin ryhmän opiskelijoiden kuvat, ja että kuvista voidaan printata 

kuvakoosteet kunkin ryhmän kansioon. 

Kaikki kokoontuvat iltapäivällä auditorioon, jossa rehtori ja koulutusjohtaja toivottavat kaikki uudet opiskelijamme tervetulleiksi sekä puhuvat 

Omnian pelisäännöistä yms 

 



 

 

Yleistä toiselle ja kolmannelle orientaatiopäivälle: 

o Sekä luki- että matematiikkatestien teettäminen kaikissa ryhmissä. ERVA on päävastuussa. 

o Opiskelijan oppaaseen tutustuminen. 

o Hyvistä opiskelutavoista keskusteleminen. 

o Opiskelijan tukipalveluihin, OHR:ään ja muuhun henkilökuntaan tutustuminen. 

o Oman tutkinnon opetussuunnitelmaan, oman tutkinnon sisältöihin, mahdollisiin opintopolkuihin ja etenkin 1. jakson sisältöön 

tutustuminen. 

o Koulun IT-asioihin ja tietoturvasääntöihin tutustuminen. 

o Koulun pelisääntöihin, käytöstapoihin ja turvaohjeisiin tutustuminen. 

 

 Pääsääntöisesti ryhmänohjaajat ovat ryhmiensä kanssa koko ajan. 

 Tehtäviä on jaettu myös opettajille, jotka muutoin opettavat ko. ryhmiä.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Esimerkki datanomiopiskelijoiden orientaatiopäivien ke 11.—pe 13.8.2010 lukujärjestyksestä 
 

Klo KESKIVIIKKO 11.8. TORSTAI 12.8. PERJANTAI 13.8. 

9 klo 9—9.45 luokassa 236 
Ryhmänohjaajan  ja  
lehtorin tervetuliaissanat 

klo 9—9.45 luokassa 236 
Ryhmänohjausasioita 

Matematiikan testi* (klo 9.15 alk.) 
testin valvovat x ja y 

klo 9—11.30 luokassa 236 
Lukivaikeuksien seulontatesti* 
testin valvovat ERVA 
ja ryhmänohjaaja  

 

 

  

10 klo 10—11.40 luokassa  
Täytetään lomakkeet ja hoidetaan muut 
käytännön asiat opettajien 
ohjauksessa 

 

 klo 10.15—11.00 luokassa 236 
IT-asiat (sähköposti, Moodle, koulun koti- 
sivut) ryhmänohjaajan ohjauksessa 

 

 

11 RUOKAILU klo 11.00—11.45 
  

 RUOKAILU klo 11.30—12.15 
  RUOKAILU klo 11.40—12.20 

 
klo 11.45—13.45 luokassa 236 
Lehtori x vetää tutustumis- 
leikkejä, tutustuttaa opiskelijan oppaaseen 
ja koulun pelisääntöihin ym. 
Samanaikaisesti ryhmänohjaajan 
yksilöhaastatteluja 
(välitunnit sopimuksen mukaan) 

12 

 

 klo 12.20—13.45 luokassa 236 
Tutustumista ryhmätovereihin ja  
koulun tiloihin ym. 
opettajien ohjauksessa 

klo 12.15—13.45 luokka 151 
ryhmänohjaaja ja apujoukot kertovat 
tutkinnosta, opetussuunnitelmista jne. sekä 
maanantain ryhmäytymispäivästä; 
orientaatiopäivien palaute 

 

13 

 

 

    

14 klo 14 — n. klo 15 auditoriossa 
Rehtori n ja 
koulutusjohtajan tervehdys 

klo 14 — n. klo 14.45 auditoriossa 
Opiskelijahuoltoryhmä ja it-tuki 
esittäytyvät 

klo 14 – n. klo 14.45 
Ryhmänohjaaja Timo Räsänen kierrättää 
kampusalueella  

 

 

   

 

                                                           
*
 Matematiikan ja lukivaikeuksien seulontatestit korjaa erityisopetuksesta vastaava opettaja. Testien avulla kartoitetaan opiskelijat, joille tarjotaan erityistä tukea 

opintoihin. Testien tulos ei vaikuta kurssiarvosanoihin. 


