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HYVÄT OPISKELIJAT,

Otavan Opiston lukuvuosi 2021-2022 on alkamassa. Olette teh-
neet päätöksen viettää se Otavan Opistossa. Hieno päätös!

Te, jotka olitte täällä viime vuonna, teille useimmat asiat ovat 
jo tuttuja. Toivottavasti opetatte uusia opiskelijoita löytämään 
luokat, ruokalan, asuntolan  ja opettajat.

Te, jotka tulette uutena tänne meille opiskelemaan, me voimme 
luvata teille seuraavia asioita:

• Saatte hyvää ja laadukasta opetusta.
• Lukuvuoden aikana opitte uusia asioita. 
• Saatte uusia kokemuksia ja uusia ystäviä. 
• Opitte itsenäistä elämää asuntolassa. 
• Teillä tulee olemaan myös aikaa miettiä yhdessä meidän 

kanssa mitä tulevaisuudelta haluatte.

Otavan Opiston koko henkilökunta lupaa auttaa  teitä kaikissa 
asioissa. Meille on tärkeää, että lähtiessänne täältä voitte sanoa 
Otavan Opistossa olemisen olleen parasta aikaa elämässänne.
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Olkaa tiedonnälkäisiä. Kysykää aina kun olette epävarmoja. Tu-
tustukaa toisiin opiskelijoihin ja henkilökunnan jäseniin. Oppikaa 
oppituntien ulkopuolella asioita, mitä oppituntien aikana ei voi 
oppia. Koko Otavan Opiston henkilökunta tukee teitä.

Kehittäkää itseänne! Sillä on iso merkitys jatko-opintoihin ja 
myöhemmin työelämään siirtymisessä.

Muistakaa myös elää tätä hetkeä.

Erinomaista lukuvuoden aloitusta kaikille.

Harri Jokinen
Johtaja-rehtori
Otavan Opisto
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OPISKELU JA OPETUS

Otavan Opisto on kansanopisto. 
Kansanopistossa voivat opis-
kella kaikki ihmiset sekä yksin 
että yhdessä toisten kanssa. 
Voit olla nuori tai vanha, kou-
lutettu tai kouluttamaton. 
Kokeileva oppiminen ja uusien 
opiskelutapojen oppiminen 
ovat tärkeitä asioita. 

Opiskelussa yhdistyvät luok-
ka- ja verkko-opiskelu. Myös 
opistokampuksen ulkopuolella 
voi oppia. Tutkimme erilaisia 
ajankohtaisia ilmiöitä ja opim-
me niistä yhdessä oman ryh-
män ja muidenkin koulujen ja 
opiskelijoiden kanssa. 
 
Aikuisten perusopetuksen 
lisäksi kampuksella on aikuis-
lukio, lääkislinja ja erilaisia 
lyhytkursseja. Lisäksi interne-
tissä, kampuksen ulkopuolella, 
opiskelee lähes tuhat opiskeli-
jaa nettiperuskoulussa, netti-
lukiossa ja aineopiskelijoina.

Otavan Opisto haluaa tukea 
opiskelijan yksilöllistä, yh-
teiskunnallista, sosiaalista ja 
kulttuurista kasvua. On tärke-
ää, että opiskelija ymmärtää 
omat vahvuutensa. Tärkeää on 

myös, että hän haluaa kehittää 
tietojaan ja taitojaan ja uskal-
taa tehdä ja ajatella itse. Opis-
totyön tärkeät periaatteet ovat 
moninäkökulmaisuus, dialogi, 
demokratia ja tulevaisuus. Nii-
tä korostamme opetuksessa ja 
toimintatavoissa. 

Katsomme opistolla asioita eri 
näkökulmista. Etsimme infor-
maatiosta tietoa ja teemme 
tiedosta ymmärrystä. Tuem-
me kriittistä suhtautumista ja 
yritämme ratkaista ongelmia. 
Maailmassa ei ole yhtä ja ai-
noaa totuutta tai yhtä ainoaa 
oikeaa tapaa suhtautua asioi-
hin. Siksi on tärkeää ymmärtää 
erilaisuutta. Kun tutustumme 
eri kulttuurien nykypäivään 
ja historiaan, ymmärrämme 
niiden tapaa ajatella ja kom-
munikoida. 

Otavan Opisto on monenlais-
ten ihmisten kohtauspaikka. 
Eri-ikäiset, eritaustaiset ja eri 
tavalla ajattelevat ihmiset 
tapaavat toisiaan ja oppivat 
toisiltaan riippumatta siitä, 
onko kyseessä opiskelija tai 
henkilökunnan jäsen. Ihmisten 
erilaisuus on opiston rikkaus. 
Yhteistyö ja avoin puhe ovat 
tärkeitä. Avoin puhe tarkoittaa 
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sitä, että kaikki saavat vaikut-
taa yhteisiin asioihin tasaver-
taisesti.
 
Opisto on myös kestävän 
kehityksen oppilaitos. Ajatte-
lemme, että ympäristön tilaan 
ja yhteiskunnan toimintaan 
voi vaikuttaa. Tavoittelemisen 
arvoisena pidämme sitä, että 
opittuja tietoja ja taitoja käyte-
tään vaikuttamiseen ja teke-
miseen samalla kun opitaan 
lisää. Erilaisissa projekteissa ja 
kampuksen kestävän kehityk-
sen toiminnoissa näitä taitoja 
vahvistetaan.

Nämä periaatteet kuuluvat 
sekä lähiopiskeluun että 
verkko-opiskeluun.
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OPISKELU KAMPUKSELLA

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetuksen 
lukutaitovaihe (LK), Mikkeli

Aikuisten perusopetuksen 
alkuvaihe (APA), Otava, ja 
(MAPA), Mikkeli

Aikuisten perusopetuksen 
päättövaihe (MK ja MK2), 
Otava

Lukuvuosi
Lukuvuosi alkaa 11.8.2021 ja 
loppuu 4.6.2022.

Lomat
Syysloma 25.10.–29.10.2021
Itsenäisyyspäivä 6.12.2021
Joululoma 23.12.2021–7.1.2022
Hiihtoloma 28.2.–4.3.2022
Pääsiäisloma 15.4.–18.4.2022
Helatorstai 26.5.2022

Poissaolot
Oppitunneille osallistuminen 
on tärkeää. Ilmoita poissaolos-
ta etukäteen. Jos poissaoloja 
on paljon, saat kurssista hylä-
tyn arvosanan.

Opinto-ohjaus
Natalia Kelkka ja Ulla Pakkanen 
ovat opinto-ohjaajia. Lisäksi 
linjanvetäjät ja vastuuopetta-
jat ohjaavat opintoja. Jokaisen 
opiskelijan kanssa tehdään 
henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma (HOPS).

Opiskelukustannukset
Lukiolaisille ja aikuisten perus-
opetuksen opiskelijoille opis-
kelu, asuminen ja ruokailu ovat 
ilmaisia.  Asuntolassa asuvien 
pitää maksaa avainpantti-
maksu (€100) käteisellä ennen 
avaimen saamista.
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9.00-10.15 OPPINTUNTI

10.35-11.50 OPPITUNTI 

11.45-12.30 LOUNAS

12.35-13.50 OPPITUNTI 

14.00-15.15 OPPITUNTI 

16.30-18.00 ILTATOIMINTA

8.45-10.00 OPPINTUNTI

10.15-11.30 OPPITUNTI

11.45-13.00 OPPITUNTI

13.00-13:30 LOUNAS

13.30-14.45 OPPITUNTI

malli 1 malli 2

Koulupäivän oppitunnit ja tauot. Käytössä kaksi mallia. Iltatoiminta 
on vapaaehtoista.
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Opiskelijakortti
Toimistosta saat Otavan Opis-
ton opiskelijakortin, jolla voi 
saada alennuksia joistakin 
kaupoista.

Eroaminen
Jos haluat keskeyttää opintosi, 
ilmoita siitä kirjallisesti linjan-
vetäjälle tai omalle vastuu-
opettajalle. Saat todistuksen 
suoritetuista kursseista.

Opiskelijakunnan hallitus
Opiskelijakunnasta valitaan 
vaaleilla opiskelijakunnan hal-
litus. Se toimii linkkinä opis-
kelijoiden ja henkilökunnan 
välillä. 

Tupakointi ja päihteet
Otavan Opisto on savuton ja 
päihteetön oppilaitos.
Tupakointi on kielletty asun-
tolassa ja kampusalueella. 
Myös päihteiden hallussapito 
ja käyttäminen on kiellettyä. 

Opiston sääntöjen rikkomi-
sesta opiskelijalle annetaan 
varoitus tai opiskelija voidaan 
erottaa määräajaksi. Opiskeli-
jan pitää korvata aiheuttaman-
sa vahinko, jos hän aiheuttaa 
asuntolassa haittoja esim. 
tupakoimalla sisällä.
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ARVIOINTI JA ARVOSANOJEN 
KOROTTAMINEN

Arviointi
Luku- ja kirjoitustaitovaihees-
sa kaikki kurssit arvioidaan 
arvosanalla suoritettu (S) tai 
hylätty (H). 

Alkuvaiheessa kaikki kurssit 
arvioidaan arvosanalla suori-
tettu (S) tai hylätty (H), pait-
si terveystiedon kurssi ate1 
arvioidaan numeroarvosanalla 
4-10. 

Päättövaiheessa arvioidaan 
numeroarvosanalla 4-10 kaikki 
kurssit oppiaineissa äidinkieli 
ja kirjallisuus (suomi toisena 
kielenä), toinen kotimainen kie-
li (ruotsi), vieraat kielet (eng-
lanti), matematiikka, fysiikka, 
kemia, biologia, maantieto, 
elämänkatsomustieto, historia, 
yhteiskuntaoppi ja terveys-
tieto. Muut kurssit arvioidaan 
arvosanalla suoritettu (S) tai 
hylätty (H).

Kurssien arviointi perustuu 
aina kurssilla opiskelijan osoit-
tamiin tietoihin ja taitoihin. Tie-
toja ja taitoja osoitetaan kurs-
sin aikana tekemällä opettajan 
määräämiä oppituntitehtäviä 

ja kotitehtäviä. Kurssin aikana 
opettaja voi järjestää kokeita, 
mutta kurssin arviointiin ei vai-
kuta vain koemenestys, vaan 
kaikki kurssin aikana tehty työ. 
Lähiopetuksessa oppitunneille 
täytyy osallistua. Jos opiskelija 
on poissa opetuksesta enem-
män kuin 1/3 oppitunneista, 
kurssisuoritus hylätään.

Arvosanojen korottaminen
Jos kurssilla on koe, kurssin 
jälkeen järjestetään yksi uusin-
takoe. Uusintakokeeseen saa 
osallistua, jos kurssin ensim-
mäinen koesuoritus on hylätty 
tai jos opiskelija on ollut poissa 
kurssin aikana kokeesta. Jos 
opiskelijan kurssisuoritus on 
hylätty liian monen poissaolon 
vuoksi, ei hylättyä arviointia 
voi korottaa uusintakokeella.

Lukuvuoden aikana järjes-
tetään myös rästikokeita. 
Rästikokeessa voi korottaa 
hyväksyttyä tai hylättyä arvo-
sanaa niistä kursseista, joihin 
opiskelija on aiemmin osallis-
tunut. Samassa rästikokeessa 
saa yrittää korottaa kahden eri 
kurssin suorituksia.

Jos opiskelijalta puuttuvaa 
kurssia ei järjestetä lähiope-
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tuksena opiskelijalle suun-
niteltuna opiskeluaikana, on 
mahdollista sopia erikseen 
kurssin suorittamisesta opet-
tajan kanssa.

Todistukset
Päättötodistus annetaan 
opiskelijalle, joka on suoritta-
nut aikuisten perusopetuksen 
päättövaiheen koko oppimää-
rän.

Erotodistus annetaan opiske-
lijalle, joka keskeyttää koulu-
tuksen tai siirtyy toiseen op-
pilaitokseen. Erotodistukseen 
merkitään opiskelijan siihen 
mennessä tekemät kurssisuo-
ritukset.

Opintorekisteriote annetaan 
vähintään kerran lukuvuodes-
sa opiskelijalle, joka on osal-
listunut luku- ja kirjoitustaito-
vaiheeseen, alkuvaiheeseen tai 
päättövaiheeseen, mutta jolle 
ei anneta päättötodistusta.
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ASUNTOLA

Yleistä
Asuntolassa on asuinhuoneis-
toja kolmessa kerroksessa. 
Asuntolassa opiskelijat voivat 
viettää vapaa-aikaa esimerkik-
si yhteisessä olohuoneessa tai 
kuntosalilla. Asuntolakokouk-
sia pidetään tarvittaessa. Ko-
kouksissa kerrotaan ajankoh-
taista ja tärkeää tietoa liittyen 
asuntolaan ja sen toimintaan.

Järjestys
Jokainen asuntolassa asuva 
allekirjoittaa Asuntolasopi-
muksen, jossa on asuntolan 
säännöt. Säännöt tulee lukea 
ja niitä pitää noudattaa. Yhtei-
söohjaaja auttaa tarvittaessa 
ymmärtämään säännöt.
 

Tärkeimmät:
• Älä häiritse muita millään 

tavalla. 
• Hiljaisuus alkaa klo 22.00 ja 

päättyy klo 7:00. 
• Otavan Opiston asuntola ja 

ulkoalue ovat savuttomia. 
• Asuntolassa tulenteko ja 

tupakointi on kielletty

• Päihteiden käyttö ja hal-
lussapito on asuntolassa 
ja oppilaitoksen alueella 
ehdottomasti kielletty. 

• Asuntolan päässä olevat 
kierreportaat on tarkoitettu 
ainoastaan hätäkäyttöön.

Jos rikkoo sääntöjä, voi pahim-
millaan joutua muuttamaan 
pois asuntolasta. Jos joku 
häiritsee asuntolassa, voit 
ilmoittaa siitä päivisin yhteisö-
ohjaajille ja arki-iltaisin 
yöpäivystysnumeroon 
044 794 5844.

Avain
Avainpanttimaksu on 100 eu-
roa. Se on maksettava asunto-
laan tultaessa käteisellä, jonka 
jälkeen saat avaimet. Pantti-
maksun saat takaisin lukuvuo-
den päätyttyä, kun huoneesi 
on todettu tarkastuksessa 
siistiksi ja kunnossa olevaksi. 
Jos avain katoaa, sinun täytyy 
maksaa 30 euroa/lätkä ja 15 
euroa/avain.
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Huoneet
Huoneet ovat kahden hengen 
huoneita. Jokaisella on huo-
neessa:
• oma sänky 
• kirjoituspöytä
• lukulamppu
• hylly
• vaatekaappi
• jokaisessa huoneessa on 

WC ja suihku.  

Huoneeseen voi tuoda omia 
tavaroita, kunhan se ei häiritse 
huonetoveria. 
Huoneet voivat olla opiston 
käytössä viikonloppuisin sekä 
loma-aikoina. Yhteisöohjaaja 
ilmoittaa näistä viikonlopuista 
asuntolakokouksissa. Jos ha-
luat olla viikonloppuna asun-
tolassa, sinun täytyy ilmoittaa 
siitä kirjoittamalla nimesi 
Viikonloppuna asuntolassa 
-listaan, jolloin voit saada vii-
konloppuavaimen.
Kun opiskelusi päättyvät, huo-
ne pitää luovuttaa samassa 
kunnossa kuin se oli tullessasi. 
Jos huone on vahingoittunut 
tai likainen, joudut maksamaan 
korjauksesta sekä siivouksesta 
aiheutuvat kulut. 

Huoneiden siivous 
Opiskelijan täytyy pitää huo-
neensa sekä huoneensa wc:n 
ja pesutilat siisteinä ja hyvässä 
kunnossa. Viikkosiivous sisäl-
tää:
• imurointi 
• lattioiden pesu
• WC:n pesu
• omien tavaroiden järjestyk-

sessä pitäminen

Apua ja neuvoja siivoukseen 
saat siistijöiltä sekä yhteisöoh-
jaajilta. Henkilökunta tarkistaa 
huoneiden siisteyden viikoit-
tain.

Keittiöt
Asuntolassa on kolme keittiötä 
asukkaiden käytössä. Sinulla 
pitää olla omat astiat ja ruo-
anvalmistusvälineet. Niitä voi 
säilyttää omassa huoneessa. 
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Siivoa paikat jokaisen käyttö-
kerran jälkeen:
• pese astiat
• puhdista liesi
• puhdista työtasot 

Jos huomaat, että roskakori on 
täysi, vie roskat pois.

Jätteet 
Otavan Opisto on kestävän ke-
hityksen oppilaitos, mikä vel-
voittaa jätteiden kierrätykseen. 
Opiskelijat huolehtivat itse 
omien jätteidensä lajittelusta 
ohjaajien antamien ohjeiden 
mukaisesti. Asuntolan päädys-
sä on jätekatos, jonne jätteet 
lajitellaan. Jätekatoksen avain 
on asuntolan ulko-oven vie-
ressä olevalla ilmoitustaululla. 
Ongelmajätteelle, pattereille, 
lampuille ym. on omat astiat 
siivouskomerossa.

Pyykki
Asuntolan 1. kerroksessa on 
pyykkitupa ja kuivaushuone. 
Käytä omia pesuaineitasi. Voit 
varata vuoron pyykkitupaan 
ovessa olevasta varauslistas-

ta. Kuivaushuone on yleensä 
melko täynnä, joten hae kuivat 
pyykkisi heti kun mahdollista. 
Jos kuivaushuone on täynnä, 
voit viikata kuivia pyykkejä 
kuivaushuoneen pöydälle saa-
daksesi tilaa. Älä kuitenkaan 
ota muiden märkiä vaatteita 
pois narulta! Pesukone on suu-
ri, joten pyykkiä voi pestä myös 
yhdessä huonekaverin kanssa.

Vieraat
Omaan huoneeseen tuotavista 
yövieraista on sovittava etukä-
teen yhteisöohjaajan ja huone-
toverin kanssa. Majoitusmaksu 
on 15 euroa/yö. Maksuun kuu-
luu aamupala ja petivaatteiden 
lainaus. Muut ruokailut eivät 
kuulu majoitusmaksuun, vaan 
niistä maksetaan erikseen. 
Majoitusmaksu maksetaan 
etukäteen toimistoon yhteisö-
ohjaajalle 
tai ruoka-
laan.
Luvat-
tomasta 
yövie-
raasta 
veloite-
taan 40 
euroa. 
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Lemmikit
Allergioiden takia et voi tuoda 
lemmikkieläimiä asuntolaan.

Posti
Postiin voi ilmoittaa opiston 
osoitteen rinnakkais-
osoitteeksi. Ohje: 
Nimesi
Otavan Opisto
Otavantie 2 B
50670 OTAVA

Puutalon 1. kerroksessa on 
postilokero, joihin saat hen-
kilökohtaiset postisi. Muista 
tarkistaa säännöllisesti, onko 
sinulle tullut postia.

Muuta
Jos kaverisi asuntolassa sai-
rastuu, voit viedä hänelle päi-
vän ruuat asuntolaan omassa 
astiassa. Ilmoita sairastumi-
sesta yhteisöohjaajalle, joka 
kertoo asiasta keittiölle. 
Asuntolaan liittyvissä asiois-
sa sinua neuvovat siistijät, 
yhteisöohjaajat ja linjanvetä-
jät. Opiskelijat on vakuutettu 
opiskelun ja ohjatun toiminnan 
aikana. Muulloin vakuutus ei 
ole voimassa.
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PALVELUT JA VAPAA-AIKA

Ruokailu
Asuntolassa asuvat saavat 
ruuat maanantain aamiaisesta 
perjantain lounaaseen. Muille 
opiskelijoille tarjotaan lounaat. 
Älä vie ruokalan astioita pois 
ruokalasta. Kello 7.30 - 17.00 
voit ostaa ruokalasta kahvia, 
makeisia ja muita virvokkeita.

Ruokailuajat: 
• Aamupala 7.30-8.00
• Lounas 11.30-12.30
• Päivällinen 16.00-16.30

Toimisto
Toimisto on avoinna opiskeli-
joille ma-to klo 9.00-11.30 ja 
12.30-15.00, pe 9.00 -11.30.

Kirjasto
Otavan kirjasto on Otavan 
koulun yhteydessä.

Aukioloajat:
ti - ke 10.00 - 
16.00
to 13.00 - 
19.00

Liikunta
Otavan koululla on kaksi kertaa 
viikossa opiskelijoiden liikun-
tavuoro. Liikuntasalissa pitää 
käyttää vaaleapohjaisia sisä-
pelikenkiä. Asuntolan alaker-
rassa on kuntosali. Otavassa 
on uimaranta, jääkiekkokauka-
lo ja kuntopolku. Lisätietoja ja 
liikuntavälineitä saat yhteisö-
ohjaajalta. 

Lähipalvelukeskus
Akuntie 4, avoinna ma-pe kello 
10.00 - 18.00. Mm. postin 
palvelut ja pieni apteekki.

Mikkelin seudun
vapaa-ajan palveluita

Mikkelin seudun vapaa-ajan 
palveluiden qr-koodi



19www.otavanopisto.fi opiskelijan opas 2021-2022

TERVEYDENHUOLTO

Turvapaikanhakijoiden tervey-
denhuolto on vastaanottokes-
kuksessa.

Terveydenhoitajan 
vastaanotto
Terveydenhoitaja Satu Liuk-
konen on tavattavissa ajan-
varauksella, varaa aika 
puhelimitse 044 794 3575. 
Sähköpostiosoite on satu.
liukkonen@essote.fi.  Ajan voi 
varata Otavan koululle tai 
Mikkeliin Etelä-Savon am-
mattiopiston (Esedun) tiloihin. 
Terveydenhoitajan avoin sai-
rasvastaanotto on päivittäin 
Esedulla klo 9-11, sinne ei 
tarvitse varata aikaa. Tervey-
denhoitajan työpiste on osoit-
teessa Raviradantie 4-6.
Alle 29-vuotiaat ensimmäisen 
vuoden opiskelijat kutsutaan 
terveystapaamiseen.

Lääkärin vastaanotto
Opiskeluterveydenhuollon 
lääkärin vastaanotto on Etelä-
Savon ammattiopistolla osoit-
teessa Otavankatu 4. Varaa 
aika lääkärille terveydenhoita-
jan kautta. 

Yli 18-vuotiailta peritään lää-
kärin sairaskäynneistä Essoten 
asiakasmaksuhinnaston mu-
kainen käyntimaksu 20,60 €. 
Lasku käynnistä lähetetään 

kotiin. Jos opiskelija ei mene 
lääkäriin vaikka aika on va-
rattu, perumattomista pois-
jäänneistä peritään 50,80 € 
maksu. Varatun lääkäriajan 
voi perua terveydenhoitajan 
kautta.

Kiireellisissä sairastapauksissa 
pitää mennä keskussairaalan 
päivystykseen.

Muut terveydenhuolto-
palvelut
Mikkelin keskussairaala, Por-
rassalmenkatu 35-37.

Lääkärin ajanvaraus, lääkäri-
päivystys Etelä-Savon 
terveysneuvo
Hoidon tarpeen arviointi ja 
ajanvaraus lääkärille, Terveys-
neuvo (24/7) p. 015 211 411 
Hoitaja- ja lääkärivastaanotot 
ma-pe 8.00-16.00.

Päivystys on auki 24/7. Ennen 
kuin menet päivystykseen, soi-
ta päivystysapuun 116 117.
Sosiaali- ja kriisipäivystys 
(24/7) 044 794 2394.

Essoten hammashoidon neu-
vontapuhelin 040 359 8955 
arkisin klo 8.00-9.00 ja klo 
12.00-13.00. Ei ajanvarauksia 
tästä numerosta. Ajanvaraus 
hammashuoltoon ja -päivys-
tykseen 015 194 4410 arkisin 
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klo 7.30-15.00. Viikonloppuisin 
ja arkipyhinä klo 9.00 – 10.00 
(hoidon tarpeen arviointi) 
Hammaslääkäripäivystys on 
avoinna arkisin klo 8 -15.00 ja 
viikonloppuisin sekä arkipyhinä 
klo 10.00 -12.30.

Yleinen hätänumero 112

Lisätietoja: 
www.essote.fi

MATKUSTAMINEN

Bussilla
Mikkelin alueen paikallis-
busseissa voi matkustaa 
Waltti-matkalipulla. Mikkelin 
linja-autojen ajantasaisim-
mat aikataulut löydät linkistä 
https://mikkeli.digitransit.fi . 
Otavan ja Mikkelin väliä kulkee 
linja-auto numero 10, jonka 
aikataulut löydät 6.6.-10.8.2021 
http://link.otavia.fi/linja10 .

Pitkän matkan busseihin saat 
opiskelija-alennuksen Mat-
kahuollon opiskelijakortilla, 
kun ostat lipun kuljettajalta tai 
netistä osoitteesta 
www.matkahuolto.fi. Samasta 
osoitteesta löytyy myös pitkän 
matkan bussien aikatauluja.

Matkahuollon alennuskor-
tin voit hankkia, jos opiskelet 
opintotuella.

Matkahuollon opiskelijakor-
tin voit hankkia Matkahuollon 
toimipaikoista, kuten Mikkelin 
Matkakeskuksesta. Tarvitset 
yhden passikuvan ja opiskelija-
todistuksen, jonka saat Otavan 
Opiston toimistosta. Täytä 
opiskelijatodistus ja pyydä 
siihen leima toimistosta.

Opiskelijakorttiin täytyy ostaa 
uusi lukukausi- tai lukuvuo-
sitarra joka vuosi. Tarrojen 
myynti alkaa elokuussa. Syys-
lukukauden tarra on voimassa 
seuraavan vuoden tammikuun 
loppuun asti ja lukuvuositarran 
voimassaolo jatkuu seuraavan 
vuoden syyskuun loppuun. 
Kortin ja tarran voi hankkia mi-
hin aikaan vuodesta tahansa.

Opiskelijakortti on ilmainen. 
Voimassaolotarra (lukukausi ja 
lukuvuosi) maksaa 10 euroa.

http://www.essote.fi
http://www.matkahuolto.fi
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Bussipysäkit Otavan Opiston 
alueella ja lähimaastossa

Aikatauluhaku

Linja 10 Otava

Junalla
Matkahuollon opiskelijakor-
tilla voi saada alennuksen 
junalipun hinnasta. Jos ostat 
opiskelijalipun, täytyy näyttää 
opiskelijakortti junassa kon-
duktöörille. Jos korttia ei ole, 
täytyy maksaa normaalihintai-
nen lippu. Junalippuja voi ostaa 
osoitteesta www.vr.fi.  
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OTAVAN
OPISTO...

RUOKALA

ASUNTOLA

K-MARKET

Kuvasta näet missä bussipysäkit 
(kuvassa oranssilla) sijaitsevat Ota-
van Opiston läheisyydessä.

Mikkelin reittioppaan qr-koodi

Paikallisliikenteen qr-koodi, 
ks. Linja 10 tiedot

http://www.vr.fi
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OTAVAN OPISTON  
YHTEYSTIEDOT

Otavan opisto
Otavantie 2b, 50670 OTAVA

puh. 044 794 3552
info@otavanopisto.fi
www.otavanopisto.fi

OTAVAN OPISTON 
HENKILÖKUNTA

Osa on etätyöntekijöitä, jot-
ka työskentelevät  internetin 
kautta eri puolilla Suomea ja 
maailmaa. Henkilökunnan säh-
köpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@otavanopisto.fi

Kaikki yhteystiedot löytyvät 
osoitteista: 
otavanopisto.fi/henkilosto ja 
otavia.fi/henkilosto

Johto

Harri Jokinen
johtaja-rehtori
040 129 4722

Miia Sivén
lukiokoulutuksen rehtori
040 129 4671

Toimisto

Riitta Kesonen
toimistosihteeri, 
opiskelija-asiat
044 794 3552

Heli Auvinen
koulutussihteeri
044 794 3565

mailto:info%40otavanopisto.fi?subject=Opiskelija-asia
http://www.otavanopisto.fi
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Pirjo Kotro
henkilöstökoordinaattori
040 129 4901 

Teresa Gestranius
opintoasiainvastaava
044 794 5308

Opettajat

Mika Aarnio
suomi toisena kielenä, 
matematiikka, tietotekniikka,
lukutaitovaiheen (LK) 
vastuuopettaja
040 129 4868

Johanna Branchicella
englanti, suomi toisena kielenä
040 129 5032

Natalia Kelkka
suomi toisena kielenä, venäjä, 
opinto-ohjaus, 
päättövaiheen (MK2) 
vastuuopettaja
040 129 4845

Ville Mäkelä
matematiikka,
Seutukampustiimin 
tiiminvetäjä
050 311 7257

Ulla Pakkanen
äidinkieli ja kirjallisuus, suomi 
toisena kielenä, opinto-ohjaus
044 794 5029

Natalia Papunen
suomi toisena kielenä,
alkuvaiheen (Mapa) 
vastuuopettaja
044 794 5719

Vesa Partanen
matematiikka, fysiikka, kemia
044 794 5289 

Tuija Salminen
ruotsi
044 794 3544

Kirsi Sojakka
biologia, ympäristöoppi, 
kemia, terveystieto
040 129 5028

Anna-Maria Suora
englanti,
päättövaiheen (MK) 
vastuuopettaja
044 794 3515

Enrique Tessieri
kotoutuminen, journalismi,  
alkuvaiheen (APA) 
vastuuopettaja
044 794 5517

Lauri Ylä-Jussila
historia ja yhteiskuntaoppi, 
elämänkatsomustieto,
lähiaikuislukion linjanvetäjä 
044 794 3554
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Asuntola

Eetu Lehtinen
yhteisöohjaaja, 
asuntolahoitaja
044 794 3577

Ruokala
040 1294 496

Anneli Lahtinen
suurtalouskokki

Päivi Ruhanen
suurtalouskokki

Eija Snellman
suurtalouskokki

Anitta Kämppi
ruokapalveluesimies
044 794 3557

Toimitilahuoltajat

Paula Laurovuori
toimitilahuoltaja

Pirjo Pekurinen
toimitilahuoltaja
040 129 4844

Terveydenhoito

Satu Liukkonen
terveydenhoitaja
044 794 3575

Jorma Naakka
kuraattori
040 359 8200
jorma.naakka@essote.fi

ATK-tuki

Samuel Marie-Louise
IT-asiantuntija
044 794 3563
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Muistiinpanot:
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