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Tähkäpuisto

Liikenneyhteydet
Uudenmaantielle on hyvät bussiyhteydet. Koulutalol- 
le pääset kauppatorilta busseilla 7 (T 22, Wiklundia 
vastapäätä, poistu Vanha hautausmaa 785) ja 61 (T4, 
KOP-kolmion edestä, poistu Petrelius 507).
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Koulutusalat, koulutuspäällikkö ja
tiimivastaavat
Koulutuspäällikkö:

Kalle Ojanen, puh. 044 907 3776, huone 2128

Tiimivastaavat:
Kasvu ja osallisuuden edistäminen  /
Kaarina Valo-Laukkanen, puh 044 907 3759, 
huone 2122

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen /
Maria Kumpuoja, puh. 040 192 4487, huone 2122

Moniala tiimi  / Lääkeala, Välinehuolto,
Suun hoidon osaamisalat
Mikko Haapala, puh. 040 131 7509, huone 2127

Osaamisala 1 / SAHU, IHKU
Hanna Heinonen, puh. 040 192 5841, huone 2121

Osaamisala 2 / MIPÄ, LANU, VATY
Maarit Tuusvuori, puh. 050 527 8257, huone 2121

Ensihoito ja liikunta-ala /
Jarkko Hiltunen, puh. 044 907 3753, huone 1114
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Uudenmaantien koulutalon henkilökunta
Opinto-ohjaaja Merja Manner,
puh 044 907 3101, huone 4116

Opinto-ohjaaja Sari Hätinen,
puh 040 168 1152, huone 4118

Opinto-ohjaaja Susanna Talvitie

puh                        , huone 4117

Opintosihteeri Kai Uusitupa,
puh. 02 2633 4103, 040 197 3039

Opintosihteeri Kimmo Niemi,
puh. 040 845 5774

Opintosihteeri Hanna Pakkanen
puh. 044 907 3139

Erityisopettaja Kirsi Hellman-Suominen,
puh. 044 907 3977

Laaja-alainen erityisopettaja Maarit Toivola,
puh. 044 907 3928

Terveydenhoitajat Emma Paasonen/Niina Mouhu,
puh. 0400 313 922

Ravintolapäällikkö Minna Kirjonen,
puh. 02 2635 419, 0400 772 484

Vahtimestari Kari Karvio,
puh. 044 907 3038
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Opiskelijakortit
Opiskelijakorttia voi hakea mm. seuraavilta opiskelija- 
järjestöistä ja paikoista:

SAKKI ry: ammattiin opiskelevien oma etujärjestö
www. sakkinet.fi.

OSKU (Suomen opiskelija-allianssi ry) www.osku.info 
Matkahuollon ja VR:n yhteinen opiskelijakortti. Voit
tulostaa todistuksen Wilmasta ja hakea siihen leiman 
toimistosta. www.matkahuolto.fi.

Ruokailu
Muistathan ottaa mukaasi Kela-, ajo- tai henkilökortin!

Nutritio sijaitsee oppilaitoksen K-kerroksessa.

Lounas ma –pe klo _____  – _____  

Jonotuksen vähentämiseksi opiskelijoille on jaettu 
ruokailuvuorot, joita tulee noudattaa.

Jos noudatat erityisruokavaliota, toimita terveyden- 
hoitajan tai lääkärintodistus ravintolapäällikkö Minna 
Kirjoselle. Erityisruokavalion osalta sinun tulee 
ilmoittaa poissaolot sekä työssäoppimisjaksot sähkö-
postilla (nutritio@unica.fi).
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Tilat, välineet, kalusto
Opiskelijoilta edellytetään yhteisvastuullisuutta. Pois- 
tuttaessa luokasta jokainen huolehtii omat jälkensä 
siistiin kuntoon, kalusteet ja opetusvälineet paikoil- 
leen. Viimeinen poistuja sulkee ikkunat, sammuttaa 
valot ja lukitsee oven.

Opiskelijoiden itsenäiseen opiskeluun varatut ATK- 
työtilat sijaitsevat 3. ja 4. kerroksessa. 
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Hissin käyttö
Hissin käyttö on opiskelijoille sallittu ainoastaan 
terveydellisistä syistä (terveydenhoitajan/lääkärin 
todistus).

Oppilaitoksen tilojen vapaa-ajan käyttö Oppilaitoksessa 
on hyvät mahdollisuudet omaehtoiseen liikunnan 
harrastamiseen: Liikuntasali 2, lisäkulunvalvon-
takorttirakennus:  sulkapallo,  lentopallo, koripallo 
(maksuton). Liikuntavuoroista on ilmoitus liikun-
tailmoitustaululla 2. kerroksessa.

Kuntosali

ma, ti, to klo 16– 22

ke klo 17– 22

pe klo 16 – 22
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Ensiapukaapit
I kerros: huoneen 1114 vieressä käytävällä
III kerros: huoneen 3125 vieressä käytävällä liikunta- 
salin eteisaulassa

Uudenmaantien koulutalon ulko-ovi

Ulko-ovi on avoinna:
Pääsisäänkäynti D, Uudenmaantie (TAI)
ma - pe klo 7–16

Liikuntasaliin pääsee klo 20 asti, mutta ei enää sieltä 
oppilaitoksen puolelle klo 16 jälkeen.
Kaikista tiloista on poistuttava klo 22 mennessä.

Huomio! Ulko-ovessa on moottorilukko. Jos ovia telje-
tään auki-asentoon, hälytykset menevät Engelin hä-
lytysvalvomoon, joka veloittaa käynnistään hälytyksen 
aiheuttajaa (henkilöllisyys selviää valvontakameran 
nauhalta).

Pukukaapit

Opiskelijoiden käytössä on pukukaappeja. Opiskelija voi 
ostaa itse lukon käyttämäänsä pukukaappiin tai ostaa 
sen opintotoimistosta (hinta 5 euroa).

Pysäköinti

Autot, moottoripyörät, mopot ja polkupyörät Opiske-
lijoiden pysäköintipaikat on merkitty pihakarttaan. 
Väärin pysäköidyistä ajoneuvoista saa poliisilaitoksen 
toimeksiannosta sakon.
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Polkupyörät säilytetään itäpäädyssä (= ruokasalin lähei-
syydessä pihalla) ja liikuntasalin takana olevissa pyö-
rätelineissä ja asfaltoidulla alueella sekä talon länsi-
päädyssä pyörätelineissä niin, että ajoväylä jää vapaaksi 
huoltoajoa ja tarvittaessa hälytysajoneuvoa varten.

Pihan ja kiinteistön hoidon vuoksi pyöriä ei voi säilyt- 
tää nurmikoilla, eikä talon seinustoilla. Naapurisovun 
säilyttämiseksi koululle tultaessa ja poistuttaessa käy- 
tetään yleisiä kulkuteitä.

Naapuritalojen pihojen käyttäminen läpikulkuun on 
kielletty. Alueen roskaaminen on kielletty ja siivoam- 
me itse aiheuttamamme sotkun.

Opintojen ohjaus
Opinto-ohjaajaan voit olla yhteydessä kaikissa opintoi- 
hin liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelijaryhmillä on ryhmänohjaajat, joiden kanssa 
laadit henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunni-
telman

(HOKS). Koulussamme on myös erityisopettajia eri- 
tyistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen. 
Erityisopetuksesta voit kysyä lisää ryhmänohjaajalta tai 
opinto-ohjaajalta.

Psykologi
Puh. 040 652 6173, huone 163Atai Wilma-viesti.
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Kuraattori
Marko Winter, puh. 040 567 9834, huone 163B,
marko.winter@turku.fi tai Wilma-viesti.

Terveydenhoitaja
TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTO

ILMAN AJANVARAUSTA on maanantaista torstaihin klo 
8.00 – 10.00 ja perjantaisin klo 8.00 – 9.30. Kyseisenä ai-
kana opiskelija voi tulla oma-aloitteisesti tai opettajan 
lähettämänä vastaanotolle ilman ennakkoilmoitusta 
tai ajanvarausta.

TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTO
AJANVARAUKSELLA 

Ajanvaraus puh. 0400 313 922 tai yhteydenottopyyntö 
Wilman kautta.

Lääkäri
Lääkärin vastaanotto on koulutalossa yhtenä päivänä 
viikossa. Ajanvaraus aina terveydenhoitajan kautta.

Peruuttamattomista lääkärin sairausvastaanotto- 
käynneistä peritään sakkomaksu.
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Turun ammatti-instituutin järjestyssäännöt
Turun ammatti-instituutin (TAI) järjestyssääntöjen tavoittee-
na on taata jokaiselle oppilaitoksessa opiskelevalle ja työs-
kentelevälle työrauha ja -viihtyvyys sekä -turvallisuus ja näin 
edistää oppimis- ja kasvatustavoitteiden saavuttamista.

Järjestyssääntöjen soveltaminen
1. Järjestyssääntöjä noudatetaan opiskeluun liittyvissä pai-

koissa ja tilanteissa ja tilaisuuksissa. Työpaikalla tapah-
tuvassa koulutuksessa noudatetaan ensisijaisesti työpai-
kan järjestyssääntöjä.

2. Järjestyssääntöjen rikkomisesta on säädetty ammatillises-
ta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 85. pykälässä.

3. Palvelualuejohtaja voi tarpeen mukaan antaa näitä sääntö-
jä täydentäviä ohjeita

Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet
4. Turun ammatti-instituutissa noudatetaan yleisesti hyväk-

syttyjä käytöstapoja, kunnioitetaan opiskelutovereita ja 
henkilöstöä, liikutaan hillitysti ja käytetään asiallista kiel-
tä. Kaikenlainen alkuperään, sukupuoleen, uskontoon, 
ikään, kieleen, vakaumukseen, mielipiteeseen, tervey-
dentilaan, vammaisuuteen tai muuhun henkilöön liitty-
vään syyhyn pohjautuva kiusaaminen, häirintä ja seksu-
aalinen häirintä on kielletty.

5. Oppilaitoksen toimintaohjeissa koulukiusaamistapauksis-
sa ja toimintaohjeissa seksuaaliseen häirintään puuttu-
misessa on yksityiskohtaisia menettelytapaohjeita koulu-
kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä tapauksissa. 

6. Opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua henkilökohtai-
sen osaamisen kehittämissuunnitelmansa mukaiseen 
opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoit-



13

tamiseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä nou-
dattaa annettuja ohjeita. 

7. Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. 
Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta on vä-
littömästi ilmoitettava opettajalle tai muulle henkilökun-
nalle. Omaisuuden vahingoittamisesta tai kadottamisesta 
aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkor-
vauslain (412/74) mukaan. Oppilaitos ei vastaa oppilaitok-
sen tiloihin jätetystä omaisuudesta.

8. Opiskelija on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen työ-
turvallisuutta koskevia ohjeita. Tapaturmasta tulee välit-
tömästi ilmoittaa opettajalle tai terveydenhoitajalle.

9. Opiskelijan tulee pitää hyvää huolta oppilaitoksen anta-
masta tai lainaamasta työasusta ja käyttää sitä koulualu-
een ulkopuolella vain opetukseen tai työtehtäviin liittyvis-
sä asioissa.

10. Koulualueen siisteydestä huolehtiminen kuuluu jokai-
selle kouluyhteisössä opiskelevalle ja työsken-televälle. 
Opiskelijat voidaan tarvittaessa ohjata siivoamaan koulun 
kunnossapitovastuuseen kuuluvia alueita.

11. Mobiililaitteiden häiritsevä käyttäminen opetustilanteis-
sa on kielletty. Opetustilanteissa kuvaaminen ja äänittä-
minen edellyttävät opettajan, työpaikkaohjaajan, asiak-
kaiden ja opiskelutovereiden lupaa. Toisesta henkilöstä 
otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän 
lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa 
julkisessa paikassa.

12. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyt-
täytyvä taikka toisen henkeä tai terveyttä vaarantava 
opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan 
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oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, 
jossa opetusta annetaan, taikka koulutuksen järjestäjän 
järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijaan, joka ei nouda-
ta poistumismääräystä sovelletaan mitä ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa on säädetty.

Alkoholi, huumausaineet, tupakkatuotteet ja vaaral-
liset esineet ja aineet
13. Alkoholin sekä huumaavien aineiden hallussapito, käyt-

täminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleskeleminen 
opiskelupaikoissa ja oppilaitoksen tilaisuuksissa on eh-
dottomasti kielletty.

14. Tupakointi ja tupakanomaisten tuotteiden käyttö on kiel-
letty oppilaitoksen alueella, pääporttien välittömässä lä-
heisyydessä ja muuallakin oppilaitoksen tilaisuuksissa.

15. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää 
hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapi-
to on muussa laissa kielletty, tai jolla voidaan vaarantaa 
omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti so-
veltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa 
pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

16. Oppilaitoksen opettajalla ja koulutuspäälliköllä on oikeus 
työpäivän aikana tarkastaa opiskelijan tavarat, sekä tar-
vittaessa ottaa vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa. 
Tarkastuksessa noudatetaan mitä ammatillisesta koulu-
tuksesta annetussa laissa on säädetty.

Poissaolojen ilmoittaminen ja selvittäminen
Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen ke-
hittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöi-
hin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei poissaololle 
ole perusteltua syytä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 
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531/2017 94§ ). Opinnoissa menestyminen ja eteneminen 
vaatii suunnitelman mukaista säännöllistä läsnäoloa. 

Työelämä vaatii työntekijöiltään säännöllisyyttä, johon jo op-
pilaitoksessa pyritään kasvattamaan. Myös opintotukiviran-
omaiset vaativat tarkkaa opiskelijan opiskelun edistymisen 
seurantaa opintososiaalisten etuuksien maksamista varten. 
Opiskelijalla on vastuu omasta opiskelustaan, poissaolois-
taan ja myöhästymisistään. Lisäksi alaikäisen opiskelijan 
huoltaja saa tiedon poissaoloista Wilman kautta. 

Ennalta arvaamattomasta poissaolosta on ilmoitettava en-
nen koulupäivän alkua ryhmänohjaajalle tai ensimmäisen 
oppitunnin opettajalle Wilman kautta tai puhelimitse (teksti-
viestillä). Jos poissaoloja kertyy runsaasti, voidaan Varpu- tai 
TEHO-ryhmässä päättää, että kaikista sairauspoissaoloista 
on esitettävä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin 
kirjoittama sairauslomatodistus.

Etukäteen voi anoa poissaololupaa ryhmänohjaajalta tai yli 
kolmen päivän poissaoloa koulutuspäälliköltä. 

Hyväksyttyjä syitä: 
•	 käynti	opiskeluhuollon	henkilöstön	vastaanotolla	(tervey-

denhoitaja, koululääkäri, kuraattori, opinto-ohjaaja, kou-
lupsykologi)

•	 osallistuminen	oppilaitoksen	edustus-	 ja	 kehittämisteh-
täviin sekä osallistuminen tutortoimintaan

•	 asevelvollisuustarkastukset	ja	kutsunnat	sekä	jatko-opis-
kelun pääsykokeisiin osallistuminen 

•	 luottamustehtävien	hoito	(kunnallinen	lautakunta	tai	muu	
vastaava virallinen luottamustoimi) 

•	 merkittävien	 harrastustoimintaan	 oleellisesti	 liittyvien	
edustustehtävien hoito 
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•	 osallistuminen	autokoulujen	kokeisiin	sekä	liukkaan	kelin	
ajoharjoitukseen, EI kuitenkaan normaaleihin ajotunteihin

•	 osallistuminen	vertaistukiryhmiin

•	 muut painavat henkilökohtaiset syyt

Opiskelija on itse velvollinen ottamaan selville poissaolon ai-
kana annetut tehtävät ym. ja huolehtimaan itsenäisesti oppi-
misesta.

Etukäteen anotun vapaan esim. lomamatkan vuoksi ei voi 
saada ylimääräistä tukea opiskeluun.

Saatuaan hyväksyttävän selvityksen poissaolosta ryhmänoh-
jaaja kirjaa Wilmaan poissaolon luvalliseksi ja halutessaan 
kirjoittaa lisätietoihin ”selvitys nähty”. Opettaja ei arkistoi it-
selleen opiskelijan toimittamia todistuksia vaan palauttaa ne 
opiskelijalle.

Myöhästyminen kirjataan Wilmaan valitsemalla ”myöhässä”. 
Lisätietoihin voidaan kirjoittaa, kuinka paljon opiskelija myö-
hästyi.

Jos opiskelija poistetaan luokasta sopimattoman käytöksen 
vuoksi, kirjataan tämä poissaoloksi ja lisätietoihin kirjataan 
syy.

Luvattomista poissaoloista voi seurata myös kurinpitotoi-
menpiteitä.

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeisestä, että hä-
nen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaa-
misen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja 
näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole 
esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suo-
rittanut valmentavaa koulutusta 11 §:ssä säädetyssä ajassa. 
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Lukuvuoden 2018-2019 uusintalabrat:
Hyto (perushoitotyö, kansanterveys, lääkehoito):

klo 14.15 - 15.45

vk 37:  12.9

vk 41:  10.10

vk 50:  12.12

vk 3:  17.1

vk 11:  13.3

vk 19:  8.5

Ergonominen työskentely 
tiistai-iltapäivisin klo 12.30-14 luokassa 2118

vk 37:  11.9

vk 50:  11.12

vk 9:  26.2

vk 19:  7.5

Fyysisen toimintakyvyn tukeminen 
tiistai-iltapäivisin klo 14.15-15.45 luokassa 2116 

vk 37:  11.9

vk 50:  11.12

vk 9:  26.2
vk 19:  7.5
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Uusintakokeet
Mikäli opettajan kanssa ei toisin sovita, suoritetaan hy-
lätyn opintojakson uusinta uusintakoepäivinä. Luvaton 
poissaolo koetilanteesta katsotaan kokeeseen osallis-
tumiseksi. Kokeisiin ilmoittaudutaan Wilmassa viikkoa 
ennen uusintakoepäivää. Henkilöllisyys on todistettava 
koetilanteessa.

Lukuvuoden 2018-2019 uusintakokeet auditoriossa
(luokka 4129):

Perjantai 11.1.2019 klo 12.30

Maanantai 21.1.2019 klo 16.00

Perjantai 8.2.2019 klo 12.30

Maanantai 25.2.2019 klo 16.00

Perjantai 15.3.2019 klo 12.30

Maanantai 1.4.2019 klo 16.00

Torstai 18.4.2019 klo 12.30

Maanantai 6.5.2019 klo 16:00

Perjantai 17.5.2019 klo 12:30

Maanantai 3.6.2019 klo 12:30

Perjantai 10.8.2018 klo 12:30

Maanantai   3.9.2018 klo 16:00

Perjantai 14.9.2018 klo 12:30

Perjantai 5.10.2018 klo 12.30

Maanantai 22.10.2018 klo 16:00

Perjantai 9.11.2018 klo 12.30

Maanantai 19.11.2018 klo 16:00

Keskiviikko 5.12.2018 klo 12.30

Maanantai 17.12.2018 klo 16:00



Muistiinpanoja:




