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Avaa esitys laitteellesi

> https://riverialainen.fi/wp-
content/uploads/2022/06/Op
iskelijatoiminta_2022.pdf
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Opiskelijakuntatoiminta
Haluamme, että sinulla on Riveriassa hyvä 
olla ja opiskella

Opiskelijakunnan nimi on PYRO ja sitä 
edustaa sille valittu hallitus
• Kuka tahansa Riverian opiskelija voi liittyä 

hallitukseen, joten lähde mukaan!
• Vuosittain valitaan vastuutoimijat 

Toiminnasta on mahdollista saada 
osaamispisteitä
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Kuva: Mikhail Yurlov
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Millaista toiminta on?
Opiskelijat itse päättävät toimintatavoista

Edistetään opiskelijoille tärkeitä asioita: kysellään, kuunnellaan ja 
keskustellaan.

Pidetään opiskelijoiden puolta ja huomioidaan opiskelijoiden erilaiset 
lähtökohdat. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjaavat toimintaa.

Yhdessä sopimista ja tekemistä: kaikille löytyy rooli oman kiinnostuksen, 
oppimishalun ja osaamisen mukaan.

Autetaan opiskelijoita järjestämään toimintaa ja tapahtumia sekä 
rahallisesti että neuvomalla.

Enemmän tietoa löytyy https://riverialainen.fi/opiskelijakunta
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Järjestäytyminen

Kampuskuulumiset

SAKUStars

Tutor-koulutus

Valtuusto

SAKUStars tiedotus

Hyvinvointivirtaa

Opiskelijakuntien 
kokoontuminen

Huoltajafoorumi

Valtuusto

Opiskelijakuntatoiminta 2022

Riveria Gaala?

Toimintakertomus Toimintasuunnitelma

SAKUgames

Ideariihi

- Kokoukset
- Yhtymähallitus 

kutsuttaessa
- Yhdessä -hanke
- Kyselyt
- Aloitteet
- Alumnitoiminta
- Tiedotus
- Edustaminen

Opiskelija-
foorumi

Opiskelija-
foorumi

Opiskelija-
foorumi

Opiskelija-
foorumi
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PYROtour

Tiedotus- ja 
markkinointim
ateriaali

Keskustelu 
kouluaterioista
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Tutor -toiminta
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Tutor tarkoittaa aloittavan opiskelijan opintoja ohjaavaa 
vanhempaa opiskelijaa.

Tutor on roolimalli ja esimerkki.

Tutorointi on yksittäisen opiskelijan tukemista ja neuvontaa, 
opiskeluun liittyvää ohjausta, opiskelijatoiminnasta 
tiedottamista ja koulutusten markkinointia.

Tutoroinnin tarkoituksena on auttaa uusia opiskelijoita 
aloittamaan opiskelu, parantaa oppilaitoksen ilmapiiriä ja 
vahvistaa yhteishenkeä esim. tapahtumia järjestämällä.
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Haluatko tutoriksi?
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Avulias ja ystävällinen

Auttaa tutustumaan uusiin ihmisiin

Toimii ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti

Osaa neuvoa, kysyä ja opastaa

Toimii linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä

Kykenee yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa

Huolehtii ilmapiiristä ja kohottaa yhteishenkeä

Toimii niin, että se on antoisaa myös itselleen

Huolehtii ilmapiiristä ja kohottaa yhteishenkeä

Lisätietoja https://riverialainen.fi/tutortoiminta/

https://riverialainen.fi/tutortoiminta/
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Kilpailutoiminta: SAKUstars
Ammattiin opiskelevien valtakunnallinen kulttuurikilpailu 
festarihengessä

Mukana on kaikki, mitä kulttuuriin kuuluu: 35 sarjaa, musiikkia, 
kuva- ja näyttämötaidetta, tanssia sekä kirjoittamista

Satoja ennakkotöitä sekä live-esityksiä

Seuraava kilpailu Kurikassa 25.-27.4.2023:  juuret ja versot

Lisätietoja: https://riverialainen.fi/sakustars
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Kilpailutoiminta: Taitaja
https://taitaja2023.fi/fi/

Kilpaillaan ammattitaidosta

Suomen suurin ammatillisen koulutuksen 
vuosittainen tapahtuma

Ikäraja 21 (kilpailuvuosi) vuotta tai nuorempi

Riverian joukkueenjohtajana Ari Peltola ja toiminnan 
koordinaattorina Janne Lilja

Semifinaali viikolla viisi ja finaali Espoossa 8.-
11.5.2023
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