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TUTORIN ABC 

FUKSI  

Ensimmäisen vuoden opiskelija. Fuksi on se, joka kaipaa tutorin apua ja tukea uudessa koulussa, opiskeluun 
liittyvissä asioissa ja muihin opiskelijoihin tutustumisessa. 

FUKSIAISET  

Bileet erityisesti uusille opiskelijoille syyskuussa. Fuksit kiertävät eri baareissa olevia tutoreiden pitämiä 
rasteja ryhmissä ja saavat rastin suorituksesta pisteitä. Tarkoituksena on tutustua uusiin opiskelukavereihin 
ja pitää hauskaa.  

DEGREE TUTOR  

Degreetutor on yhdistelmä vertais- ja kv-tutoria. Degreetutor opiskelee tutkintoaan englanninkielisessä 
koulutusohjelmassa ja hän tutoroi siinä koulutusohjelmassa opiskelevia uusia kansainvälisiä sekä 
suomalaisia opiskelijoita. Hän auttaa opiskelijaa tutustumaan ja sopeutumaan uuteen ympäristöön sekä 
mahdollisesti myös kokonaan uuteen kulttuuriin.  

KV-TUTOR 

Kansainväliset tutorit eli kv-tutorit toimivat tukena LAMKiin saapuville vaihto-opiskelijoille. Kv-tutor onkin 
usein ensimmäinen suomalainen kaveri vaihtarille. Tutor auttaa vaihtaria Suomeen kotiutumisessa, opastaa 
käytännön asioissa, neuvoo, ohjaa ja vastaa kysymyksiin.  

LAMK 

Lahden ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, jossa opiskelee noin 5300 opiskelijaa. 
Henkilöstöä on noin 400, josta noin 250 on opettajia. Lahden ammattikorkeakoulun rehtori on Outi 
Kallioinen. LAMKissa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa, muotoilua, tekniikkaa ja liiketaloutta. 

LAMKO 

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO valvoo opiskelijoiden etua, hankkii opiskelijaetuja 
jäsenilleen, järjestää tapahtumia, pyörittää tutortoimintaa, järjestää liikuntamahdollisuuksia ja julkaisee 
omaa Lamkooma-lehteään. Kaikki LAMKin opiskelijat voivat olla LAMKOn jäseniä. 

RYHMÄYTTÄMINEN 

Tutoreilla on tärkeä tehtävä tutustuttaa uudet opiskelijat toisiinsa ja luoda heidän välilleen ryhmähenkeä.  

SAMOK 

SAMOK, eli Suomen opiskelijakuntien liitto, on ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema 
valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SAMOK edustaa yhteensä 
noin 140 000 opiskelijaa. 

 

 



TUTOR KICK OFF 

Tutor kick off järjestetään joka elokuu ja se nimensä mukaan potkaisee tutorointivuoden käyntiin. Kick off 
on pakollinen kaikille tutoreille ja siellä käydään mm. läpi fuksiaisrastit ja kerrataan yhdessä tärkeimmät 
asiat uusien opiskelijoiden aloitukseen liittyen. 

TUTOROINNIN ASIANTUNTIJA 

Tutoroinnin asiantuntija on LAMKOn työntekijä, joka yhdessä hallituksen tutor- ja kv-vastaavien kanssa 
pyörittää tutortoimintaa LAMKissa. 

TUTOROINTISOPIMUS 

Jokainen tutor tekee LAMKOn kanssa kirjallisen tutorointisopimuksen, jolla tutor sitoutuu tutorin 
velvollisuuksiin, vastuisiin, tavoitteisiin ja tehtäviin. 

TUTORPAITA 

Jokaisen tutorin virka-asu, keltainen ja aina muodikas ilmestys. Tutorpaitaa pidetään päällä aina 
tutoroitaessa, uuden opiskelijaryhmän ensimmäisen viikon ajan sekä tutorpaitapäivinä. 

TUTORPÄIVÄKIRJA 

Tutorpäiväkirjaan kirjataan ylös tilanteet, joissa olet toiminut tutorina. Merkinnät allekirjoittaa joko alan 
tutorvastaava tai LAMKOn tutorvastaava. Päiväkirjasta löytyy myös ohjeet tutoroinnin lopussa 
kirjoitettavaan raporttiin. 

TUTORTAPAAMINEN 

Tutorvastaavat järjestävät oman alansa tutoreille tapaamisen kerran kuussa. Tutorin on tärkeää osallistua 
tapaamisiin, sillä siellä arvioidaan mennyttä toimintaa ja suunnitellaan tulevaa.  

TUTORTUNTI/-VARTTI 

Fukseille ensimmäisen lukuvuoden ajan pidettävä tutoreiden oma ”tunti”, jossa käsitellään ajankohtaisia 
aiheita opiskeluun liittyen. Jokaisella tapaamisella on oma teema. Tutortunnin aikana fukseilla on myös 
mahdollista kysyä tutoreilta mieltä askarruttavia asioita. Tutortuntien tarkoitus on tuoda tutorit lähelle 
opiskelijoita myös orientaatioviikkojen jälkeen. Tutortuntien suunnitteluun on laadittu oma opas, joka 
löytyy LAMKO tutor –Facebook ryhmästä. 

TUTORVASTAAVA 

LAMKOn hallituksessa on tutorvastaava, joka yhdessä tutorsihteerin ja kv-vastaavan kanssa pyörittää 
tutortoimintaa ja kouluttaa uudet tutorit. Sen lisäksi jokaisella alalla on omat tutorvastaavansa, jotka 
toimivat linkkinä tutoreiden ja LAMKOn välillä, järjestävät alakohtaiset koulutukset ja tutortapaamiset. 

VERTAISTUTOR 

Vertaistutorit tutoroivat suomenkielisiin koulutusohjelmiin saapuvia uusia opiskelijoita aloilla. Tutorit ovat 
opiskelijan oppaita erityisesti opintojen alussa, jolloin usein uudelle opiskelijalle koulun lisäksi myös 
kaupunki on uusi. Tutor tutustuttaa uuden opiskelijan kouluun, opiskeluympäristöön sekä muihin 
opiskelutovereihin.  



TUTORIN TEHTÄVÄT 
 
Tutorin tärkein tehtävä on olla uusien opiskelijoiden vertaistukena eli auttaa heitä kotiutumaan uuteen 
kouluun sekä tutustumaan uusiin opiskelijoihin. Tutorit edustavat LAMKia ja LAMKOa toimiessaan 
opiskelijan vertaistukena. Tutor osaa siis vanhempana opiskelijana kertoa uusille opiskelijoille LAMKOsta, 
LAMKista ja opiskelijaelämästä. Tutorin ei kuulu jakaa omia mielipiteitään oikeina vaihtoehtoina, vaan 
hänen tulee esittää asiat todenmukaisesti ja antaa jokaisen opiskelijan aikanaan muodostaa omat 
mielipiteet. Mitä opiskelijat, LAMKO ja LAMK sitten odottavat tutorilta? 

MITÄ OPISKELIJAT ODOTTAVAT TUTORILTA (TUTORKYSELY LAMKO- JA TUTORTOURILLA 2014):  

Hyvä tutor: 

- järjestää tekemistä tutoroitavien kanssa myös omalla ajalla tapahtumien ulkopuolella 

- antaa selkeää neuvontaa opiskeluun liittyen 

- on kiinnostunut tutoroinnista ja tutoroitavien asioista ja hyvinvoinnista 

- on avoin, ulospäinsuuntautunut, reipas ja rohkaiseva, osallistuva 

- on läsnäoleva, auttava, mukana menossa, hoitaa hommat 

- on aktiivinen, fukseista huoltapitävä 

- on iloinen, reipas, helposti lähestyttävä, auttaa mielellään, mukaansa tempaava 

- on aktiivisesti mukana LAMKOn toiminnassa, kiinnostunut ja motivoitunut 

- on valmis heittäytymään 

- ei vastaa ”en tiedä”, vaan ”en tiedä itse, mutta otan selvää ja palaan asiaan” 

MITÄ LAMKO ODOTTAA TUTOREILTA? 

 
LAMKO vastaa tutoreiden kouluttamisesta ja tutortoiminnan pyörittämisestä LAMKOn ja LAMKin välisen 
yhteistyösopimuksen mukaisesti, joten se odottaa kaikista eniten, että tutorit hoitavat tehtävänsä ja 
auttavat uusia opiskelijoita sopeutumaan. 
 
Tutorit ovat myös yksi LAMKOn tärkeimmistä markkinointikanavista. Vaikka tutoreiden ei vaadita olevan 
LAMKOn jäseniä, kuuluu heidän tehtäviinsä silti edustaa LAMKOa. Tutorin tulee siis tietää, mitä LAMKO on 
ja tekee, missä LAMKOn toimisto sijaitsee, miten jäseneksi pääsee ja mistä saa haalarit. Tutor tiedottaa 
LAMKOn tapahtumista ja kannustaa opiskelijaa osallistumaan ja tutustumaan muihin opiskelijoihin. 
Tutoreilta odotetaan aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, kannustavaa asennetta, ystävällisyyttä, kiinnostusta 
toimia muiden kanssa ja opastavaa otetta eikä ripaus hulluuttakaan ole pahitteeksi. 
 

MITÄ LAMK ODOTTAA TUTOREILTA? 

 
Koulu odottaa tutoreiden edustavan LAMKia ja olevan läsnä erityisesti uusien opiskelijoiden ensimmäisellä 
viikolla sekä aina tarvittaessa. Tutorit neuvovat opiskelijoita päivittäisissä käytännön asioissa sekä auttavat 
uusia opiskelijoita ryhmäytymään ja luomaan kouluun positiivisen opiskelun ilmapiirin. Tutorointi ja 
erityisesti uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen myös sitouttaa opiskelijoita kouluun. 



OPINTOPISTEET JA TUTORPÄIVÄKIRJA 

 
Tutortoiminnasta saa 3 opintopistettä. Opintopisteet saadakseen pitää tutorin pitää kirjaa tutoroinnistaan. 
Koulutuksen yhteydessä tutoreille jaetaan tutorpäiväkirja, johon kirjataan mitä on tehty, milloin ja paljon 
siihen meni aikaa. Tutorpäiväkirjan merkinnöille pitää saada kuittaus tutoroinnin asiantuntijalta, LAMKOn 
hallituksen jäseneltä tai oman alan tutorvastaavalta. Kuittauksen koulutuksesta antaa vain LAMKOn 
edustaja. Tutorvastaavan pitää olla tietoinen, kuka tutor on ollut tutoroimassa missäkin ja milloin, jotta hän 
voi laittaa päiväkirjaan kuittauksen. 
 
Tutorpäiväkirjaan kirjataan kaikki tutorointiin käytetty aika. Tutorpäiväkirja palautetaan täytettynä LAMKOn 
toimistoon yhdessä tutorraportin kanssa. Ohjeet raportin kirjoittamiseen löytyvät tutorpäiväkirjasta. 
Opintopisteet saadakseen täytyy toimia tutorina vähintään kaksi lukukautta. 
 

TUTORTUNNIT/-VARTIT 

 
Tutortuntej/varttejaa pidetään jokaiselle ryhmälle noin kerran kuukaudessa ensimmäisen lukuvuoden ajan. 
Tapaamisia tulee lukuvuodessa kahdeksan syyskuusta huhtikuuhun. Syksyllä aloittaville ensimmäinen 
tapaaminen järjestetään syyskuussa ja viimeinen huhtikuussa. Tammikuussa aloittaville vastaavasti 
ensimmäinen tapaaminen tammikuussa ja viimeinen joulukuussa. 
 
Alan tutorvastaava sopii tutortuntien ajankohdista aloittavien ryhmien tutoropettajien kanssa. Tutorien 
tapaaminen järjestetään osana ammatillisin osaamisen kehittyminen -opintojakson tunteja niin, että 
opiskelijat ovat jo valmiiksi paikalla tunnilla. Näin ollen mitään erillistä paikkaa tai ajankohtaa koulun 
jälkeen ei tarvitse sopia. Tällä pyritään myös varmistamaan se, että mahdollisimman moni opiskelija on 
paikalla tutoreiden pitämissä ryhmätapaamisissa.  
 
Tutortuntien sisällöt on suunniteltu alustavasti vuosikellon mukaan, mutta ajankohtaisia aiheita voi tulla 
lyhyelläkin varoitusajalla. LAMKO ja tutorvastaava vastaavat sisältöjen suunnittelusta yhdessä tutoreiden 
kanssa. Jokaisen tutortunnin loppuun varataan aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. Tutortunneilla voi 
kerätä palautetta ja kysymyksiä myös paperilla jolloin ne voidaan käsitellä anonyymisti. Lisätietoja 
tutortunneista/varteista saat alasi tutorvastaavalta. 
 

TUTORIN TIEDOT JA TAIDOT 
 
Tutorin tulee osata ja tietää monenlaisia asioita. Tähän oppaaseen olemme yrittäneet koota kaiken 
mahdollisen tiedon, mitä tutorin tulee tietää. Taitoja opetamme koulutuksessa sekä teoriaa yritämme 
opastaa myös tämän oppaan avulla. 

TUTORIN ETIIKKA 

 
Tutoreilla on suuri vastuu. Häntä pidetään isoveljenä/siskona, josta voi ottaa mallia. Tutor on myös 
ensimmäisiä ihmisiä, joihin uusi opiskelija ottaa kontaktia ja johon hän kokee voivansa turvautua ongelmia 
kohdatessaan. Tutor on opettajiin verrattava vaikuttajapersoona, jonka sanomiset muistetaan koko 
opintojen ajan. Siksi tutorin tulee etukäteen miettiä, mitä hän sanoo ja miten käyttäytyy. Kaikki vaikuttaa 
siihen, minkälaisena uudet opiskelijat näkevät tutorin, koulun, opettajat ja opiskelun. Tutor ei saa siirtää 
opiskelijoille omia mielipiteitään suoraan, vaan hänen tulee antaa opiskelijoiden itse muodostaa omat 
mielipiteet. Tutor on vaitiolovelvollinen ja hänen tulee olla hienovarainen opiskelijoiden auttamisessa. 



Tutorin ei kuulu itse keksiä kaikkiin ongelmiin ratkaisuja, vaan hänen tulee osata opastaa opiskelija myös 
eteenpäin. 

ESIINTYMISTAITO 

 
Tutor joutuu olemaan monessa tilanteessa esillä ja välillä jopa täysin kaikkien huomion keskipisteenä. Tässä 
muutamia neuvoja, joilla esiintymiskammoinenkin pärjää tilanteessa hengissä. Kun kohtaat uuden ryhmän: 

- Esittele itsesi: kuka olet ja mistä tulet 
- Anna omat yhteystietosi 
- Ole avoin ja rauhallinen 
- Tutustuta ryhmäläiset toisiinsa 
- Muista kaverimaisuus ja huumori! 
- Erotu joukosta 
- Puhu niin, että muutkin kuulevat 
- Pidä mielessä säännöt ja kerro ne myös opiskelijoille! 
- Luota itseesi! 

 
Väärää esiintymistapaa ei ole! Jos sinua jännittää, niin muista, että uusia opiskelijoita jännittää luultavasti 
vielä enemmän. Sinä myös tiedät osaavasi asiasi ja hätätapauksessa voit palata asiaan myöhemminkin, 
joten älä mene paniikkiin, jos et kerralla osaa kaikkea. 

JOHTAMINEN 

 
Jokainen tutor toimii oman tutoroitavan opiskelijaryhmän vetäjänä. Silloin on hyvä tietää muutamia 
perusasioita johtamisesta. Johtamisen haasteena on aina ryhmän aktivoiminen ja motivointi. Kuinka 
motivoit opiskelijat toimimaan ryhmässä, lähtemään tapahtumiin ja näkemään koulun ulkopuolellakin? 
Järjestä tarpeeksi ohjattua toimintaa ja kannusta osallistumaan! Kun tutor osallistuu itse toimintaan, hän 
sitouttaa myös opiskelijoita toimintaan. Eli toimi itse ja näytä esimerkkiä. Johda opiskelijoita ja neuvo heitä 
toimimaan itse. 
 
Miten sitten motivoida niitä opiskelijoita, joita ei kiinnosta toimia ryhmässä? Suurimmalla osalla syy on 
yksinkertainen; he eivät tiedä asioista riittävästi. Muista siis tiedottaa aktiivisesti, mitä tapahtuu, missä, 
milloin, ketkä ja miksi. Osa opiskelijoista taas ei toimi, koska he eivät pysty. Anna heille siis valmius toimia ja 
anna lisätietoa sekä mahdollista osallistuminen; mieti esimerkiksi yhteisten aktiviteettien ajankohtaa 
kaikille sopivammaksi. Opiskelijoista on vain pieni osa niitä, jotka eivät halua toimia. Kannusta heitä ja ota 
myös heidät osaksi porukkaa. Ota myös selvää mistä vastahakoisuus johtuu. 

ONGELMATILANTEET JA NIIDEN RATKAISU 

 
Tutorille voi tulla monenlaisia ongelmatilanteita eteen. Osa ongelmista on opiskelijoiden 
kohtaamia, joihin he hakevat tutoreilta ratkaisua, ja osa taas tutoreiden kohtaamia 
ongelmia, joihin he tarvitsevat apua. 

OPISKELIJOIDEN KOHTAAMIA ONGELMIA 

 
Opiskelijoiden ongelmat uudessa koulussa liittyvät yleensä kouluun ja ilmapiirin koulussa. Opinnot koetaan 
välillä ongelmaksi; ei esimerkiksi tiedetä, mitä kursseja pitäisi käydä, mistä kursseista voi saada 
hyväksilukuja tai mitä kieliä kannattaisi valita. Tutorin kannattaa kertoa opiskelijalle omista kokemuksistaan 
esimerkiksi, että tämä ja tämä kurssi oli todella hyvä, ja tuossa kurssissa keskitytään pääasiassa siihen ja 



siihen. Älä jaa opiskelijoille omia negatiiviisia kokemuksia, vaan anna heidän itse muodostaa mielipiteensä. 
Keskity kertomaan faktoja, ohjaa opiskelija eteenpäin esimerkiksi lisäinformaation saamista varten. 
Jos et tiedä jostain asiasta, niin ohjaa opiskelija eteenpäin; älä jätä häntä yksin ongelmien kanssa. Jos et heti 
tiedä kenelle opiskelijan voisi ohjata lupaa palata asiaan myöhemmin, ota asiasta selvää ja palaa asiaan 
myöhemmin. Oppaan lopusta löytyy lista tärkeistä yhteystiedoista ja voit myös kysyä neuvoja LAMKOn 
hallituslaisilta ja työntekijöiltä. 
 
Hiljaisemmat uudet opiskelijat jäävät helposti syrjään uudessa ympäristössä, jos heillä ei ole rohkeutta 
mennä ryhmän mukana. Mieti, miten saisit tällaiset opiskelijat mukaan porukkaan. Ole itse aktiivinen 
ottamaan heihin kontaktia ja varmista, että kukaan ei jää yksin. Mieti myös minkälaisia asioita teette 
ryhmässä; kaikkia ei kiinnosta juhliminen ja bileet. Yhteistä mukavaa tekemistä on esimerkiksi keilaaminen 
ja erilaiset pelit. 

TUTORIN KOHTAAMIA ONGELMIA 

 
Jokainen tutor kohtaa erilaisia ongelmia. Kaikkia ongelmia ei oteta niin vakavasti, mutta usein sellaisista jää 
opiskelijoille huono maku suuhun. Vaikka tutor hyvin viisas onkin, ei hänkään aina tiedä oikeaa vastausta 
kaikkeen. Tutorin tulee silti olla itse aktiivinen ja ottaa asioista selvää. Opettele myös jakamaan 
ongelmakokemuksesi muille, ja miettikää yhdessä mahdollisia ratkaisuja. Muistakaa kuitenkin suojella 
opiskelijoiden yksityisyyttä ja puhukaa asioista hienovaraisesti. 
 
Yksi suurimmista tutoroinnin haasteista on ryhmähengen luominen. Millä saadaan ne hiljaiset opiskelijat 
mukaan? Millä ryhmä saadaan toimimaan yhteen kun ketään ei tunnu kiinnostavan mikään? Tutorin ei 
pitäisi luovuttaa, näistä yleensä jää sellainen fiilis opiskelijoille, että ei sitä tutoria ole näkynyt ikinä missään. 
Mieti minkälaisia tapaamisia voisitte järjestää koulussa, voisitteko mennä esimerkiksi yhdessä syömään 
ruokatunnilla? Pienilläkin yhteisillä asioilla on suuri merkitys. 

 

RYHMÄNOHJAUS JA RYHMÄYTTÄMINEN 

Uuden opiskelijaryhmän ryhmäytyminen on tärkeää, koska hyvin ryhmäytyneessä ryhmässä jokaisen 

opiskelijan on hyvä olla. Tutorit voivat auttaa ryhmää ryhmäytymään. Oppaan lopusta löydät tutorin 

leikkipankin, johon on koottu erilaisia leikkejä eri tilanteisiin. 

MITÄ RYHMÄYTTÄMINEN ON? 

Ryhmäyttäminen: erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin perustuva prosessi, jonka 
avulla ryhmän turvallisuus vaiheittain kasvaa. (Aalto, 39.) 

 

Ryhmäyttäminen: prosessi, jossa ryhmän jäsenten välistä keskinäistä tuntemista, 
luottamusta, turvallisuutta ja viestintäkykyä tietoisesti kehitetään. (MLL, 8.) 

 

Ryhmäyttäminen on tärkeä osa tutorin toimintaa. Uudet opiskelijat eivät tunne vielä toisiaan, joten tutorilla 
on tärkeä rooli opiskelijoiden ryhmäyttämisessä. Nekin opiskelijat, jotka helposti syrjäytyvät ja jäävät sivuun 
toiminnasta pitäisi saada osaksi uutta ryhmää. 



Ryhmäytyminen eli prosessi, jonka tuloksena uudet opiskelijat alkavat toimia ryhmänä ja ryhmässä, kestää 
aikansa ja vaatii yhdessäoloa ja tutustumista. Tutor voi edistää uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä 
helpottamalla ryhmän jäsenten tutustumista toisiinsa ja tuottamalla ryhmälle yhteisiä kokemuksia. Eli 
ensimmäisten viikkojen tutustumisleikit ja muut tapahtumat ovat tärkeässä osassa. On tärkeää, että tutor 
opettelee tuntemaan sen ryhmän, jonka tutorina toimii. Tutorin kannattaa yrittää siis tutustua jokaiseen 
ryhmänsä jäseneen ja opetella ainakin heidän nimensä. Kun tuntee ryhmänsä jäsenet, on helpompaa 
ymmärtää myös heidän toimintaansa ryhmänä. 

 

MIKSI RYHMÄYTETÄÄN? 

- hyvä yhteishenki motivoi tulemaan kouluun 

- kiusaaminen vähenee kun ryhmällä on hyvä yhteishenki 

- opiskelija sitoutuu kouluun ja ryhmään 

- kaikki uskaltavat tuoda äänensä esiin 

- ehkäisee klikkien syntymistä 

- luo turvallisuutta ryhmään 

MISTÄ TUNNISTAA TURVALLISUUTTA RYHMÄSSÄ: 

- elekieli on avointa (vrt. varautunut) 

- sijoittuminen ryhmässä (asettuuko ihminen lähelle vai kauas muista) 

- fyysinen läheisyys (on helppoa koskea) 

- nauru ja vapautuneisuus 

OHJAAJA TURVALLISUUDEN LUOJANA: 

- olemus ja toiminta 

- sopimukset (toimintatapa-, vaitiolo-, luottamus-…) 

o ei ole pakko osallistua 

o ollaan ajoissa paikalla 

o koska pidetään tauot 

- mahdollisuus purkaa tunteet, esim. fiiliskierroksen avulla 

- myönteinen asenne (ennakkoluulot sivuun) 

- myönteinen palaute 

 

 



HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY 

- Selvitä ryhmän koko ja käytettävissä olevat tilat hyvissä ajoin 

- Mikä on toiminnan tavoite: tutustuminen, yhteishengen kasvattaminen, joku muu? 

- Suunnittele etukäteen ryhmiinjakomenetelmät, leikit ja miten ohjeistat. On hyvä, jos on leikkinyt 
leikkejä itse ennen kuin ohjaa niitä. 

- Valmistaudu siihen, että aika ei riitä tai sitä on liikaa. Mitä jätetään pois jos kaikkea ei ehdi? Mitä 
varalla jos aikaa jää? 

- Varaa kaikki tarvittavat välineet etukäteen. 

 

KUN OHJAAT RYHMÄÄ 

- Ohjaa ryhmä esimerkiksi piiriin, jolloin kaikki osallistujat näkevät toisensa. 

- Aluksi kerro ryhmälle kuka olet, mitä teet ja miksi olet nyt täällä (ryhmän tavoitteet). 

- Kerro myös ohjelma, aikataulut ja yhteiset pelisäännöt. 

- Jos ryhmä ei tunne toisiaan, on hyvä aloittaa esittelykierroksella: jokainen saa puheenvuoron ja 
tulee kuulluksi. 

- Mieti etukäteen, miten jaat ryhmät (jos tarvetta) ja miten ohjeistat leikit. 

- Ohjeistuksen tulisi olla selkeä, tarpeeksi lyhyt ja kuuluvalla äänellä esitetty. 

- Ihannekoko ryhmäytettävälle ryhmälle on 8-18 (jaa isot porukat pienryhmiin). 

 

RYHMÄN VAIHEET 

Jokainen ryhmä käy läpi erilaisia vaiheita, ja tutorin rooli vaihtelee eri vaiheissa. 

ALOITUSVAIHE 

Opiskelun alkuvaiheessa ryhmän toiminta on vielä kankeaa ja opiskelijat hakevat paikkaansa ryhmässä. 
Opiskelijat ovat varautuneita, mutta kuitenkin uteliaita toisiaan kohtaan. Ryhmän jäsenille on tärkeää 
tuntea olonsa turvalliseksi, ja tässä vaiheessa tutor on se henkilö, johon turvaudutaan. Aloitusvaihe onkin 
tutorin kannalta kaikista tärkein ryhmän muodostumisen vaihe, sillä ryhmän muotoutuminen riippuu 
paljolti tutorin toimista ja siitä ilmapiiristä, jonka tutor onnistuu ryhmän keskuuteen luomaan. Tutorin pitää 
olla hyvin valmistautunut ja aloitteellinen ryhmän muodostumisessa. 

TOIMINTAVAIHE 

Toimintavaiheessa ryhmähenki alkaa muodostua ja ryhmän ilmapiiri vapautuu. 

Ryhmän jäsenet ovat kiinnostuneita toimimaan yhdessä ja tutorin kannattaakin hyödyntää tätä omassa 
toiminnassaan. Tutorit voivat esimerkiksi järjestää ryhmälle vapaamuotoisempia tapaamisia myös 



opiskeluajan ulkopuolella. Vähitellen tutor voi alkaa delegoida vastuuta ryhmän kokoontumisista ja 
toiminnasta ryhmän jäsenille, mutta seuraa edelleen ryhmän toimintaa sivusta. 

Ryhmän jäsenet alkavat tuntea ryhmän omakseen ja ryhmään muodostuu me- henki. Roolit alkavat myös 
muodostua, esimerkiksi ryhmän johtaja alkaa erottua joukosta. Tutorin on tässä vaiheessa hyvä huolehtia 
siitä, että hiljaisemmatkin ryhmän jäsenet saavat äänensä kuuluviin eikä kukaan jää ryhmän ulkopuolelle. 

Valitettavasti ryhmän muodostuminen ja toiminta eivät aina kulje tasaisesti. Ryhmä saattaa kokea 
konfliktivaiheen, jolloin ryhmän sisällä on erilaisia liittoumia ja valtataistelua. Tällöin tutorin on osattava 
toimia diplomaattina ja yrittää saada osapuolet keskustelemaan. Tärkeää on, että tutor jää 
puolueettomaksi eikä lähde mukaan riitoihin! Ryhmä voi kohdata myös tasaantumisvaiheen, jolloin 
ryhmältä loppuu innostus toimia yhdessä. Tällöin ryhmän jäsenet eivät koe ryhmän antavan mitään. 
Tällaisessa tilanteessa tutorin on pyrittävä luomaan uudelleen yhteishenkeä, antamaan ryhmälle yhteisiä 
tehtäviä ja järjestämään tapaaminen tunnelman piristämiseksi. 

 

ITSENÄISTYMISVAIHE 

Tässä vaiheessa ryhmä toimii jo ilman tutorin apua. Tutorin kannattaa kuitenkin tavata ryhmää vielä 
muutaman kerran ja sopia yhdessä siitä, että tutor jättäytyy taka-alalle. Tutorin on hyvä korostaa sitä, että 
hän on edelleen tarvittaessa ryhmän käytettävissä. Vaikka opintojen alkuvaiheen tutorointi keskittyy 
ensimmäisiin opiskeluviikkoihin, tutorin tulee sopia joitakin tapaamisia ryhmän kanssa vielä 
myöhemmällekin ajankohdalle. Usein alkuvaiheen kaaoksen jälkeen opiskelijoilla nousee mieleen sellaisia 
kysymyksiä, joita ei alussa tajunnut kysyä. 



Tutoroinnin vuosikello 

 

• alakohtaiset tutorkoulutukset

• uusien ja vanhojen tutoreiden tutustumista

• syksyn suunnittelua

• tutorkirjeen suunnittelu syksyllä aloittaville opiskelijoille

Toukokuu

• pääsykokeet aloilla

• lepoa ja lomaaKesäkuu

• tutorkirjeet lähtevät syksyllä aloittaville opiskelijoille

• lepoa ja lomaaHeinäkuu

• tutor kick off

• alakohtaiset tutortapaamiset

• Fuksiaisrastien suunnittelu

• osa uusista opiskelijoista aloittaa

Elokuu

• uudet opiskelijat aloittavat

• alojen omat ryhmäytykset, infot ja fuksitapahtumat

• Fuksiaiset

• alakohtaiset tutortapaamiset

• tutorhaku alkaa

Syyskuu

• alakohtaiset tutortapaamiset

• tutortunnit/-vartit

• tutorhaku päättyy
Lokakuu



 

 

• alakohtaiset tutortapaamiset

• tutortunnit/-vartit

• pääsykokeet tammikuussa aloittaville aloille

• tutorkirjeet tammikuussa aloittaville opiskelijoille

• uusien tutoreiden koulutukset

Marraskuu

• alakohtaiset tutortapaamiset

• tutortunnit/-vartit

• tutoreiden pikkujoulut
Joulukuu

• LAMKOn hallituksen uudet vastaavat aloittavat

• alakohtaiset tutortapaamiset

• tutortunnit/-vartit

• uudet opiskelijat aloittavat aloilla

Tammikuu

• tutorhaku alkaa

• LAMKO/Tutor Tour aloilla

• alakohtaiset tutortapaamiset

• tutortunnit/-vartit

Helmikuu

• tutorhaku päättyy

• alakohtaiset tutortapaamiset

• tutortunnit/-vartit

Maaliskuu

• uusien tutoreiden koulutukset

• alakohtaiset tutortapaamiset

• tutortunnit/-vartit
Huhtikuu



TOUKOKUU 

- Alakohtaiset tutorkoulutukset 

o Uudet tutorit on koulutettu ja on aika perehdyttää heidät oman alanne toimintatapoihin. 
Alakohtaisen koulutuksen lisäksi nyt olisi hyvä tehdä yhdessä tutorointisuunnitelma syksylle. 
Toukokuun tapaamisessa voi myös rentoutua ja virkistäytyä omalla porukalla ja vetää kulunut 
vuosi pakettiin.  

- Tutorkirjeet syksyllä aloittaville opiskelijoille 

o Voitte kirjoittaa yhdessä tervetulokirjeen valituille opiskelijoille jo kevään lopussa, heti kun 
syksyn aikataulut on sovittu. Kirjeessä on hyvä kertoa joitakin tärkeitä päivämääriä, kuten 
fuksiaisten ja mahdollisten alan omien fuksitapahtumien. Seuraavalta sivulta löydät esimerkin 
tutorkirjeestä. 

- Uusien ja vanhojen tutoreiden tutustumista 

o Olette saaneet joukkoonne uusia tutorinalkuja, ottakaa heidät avosylin vastaan ja toivottakaa 
tervetulleiksi jengiin. 

- Syksyn suunnittelua 

o Toukokuun loppuun mennessä olisi hyvä olla tiedossa uusien opiskelijoiden ensimmäisen viikon 
ohjelma ja tutoreiden rooli ja tehtävät. 



 

Esimerkki tutorkirjeestä 

KESÄKUU 

- Pääsykokeet 

o Opiskelijoiden ensimmäinen kohtaaminen tutoreiden kanssa on monesti pääsykokeissa. Tutorit 
voivat ohjata hakijoita oikeisiin tiloihin ja neuvoa esimerkiksi missä ovat vessat ja mistä saa 
ruokaa. Hakijoita jännittää, joten tutoreiden on hyvä kierrellä juttelemassa ja rentouttamassa 
tunnelmaa. On hyvä jos pääsykokeissa on mukana samaa alaa opiskelevia tutoreita, koska 
monesti hakijat haluavat kysellä opiskeluun liittyviä asioita. 

 



- Lepoa ja lomaa 

o Pääsykokeiden jälkeen tutorit saavat parin kuukauden ajan nauttia kesästä ja kerätä voimia 
syksyä varten. 

HEINÄKUU 

- Lepoa ja lomaa  

o Syyskuussa on edessä tutoreiden vuoden tiukin puristus, lepää siis nyt jotta jaksat! 

ELOKUU 

- Tutor kickoff 

o Vuosi polkaistaan käyntiin kaikille tutoreille pakollisella kickoffilla. Ohjelmassa ainakin syksyn 
aikatauluja ja fuksiaisrastien testaamista. 

- Fuksiaisrastien suunnittelu 

o Valitkaa joukostanne tutorit, jotka ovat pitämässä fuksiaisrastia. Saatte suunnitteluun ohjeet 
hallituksen huvivastaavalta. 

- Alakohtaiset tutortapaamiset 

o Tutoreiden on hyvä tavata jo ennen uusien opiskelijoiden aloittamista. Kerratkaa syksyn 
aikataulut: mitä tapahtuu, milloin ja missä ja ketä tutoreita on tulossa paikalle. 

- Osa uusista opiskelijoista aloittaa 

o Ainakin sosterkalla meiningit alkavat jo elokuun puolella! 

SYYSKUU 

- Uudet opiskelijat aloittavat 

o Olkaa paikalla ensimmäisenä päivänä ja mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon koko 
ensimmäisen viikon aikana. Olkaa ensimmäisenä päivänä ajoissa koululla! Monet uudet 
opiskelijat tulevat hyvin ajoissa paikalle, koska eivät halua olla myöhässä ensimmäisenä 
päivänään. Sopikaa siis tutoreiden kesken, ketkä ovat aamulla ottamassa uusia opiskelijoita 
vastaan. Pitäkää tutorpaitaa ja nimilappua, mistä opiskelijat tunnistavat teidät. Neuvokaa 
heidät ensimmäiseen luokkaan ja vastatkaa kysymyksiin. Voitte myös tehdä kylttejä joissa on 
ohjeita. 

- Alojen omat ryhmäytykset, infot ja fuksitapahtumat 

o Tutorit saattavat olla mukana infoissa, ryhmäytyshommissa, kaupunkikierroksella tai jollakin 
omalla vapaa-ajan ohjelmallaan.  

- Fuksiaiset 

o Kannustakaa uusia opiskelijoita lähtemään mukaan kiertämään rasteja ja tutustumaan toisiinsa. 

- Tutorhaku alkaa 

 



- Alakohtaiset tutortapaamiset 

o Keskellä tiukinta rutistusta on hyvä kokoontua yhteen ja vielä kerran kerrata mitä tapahtuu 
uusien opiskelijoiden ensimmäisten viikkojen aikana. 

 

LOKAKUU 

- Alakohtaiset tutortapaamiset 

o Kun koulunalkuhässäkästä on selvitty, on hyvä pysähtyä miettimään, mikä tutoreiden 
toiminnassa onnistui ja mitä kannattaa vielä kehittää ensi kertaa varten. Joka vuosi tulee 
palautetta, että tutorit katoavat ensimmäisen viikon jälkeen. Nyt kannattaa pohtia, miten 
tutorit voisivat näkyä opiskelijoiden arjessa myös loppuvuoden aikana. Joillakin aloilla on 
tulossa pääsykokeet marraskuussa, kerratkaa toimintaohjeet ja ketkä tutoreista pääsevät 
paikalle. 

- Tutortunti/-vartti 

o Ensimmäiset kouluviikon ovat fukseilla takana ja orientaatioviikolla saadut infot jo unohtuneet. 
Nyt on hyvä kerrata perusasioita ja vastata opiskelijoiden kysymyksiin 

- Tutorhaku päättyy 

MARRASKUU 

- Alakohtaiset tutortapaamiset 

o Joulu lähestyy tänäkin vuonna yllättävän nopeasti. Voisivatko tutorit järjestää koko laitokselle 
yhteiset pikkujoulut tai muuta ohjelmaa? Nyt on aika suunnitella! Lisäksi jos alallasi aloittaa 
uusia opiskelijoita tammikuussa, heidän orientaatioviikkonsa ohjelma kannattaa olla selvillä 
tässä vaiheessa. 

- Tutortunti/-vartti 

o Kiinnostaisiko tehdä jotain muutakin opiskelujen ohella? Kiinnostaisiko tutortoiminta tai vaikka 
opiskelijakunnan toiminta? 

- Pääsykokeet tammikuussa aloittaville aloille 

o Pääsykokeet tammikuussa aloittaville opiskelijoille. Aloittavien opiskelijoiden määrä vaihtelee 
aloittain. Kaikkiin koulutusohjelmiin ei oteta opiskelijoita talvella. 

- Tutorkirjeet tammikuussa aloittaville opiskelijoille 

o Mitä olette suunnitelleen uusien opiskelijoiden päänmenoksi? Kerro se heille jo etukäteen 
kirjeellä, niin osaavat varata kalenterista tilaa. 

- Uusien tutoreiden koulutukset 

 

 

 



JOULUKUU 

- Alakohtaiset tutortapaamiset 

o Joulukuussa voi taas keräillä fiiliksiä syksyltä ja valmistautua joululomaan esimerkiksi tutoreiden 
omilla pikkujouluilla. Voisiko myös fuksien tunneilla käydä pyörähtämässä ja juttelemassa 
tunnelmista ensimmäisten kuukausien jälkeen? 

- Tutortunti/-vartti 

o Miten opiskelijoilla on hallussa LAMKin järjestelmien käyttö? Olisiko paikallaan pikainen kertaus 
Respasta, Yammerista, lukkakoneesta yms 

TAMMIKUU 

- LAMKOn hallituksen uudet vastaavat aloittavat 

-  Alakohtaiset tutortapaamiset 

o Alan tutorvastaava järjestää alakohtaiset tutortapaamiset joka kuukausi. Olethan paikalla, sillä 
tapaamisissa suunnitellaan tulevia tutortapahtumia ja esimerkiksi ryhmäytystilaisuuksia. 

-  Tutortunti/-vartti 

o Jos tentti onkin mennyt pieleen, miten osallistun uusintatenttiin? Entä mitä Lahdessa voi tehdä 
vapaa-ajalla? 

- Uudet opiskelijat aloittavat liiketaloudella ja sosterkalla 

o Näiden alojen tutoreilla riittää taas tekemistä ryhmäytyksissä ja fuksitapahtumien 
järjestämisessä. 

HELMIKUU 

- Tutorhaku alkaa 

o On taas aika rekrytä uusia tutoreita! Keväällä haussa ovat niin vertais-, kv- kuin 
degreetutoritkin. Kiertäkää luokissa pitämässä infoja, nykikää potentiaalisia tyyppejä hihasta, 
hyödyntäkää sosiaalista mediaa ja keksikää omia tapoja tehostaa hakua. Mielikuvitus on rajana! 

- Alakohtaiset tutortapaamiset 

o Helmikuun tapaamisessa aiheina varmasti ainakin pian alkava tutorhaku, mitä kaikkea sitä 
varten voikaan keksiä? 

- Tutortunti/-vartti 
 
o LAMKOn tutorhaku on täällä taas! Nyt on aika lopettaa jahkaaminen ja hakea tutoriksi. Mitä 

tutorit sitten oikein tekevätkään? 

MAALISKUU 

- Tutorhaku päättyy 

o Hakijat haastatellaan ja valituille ilmoitetaan koulutuksen ajankohdat. 



- Alakohtaiset tutortapaamiset 

o Pitäisikö keväällä järjestää vielä vuoden päättäjäistapahtuma fukseille? Nyt on aika aloittaa 
suunnittelu! Maaliskuun tapaamisessa myös valitaan seuraava tutorvastaava. 

- Tutortunti/-vartti 

o Voisiko kesällä tehdä muutakin, kun töitä? Vaihtoehdon tarjoavat LAMKin kesäopinnot 

 

HUHTIKUU 

- Uusien tutoreiden koulutukset 

o Pian lasketaan irti jälleen uusi erä innokkaita uusia tutoreita! Koulutukseen kuuluu iltakoulutus 
ja workshopit sekä tietenkin ryhmäytymisleiri. 

- Alakohtaiset tutortapaamiset 

o Huhtikuussa on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan mennyttä vuotta: mikä onnistui, minkä olisi 
voinut hoitaa paremmin. Nyt on aika aloittaa syksyn suunnittelu ja valmistautua 
loppukevääseen ja pääsykokeisiin. Pitäisikö suunnitella tutoreille oma 
vuodenpäättäjäistilaisuus? 

- Tutortunti/-vartti 

o Olisiko yhteenvedon paikka? Miten ensimmäinen opiskeluvuosi on sujunut? Olisiko palautetta 
annettavana koululle? Koulun palautekanavien läpikäynti. 

- LAMKOn kiitostapahtuma tutoreille 

  



OPISKELIJAKUNTA LAMKO 

LAMKO kouluttaa kaikki tutorit ja tutorit edustavat LAMKOa. Siksi jokaisen tutorin on hyvä tietää mikä 
LAMKO on ja mitä se tekee. 

MIKÄ LAMKO ON? 

 
LAMKO on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. LAMKO ajaa siis LAMKin opiskelijoiden etua. 
LAMKOn tärkein tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta, mutta sen lisäksi LAMKO edistää opiskelijoiden 
hyvinvointia muun muassa erilaisten tapahtumien, liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden ja bileiden 
avulla. LAMKO julkaisee myös omaa Lamkooma -lehteä kerran vuodessa. Sen lisäksi LAMKO kouluttaa 
tutorit, joiden tehtäviin kuuluu LAMKOn edustaminen. 
 
LAMKOn hallituksen jäseniä on mukana erilaisissa LAMKin työryhmissä sekä LAMKin hallituksessa. LAMKO 
edustaa opiskelijoita myös valtakunnallisesti ja vaikuttaa SAMOKin toimintaan, joka ajaa asioita edelleen 
maan päättäjille asti. LAMKOn vuosittaiset toimintasuunnitelman hyväksyy edustajisto, jonka taas valitsee 
LAMKOn jäsenet, jotka ovat jäsenmaksun maksaneita LAMKin opiskelijoita. Eli LAMKO tekee sitä mitä te 
opiskelijat haluatte LAMKOn tekevän! 
 
LAMKOn toimijat koostuvat kaikki opiskelijoista sihteeriä ja asiantuntijaa lukuun ottamatta. LAMKOn 
pääsihteeri vastaa toiminnan päivittäisestä pyörimisestä, esimerkiksi opiskelijakorttien tilaamisesta ja 
jäsenetujen hankinnasta. Tutoroinnin asiantuntija hoitaa tutorhaun, -haastattelut ja koulutukset yhdessä 
hallituksen tutor- ja kv-vastaavien kanssa. Opiskelijoita LAMKOssa toimii hallituksessa, edustajistossa ja 
jaostoissa.  

EDUSTAJISTO 

Ylintä päätäntävaltaa opiskelijakunnassa käyttävä edustajisto pitää sisällään 15 LAMKilaista opiskelijaa (+ 10 
varajäsentä). Edustajiston toimikausi kestää kalenterivuoden ja vuoden aikana edustajisto kokoontuu 
keskimäärin 4-6 kertaa. Edustajiston jäsenten pitää olla LAMKOn jäseniä. Opiskelijat asettuvat itse ehdolle, 
ja jos hakijoita vain on tarpeeksi, järjestetään vaalit. Edustajiston vaaleissa saavat äänestää kaikki LAMKOn 
jäsenet. 

Edustajiston tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten valitseminen, toimintasuunnitelman ja budjetin 
hyväksyminen sekä kaikki muut ison linjan päätökset. Edustajiston tehtäviin kuuluu myös hallituksen 
valvominen. Edustajisto valitsee vuosittain opiskelijaedustuksen LAMKin hallitukseen.  

HALLITUS 
 
Hallitus koostuu täysin opiskelijoista. Hallitukseen toimijat valitaan aina kalenterivuodeksi kerrallaan. 
Hallitus on myös se edustus, mikä LAMKOsta usein näkyy ulospäin. 
 
Hallitus on niin sanottu työjuhta. Hallituksen jäsenet jakautuvat seuraaville vastuualueille: puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, tutorointi, kansainvälisyys, viestintä, liikunta, huvi 
sekä kulttuuri. Jokaisella hallituksen jäsenellä on omat tehtävänsä omaan vastuualueeseensa liittyen. 
 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Puheenjohtajisto johtaa, valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa. Sen lisäksi se pitää edustajiston ajan tasalla 
hallituksen toiminnasta. Puheenjohtaja toimii opiskelijaedustajana LAMKin hallituksessa. 
 
 



Sosiaalipoliittinen vastaava 
Sosiaalipoliittinen vastaava vastaa opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä 
asioista. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä on paljon, joten myös tämä sektori on kovin moninainen. 
Sosiaalipolitiikkaan liittyy mm. opiskelijoiden terveydenhuolto, toimeentulo (eli esim. opintotuki), 
yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja asuminen. Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu olla selvillä asioiden 
nykytilasta sekä kehittää opiskelijoiden hyvinvointia eteenpäin. 
 
Koulutuspoliittinen vastaava 
Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin LAMKOssa kuuluu esimerkiksi 
LAMKin opetuksen laadunseuranta. Sen takia onkin hyvin tärkeää, että opiskelijat antavat meille aktiivisesti 
palautetta, jotta voimme ajaa kaikkien alojen asioita tasapuolisesti eteenpäin. Koulutuspoliittinen vastaava 
on usein jäsenenä työryhmissä, joissa suunnitellaan koulutuksen rakennetta tai, joissa arvioidaan nykyisen 
koulutustilanteen laatua. 
 
Liikuntavastaava 
LAMKOn liikuntavastaava vastaa esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämisestä sekä liikuntavuorojen 
ylläpidosta yhdessä liikuntajaoston kanssa. Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu myös 
liikuntamahdollisuuksien eteenpäin kehittäminen. Liikuntavastaava tekee tiivistä yhteistyötä LAMK Sportsin 
kanssa. 
 
Tapahtumavastaava 
Huvivastaava on yksi hallituksen näkyvimpiä toimijoita LAMKOlla. Huvivastaava vastaa opiskelijabileiden 
järjestämisestä. Apuna tapahtumavastaavalla on huvijaosto, jonka jäsenet suunnittelevat innolla erilaisia 
tapahtumia ja tapahtumien ohjelmia. Opiskelijabileitä on noin 7-9 kertaa vuodessa. Osa tapahtumista 
toteutetaan opiskelijoiden muodostamien projektiryhmien kanssa. 
 
Tutorvastaava 
Tutorvastaava vastaa yhteydenpidosta LAMKOn ja erialojen tutorvastaavien ja vertaistutoreiden välillä. 
Tutorvastaavan tärkein tehtävä on kouluttaa uudet tutorit yhdessä tutoroinnin asiantuntijan kanssa ja olla 
heidän tukena ja apuna ongelmatilanteissa. Tutoreita koulutetaan vuosittain 50–100, joten tutorvastaavalla 
on iso määrä ihmisiä organisoitavana. Sen takia alojen tutorvastaavat ovatkin tärkeässä roolissa. 
 
Kansainvälisyysvastaava 
Kansainvälisyysvastaava, eli kv-vastaava vastaa KV- ja degree-tutoreiden koulutuksesta yhdessä tutoroinnin 
asiantuntijan kanssa. Kv-vastaavan tehtäviin kuuluu myös kansainvälisille opiskelijoille järjestettävien 
tapahtumien organisointi sekä kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonta. Kv-sektoriin kuuluu 
tapahtumien lisäksi Household box -palvelu, jota hoitaa tutoroinnin asiantuntija. Kv-vastaava toimii 
yhteistyössä tutorvastaavan kanssa. 
 
Viestintävastaava 
Viestintävastaava on Lamkooma-lehden päätoimittaja ja vastaa lehden sisällöstä ja kehittämisestä yhdessä 
viestintäjaoston kanssa. Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu myös LAMKOn viestinnän kehittäminen. 

JAOSTOT 

LAMKOssa hallituslaisten apuna toimii tapahtuma-, liikunta- ja viestintäjaosto, joiden toiminnasta saa 
lisätietoa hallituksen jäseniltä.  



TUTORTOIMINTA 

Seuraavilta sivuilta löydät ideoita tutortoimintaan ja tilaa kirjata ylös tutoreiden toimintasuunnitelman. 

 

PÄÄSYKOKEET 

 

Aika: ____________________Paikka:_________________________________________________________ 

Sisältö:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Vastuunjako:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

UUSIEN OPISKELIJOIDEN ORIENTAATIOVIIKKO 

 

Aika: ____________________Paikka:_________________________________________________________ 

Sisältö:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Vastuunjako:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



RYHMÄYTYS 

 

Aika: ____________________Paikka:_________________________________________________________ 

Sisältö:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Vastuunjako:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

KOULUKIERROS 

Esittele ainakin: 

 ruokala 

 mahdollinen LAMKOn toimisto 

 opintotoimisto 

 tärkeät luokat 

 tietokeskus / kirjasto 

 atk-luokat 

 liikuntatilat 

 opiskelijoiden taukotilat 

 auditorio 

 opettajien työtilat 

 vahtimestareiden palvelut 

 miten tiloja voi varata 

 

Aika: ____________________Paikka:_________________________________________________________ 

Sisältö:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Vastuunjako:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



KAUPUNKIKIERROS 

 
Esittele Lahden paikat ja palvelut, jotka ovat opiskelijoille hyödyllisiä/näkemisen arvoisia. 
Varaa aikaa tutoroitavien kysymyksille. Kierroksen voi päättää esim. menemällä syömään yhdessä, 
harrastamaan liikuntaa yhdessä tms. 
 

 Linja-auto- ja juna-asema 
ja linja-autopysäkit 

 Terveyskeskus 

 Apteekki 

 Kirjasto 

 Kela 
 

 Posti 

 Pankki 

 Yökerhot 

 Poliisi 

 Liikuntapaikat 

 jne. 

 

Aika: ____________________Paikka:_________________________________________________________ 

Sisältö:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Vastuunjako:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JÄRJESTELMÄINFO (REPPU, RESSU JNE.) 

 

Aika: ____________________Paikka:_________________________________________________________ 

Sisältö:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Vastuunjako:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI 

 
Kysele tutoroitavien opintojen alun tuntemuksia. Pyri löytämään vastauksia mahdollisiin eteen tuleviin 
ongelmiin. Tämän ei ole tarkoitus olla kuulustelutilaisuus, vaan rentoa yhdessäoloa, jonka lomassa saa 
ihmiset helpommin kertomaan omia kuulumisiaan. Mietityttäviä asioita voi ensin pohtia pienryhmissä ja 
lopuksi isommalla porukalla. Voitte myös mennä esim. harrastamaan jotain. 
 
Aika: ____________________Paikka:_________________________________________________________ 

Sisältö:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Vastuunjako:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN 

Tutorit järjestävät - ja heiltä myös toivotaan jatkuvasti enemmän - erilaisia tapahtumia. Aina tapahtumien ei 
tarvitse olla suuria ja valtavasti järjestelyjä vaativia. Myös tutoreita kannattaa muistuttaa, että 
”tapahtumaksi” riittää yhteinen keilausilta, leffassa käynti tai peli-ilta. Tämän tyyppiset tilaisuudet eivät 
vaadi tutoreilta muuta kuin sen, että fuksit kutsutaan mukaan.  

Joskus tutorit järjestävät kuitenkin myös isompia tapahtumia, kuten fuksien ryhmäytystapahtumat tai koko 
alan pikkujoulut. Tutoreilla on käytettävissään Lamkon Llama Lounge Niemen kampuksella, mutta jos tilaa 
tarvitaan enemmän, kannattaa selvittää erilaisia mahdollisuuksia. Kysy vinkkejä muilta vastaavilta ja Lamkon 
tutor- ja kv-vastaavilta sekä tutorsihteeriltä. Monet tilat (esimerkiksi saunatilat) ovat maksullisia, selvitä 
onko koululta mahdollista saada avustusta tilavuokraan. Muutaman euron pääsymaksulla tapahtuman kulut 
on helppo kattaa. 

Tilan lisäksi tapahtuman ohjelma ja markkinointi kannattaa suunnitella huolella. Ota huomioon ainakin 
seuraavat asiat: 

- aikataulut 

- kenelle tapahtuma on tarkoitettu 

- tapahtuman tavoite määrä ohjelman laadun ja määrän (vrt. fuksien ryhmäytymistapahtuma / 
hengailuilta) 

- tehdäänkö tapahtumasta julisteita / flyereitä, luodaanko Facebook-tapahtuma, käydäänkö 
pitämässä luokissa infoja 

- tapahtuman suunnittelu ja markkinointi tulee aloittaa mahdollisimman aikaisin 

- mitä tutorit tekevät, kuinka paljon tutoreita tarvitaan paikalle 

 

Aika: ____________________Paikka:_________________________________________________________ 

Sisältö:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Vastuunjako:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

UUSIEN TUTOREIDEN REKRYTOINTI 

Uusien tutoreiden rekrytointi on melko paljon vanhojen tutoreiden vastuulla. Voitte käydä pitämässä infoja 

luokissa, osallistua LAMKO-tourille tai laittaa oman ständin pystyyn. Kirjaa tähän ylös suunnitelma 

rekrytoimiseen: 

Aika: ____________________Paikka:_________________________________________________________ 

Sisältö:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Vastuunjako:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA 

OPISKELIJAKUNTA LAMKO 

Toimistot: 

Fellmannia 4. krs 

Kirkkokatu 27 

 

Niemen kampus, C-siipi 2. krs 

Niemenkatu 73 

 

Pääsihteeri  

050 5020 656 

jari.koistinen@lamko.fi 

Puheenjohtaja 

050 5020 634 

pj@lamko.fi 

Tutorvastaava 

tutor@lamko.fi 

Huvivastaava 

huvi@lamko.fi 

Liikuntavastaava 

liikunta@lamko.fi 

Viestintävastaava 

viestinta@lamko.fi 

Asiantuntija, ohjaus ja viestintä 

045 1210 200 

heidi.hujanen@lamko.fi  

Varapuheenjohtaja 

045 1210 202 

vpj@lamko.fi 

Kv-vastaava 

kv@lamko.fi 

Sosiaalipoliittinen vastaava 

sopo@lamko.fi 

Koulutuspoliittinen vastaava 

kopo@lamko.fi 

Kulttuurivastaava 

kulttuuri@lamko.fi  

 

OPPILAITOSPASTORIT 

 
Oppilaitospastorit ovat toimineet Lahden ammattikorkeakoulussa sen perustamisesta lähtien. Keskeinen 
tavoite on opiskelijoiden ja myös henkilökunnan hyvinvoinnin tukeminen elämän monenlaisissa tilanteissa. 
Luottamukselliset keskustelut, yhteisöllisyyden rakentaminen ja läsnäolo ammattikorkeakoulun arjessa ja 
juhlassa on oppilaitospastoreiden keskeistä työtä. Vuodet ovat tuoneet kokemusta ja näkemystä 
opiskelijoiden elämän tukemiseen. Aina kannattaa ottaa yhteyttä pastoreihin. 
(http://www.jeesinet.net/lamk.php). 
 

Oppilaitospastori Sonja Turunen  
sähköposti: sonja.turunen@evl.fi 
 



 

OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO 

 
Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijan työnterveydenhuoltoa ja sen tavoitteena on tukea opiskelijan 
terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Terveydenhoitaja ohjaa terveyteen liittyvissä kysymyksissä, antaa 
apua sairaustapauksissa ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon.  (Lahden sosiaali- ja terveystoimiala. 2013. 
Ohjeita opiskelijoille).  
 
Aloilla on omat terveydenhoitajat, joiden yhteystiedot löytyvät LAMKin sivuilta (www.lamk.fi -> Opiskelijalle 
-> LAMK Support). 
 
Svinhufvudinkadun toimipiste 
Ajanvaraus ja neuvonta: 044 416 3658 (ma-to klo 8-11) 
 

PSYKOLOGI 

 
Opiskeluaikana vastaan saattaa tulla jaksoja, jolloin tarvitaan lisätukea omalle jaksamiselle ja hyvinvoinnille. 
Lahden ammattikorkeakoulussa toimii oma psykologi, jonka tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden 
hyvinvointia ja mielenterveyttä. (Lähde: LAMKin nettisivut.) 
  
Psykologi Simo Ahonen  
044 - 708 0476 
psykologi@lamk.fi 
vastaanotto: Svinhufvudinkatu 2 A, 2 krs. 
Palvelu on opiskelijoille maksuton. 
 

ERITYISOPETTAJA 

Lahden Ammattikorkeakoulussa on tarjolla erityisopettajan laaja-alaista tukea oppimiseen ja opiskeluun 
liittyvissä asioissa. Opiskelijat voivat olla yhteydessä, jos kokevat tarvitsevansa tukea esim. oppimaan 
oppimisen taitojen kehittämisessä, oppimisstrategioiden tunnistamisessa tai missä vain oppimiseen 
liittyvässä asiassa, jossa kokevat tarvitsevansa ulkopuolista apua, tukea ja näkemystä.  Erityisopettaja 
vastaa myös lukitestauksesta ja tuen suunnittelusta. (Lähde: LAMKin nettisivut.) 

Erityisopettaja Juha Tiitta 
044-708 1687 

juha.tiitta@lamk.fi 
Fellmannia, Kirkkokatu 27  

  



 

LEIKKIPANKKI 

Tutorin leikkipankkiin on koottu erilaisia leikkejä ja kilpailuja, joita voi käyttää uusien opiskelijaryhmien 
kanssa. 

RYHMIINJAKOMENETELMIÄ 

Tutorin kannattaa aina miettiä etukäteen, miten jakaa ison porukan pienempiin ryhmiin. Ryhmien jakoon 
on olemassa erilaisia menetelmiä, joista tässä on mainittu pari erilaista, joita voi varioida tahtonsa mukaan. 

JANA 

Ohjaa osallistujat riviin viivalle ja ohjeista heidät järjestäytymään esimerkiksi kengännumeron, sukunimen 
toisen kirjaimen tai pikkurillin pituuden perusteella järjestykseen poistumatta viivan päältä. Haastetta voi 
lisätä esimerkiksi kieltämällä puhumisen. Kun rivi on valmis, tee jako sen mukaan, kuinka monta ryhmää 
tarvitset. 

POSTIKORTIT 

Leikkaa etukäteen postikortteja palasiksi ja jaa jokaiselle osallistujalle yksi pala. Ne, joilla on palat samasta 
postikortista, muodostavat ryhmän. 

 

TUTUSTUMISLEIKKEJÄ 

Aivan uuden ryhmän kanssa on hyvä aloittaa leikeillä, joissa oppii nimiä. Tutustumiseen on olemassa 
lukematon määrä erilaisia leikkejä, valitse niistä sopivimmat juuri omalle ryhmällesi. 

LAMKON LAAMA LÄHTEE FUKSIAISIIN 

Muodostakaa piiri. Piirin ensimmäinen aloittaa sanomalla ”LAMKOn laama lähtee fuksiaisiin ja ottaa 
mukaansa (oma nimi)”. Seuraava sanoo ”LAMKOn laama lähtee fuksiaisiin ja ottaa mukaansa (ensimmäisen 
nimi) ja (oma nimi)”. Näin jatketaan, kunnes viimeinen luettelee kaikkien piirissä olevien nimet. 

LANKAKERÄ 

Muodostetaan piiri. Ohjaaja pitää kädessään lankakerää, esittelee itsensä (voidaan myös sopia, että pitää 
kertoa itsestään x asiaa) ja heittää kerän satunnaisesti valitsemalleen ryhmäläiselle pitäen langan päästä 
kiinni. Kaikki toimivat samalla tavalla, ja lopuksi piirin keskelle muodostuu ”luottamuksen verkko”. 

VESSAPAPERI 

Laitetaan vessapaperirulla kiertämään ja ohjeistetaan jokaista ottamaan haluamansa määrä paperia. Kun 
kaikki ovat ottaneet, jokainen kertoo itsestään yhden asian jokaista ottamaansa vessapaperinpalaa kohti. 

NOPPA 

Heitetään noppaa vuorotellen ja jokainen kertoo nopan silmäluvun verran asioita itsestään. 

 



 

NIMIHUOPA 

Tarvitaan huopa/lakana ja kaksi ihmistä pitämään sitä ylhäällä. Kaksi samankokoista joukkuetta asettuu 
huovan molemmin puolin siten, etteivät joukkueet näe toisiaan. Molemmista joukkueista yksi jäsen istuu 
ryhmänsä eteen huovan lähelle ja huopa pudotetaan, jolloin joukkueiden edustajien tulee muistaa 
toistensa nimet. Se, joka sanoo toisen nimen ensin, voittaa hitaamman omaan joukkueeseensa. Leikki 
jatkuu, kunnes toisella puolella ei ole enää ketään.  

KAVERIN ESITTELY 

Jaetaan ryhmä pareiksi ja annetaan hetki aikaa keskustella ja tutustua. Lopuksi kokoonnutaan yhteen ja 
kaikki esittelevät parinsa.  

MINÄ TYKKÄÄN / HARRASTAN / OLEN.. –  HEDELMÄSALAATTI 

Istutaan tuoleilla piirissä. Yksi leikkijä on piirin keskellä ja kertoo oman nimensä ja jonkun asian itsestään, 
esimerkiksi ”Olen Matti ja tykkään mansikoista/harrastan hiihtoa/olen kotoisin Lahdesta”. Kaikki, jotka 
tykkäävät samasta asiasta / joilla on sama harrastus vaihtavat paikkaa, viereiselle paikalle ei saa mennä. 
Keskellä ollut yrittää päästä istumaan, jolloin joku muu jää ilman paikkaa ja on seuraavana keskellä. 

MIKÄ OLISIN JOS OLISIN 

Jokainen kertoo vuorollaan, mikä olisi jos olisi ruoka / elokuva / eläin / kasvi... Vastaukset pitää myös 
perustella. 

NIMIPALLO 

Istutaan piirissä. Ohjaaja heittää pallon valitsemalleen henkilölle sanoen samalla oman nimensä. Pallo 
kiertää ringissä, kunnes se on käynyt jokaisella ja sen jälkeen kierros käydään uudestaan käänteisessä 
järjestyksessä. Eli pitää muistaa, kuka heitti pallon sinulle ja sanoa tällä kertaa hänen nimensä. 

KUUTAMOLLA 

Jokainen keksii itsestään kaksi totuutta ja yhden valheen. Osallistujat kertovat vuorollaan omat väittämänsä 
ja muut saavat kysyä muutamia kysymyksiä, minkä jälkeen kaikki arvaavat, mikä väittämistä oli vale. 

LÄNNEN NOPEIN 

Leikkijät seisovat piirissä ja yksi on piirin keskellä. Hän osoittaa yhtä osallistujaa sanoen samalla hänen 
nimensä. Se, jota on osoitettu, menee kyykkyyn ja hänen vieressään olevien pitää osoittaa toisiaan ja sanoa 
toistensa nimet. Se, joka on hitaampi tai sanoo väärin, menee seuraavaksi piirin keskelle. 

 

 

 

 

 



 

ERILAISIA KILPALUJA JA YHTEISHENKEÄ NOSTATTAVIA LEIKKEJÄ 

Leikkimielinen kilpailu kasvattaa ryhmähenkeä, joten ei muuta kuin kisailut pystyyn fuksiryhmälle! Myös 
erilaiset huumoria tai läheisyyttä vaativat leikit ovat hauskoja, mutta varmista, että ryhmä on tutustunut 
toisiinsa riittävästi ennen niitä. 

TUO TUTORILLE 

Osallistujat jaetaan 4-10 hengen ryhmiin ja jokaisella ryhmällä on oma tutor. Tutoreilla on lista asioista, 
jotka ryhmäläisten pitää tuoda. Kaikissa listoissa on samat asiat, mutta eri järjestyksessä. Tutor kertoo 
yhden asian kerrallaan ja ryhmäläiset hakevat vuorotellen tutorin haluamat asiat. Vain yksi ryhmäläinen voi 
poistua tutorin luota hakemaan asiaa, mutta muut saavat neuvoa ja auttaa paikaltaan. Listassa voi olla mitä 
vain, esimerkiksi kivi, kenkä, jotain punaista, pinni, sukka, kasvi jne. Kun kaikki listan asiat on tuotu tutorille, 
ryhmä nostaa kätensä ylös, jotta nähdään suoritusjärjestys. 

3 JALKAA, 5 KÄTTÄ 

Osallistujat jaetaan n. 5 hengen ryhmiin. Ryhmille annetaan erilaisia ohjeita, kuten 3 jalkaa ja 5 kättä, ja 
heidän on asetuttava ryhmänä siten, että vain ohjeiden mukainen määrä raajoja koskee maahan / lattiaan. 
Leikki kannattaa aloittaa helpoilla tehtävillä, mutta pikkuhiljaa niitä voi vaikeuttaa ja ottaa mukaan 
esimerkiksi pään, selän, pepun jne. Muutaman harjoituskierroksen jälkeen voidaan aina hitain ryhmä 
pudottaa pois, jolloin lopulta saadaan yksi voittajaryhmä.  

OLEN KIVI 

Osallistujat seisovat piirissä, jonka keskellä on tilaa. Ensimmäinen osallistuja menee piirin keskelle lattialle 
”kiveksi” ja sanoo: ”olen kivi”. Kuka tahansa voi tulla jatkamaan kuvaa haluamallaan tavalla (esimerkiksi 
asettumalla kiven päälle sanoen ”olen sammal kiven päällä”). Kun kuvassa on kolme asiaa (esimerkiksi vielä 
puu kiven vieressä), kuvan ensimmäinen saa päättää kumpi hänen jälkeensä tulleista jää seuraavan kuvan 
ensimmäiseksi. Näin jatketaan kunnes ohjaaja lopettaa leikin. 

ELEFANTTI, PALMU, GORILLA 

Osallistujat ovat piirissä ja ohjaaja seisoo piirin keskellä. Ohjaaja osoittaa valitsemaansa henkilöä piirissä ja 
sanoo joko elefantti, palmu tai gorilla. Elefantti tekee käsillään kärsän ja hänen molemmilla puolillaan 
seisovat muodostavat elefantille korvat. Palmu heiluttaa oksiaan (käsiään) tuulessa ja hänen vieressään 
olevat menevät kyykkyyn ja suojaavat päätään kookospähkinöiltä. Gorilla hakkaa rintaansa ja hänen 
vierellään olevat nyppivät kirppuja gorillan olkapäiltä. Se, joka on hitain tai tekee väärin, menee seuraavaksi 
piirin keskelle. Leikkiin voi lisätä myös muita vaihtoehtoja, esimerkiksi leivänpaahdin (se, jota on osoitettu 
pomppii paikallaan ”leipänä” ja leivän vieressä olevat muodostavat leivän ympärille käsillään paahtimen). 

PYRAMIDI 

Ryhmän pitää tehdä ihmispyramidi. Mielikuvituksellisin ja luovin voittaa. 

PAPERITORNI 

Ryhmälle annetaan nippu papereita, joista heidän pitää annetun ajan sisällä rakentaa mahdollisimman 
korkea torni. Papereita ei saa repiä tai hajottaa muuten, mutta taittelu on sallittua. Korkeimman tornin 
rakentanut joukkue voittaa, voidaan antaa myös tyyli- tai ryhmähenkipisteitä. 



 

KÖYDENVETO 

Joukkueet asettuvat käyden molempiin päihin ja yrittävät saada vedettyä toisen joukkueen maahan 
merkityn viivan yli. 

PIENENEVÄ ALUE 

Maahan rajataan reilu alue, johon ryhmä mahtuu hyvin seisomaan. Pikkuhiljaa alueesta otetaan pala pois, 
jolloin ryhmä joutuu tiivistämään yhä pienemmälle alueelle. Ryhmä, joka mahtuu pienimpään tilaan, on 
voittaja. 

SOLMU 

Osallistujat seisovat piirissä pitäen toisiaan käsistä kiinni luukun ottamatta 1-3 solmun avaajaa, jotka ovat 
eri tilassa. Piirissä olevat muodostavat itsestään solmun (käsien yli ja ali menemällä) päästämättä irti 
toistensa käsistä. Kun solmu on valmis, kutsutaan solmun avaajat selvittämään solmu takaisin piiriksi.  

PRESSUN/LAKANAN/VILTIN KÄÄNTÄMINEN 

Ryhmä seisoo pressun/lakanan/viltin päällä ja heidän tehtävänsä on kääntää kangas ympäri siten, että 
kaikki jäsenet pysyvät koko ajan kankaan päällä. 

SOLMU KÖYDESSÄ 

Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään, jotka ottavat kiinni käyden molemmista päistä. Ryhmien tehtävänä 
on muodostaa köyteen solmu päästämättä käsiään irti köydestä. 

RAKASTAN SINUA 

Osallistujat ovat piirissä. Joku aloittaa sanomalla vasemmalla puolella olevalle henkilölle ”Rakas, rakastan 
sinua. Jos sinäkin rakastat minua, hymyile minulle”. Tähän pitää vastata ”Rakastan kyllä sinua, mutta en voi 
juuri nyt hymyillä sinulle”. Vastaaja ei saa nauraa tai hymyillä. Jos vastaaja onnistuu vastatessa pitämään 
pokan, hän tunnustaa rakkauttaan seuraavalle. Jos vastaaja nauraa tai hymyilee, hän putoaa pois. Kaikki 
keinot ovat sallittuja, kun yritetään saada muita nauramaan. 

HULAJONO 

Joukkue seisoo jonossa pitäen toisiaan kädestä kiinni, niin että kädet kulkevat jalkojen välistä. Jonon 
ensimmäisellä on hulavanne, josta koko jonon tulee päästä läpi irrottamatta käsiä. Voidaan toteuttaa 
nopeuskilpailuna pienempien ryhmien välillä tai vaihtoehtoisesti isolla ryhmällä niin, että ryhmä seisoo 
piirissä käsi kädessä ja hulavanne kiertää koko piirin. 

KINUSKIPEIKKO 

Osallistujat istuvat lattialla piirissä selät piirin keskustaa kohti käsikynkässä. Kaksi osallistujaa yrittää saada 
muut irti toisistaan, kaikki keinot ovat sallittuja. 

 

 



 

KERROSVOILEIPÄ 

Osallistujat istuvat piirissä tuoleilla. Ohjaaja antaa ohjeita, kuten ”ne, joilla on punaista päällä, liikkuvat 
kolme paikkaa oikealle” tai ”ne, joilla on veli, liikkuvat kuusi paikkaa vasemmalle”. Istujat toimivat ohjeiden 
mukaan ja jos määrätyllä paikalla istuu jo joku, istutaan syliin. Lopulta muodostuu monen hengen 
kerrosvoileipiä. Jos voileivän alimman pitää liikkua, koko leipä seuraa perässä. 

 


