
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset (POM) opinnot (60 op) (OKLPOM 60 op) erityispedagogiikan koulutuksen 
opiskelijoille – lukujärjestyspohja ilmoittautumisohjeet (Kainulainen 25.5.2021) 

HUOM. EP-opiskelijoiden omat POM-sivut Peda.netissä osoitteessa https://peda.net/jyu/okl/pom-opinnot/ep-pom  

EP-POM, lukkaripohja 2. POM-opintovuodelle lv. 2021–2022 (huom. omat opinnot R8- ja R9-ryhmille) 
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*) Opetuksen pääsiäistauko on vko 15 eli 11.- 18.4.2022. Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen. Huom. ERIS320:n B-ryhmän ja luokon intensiiviviikko (OKLA1209) on viikolla 2, silloin ei (yleensä) ole muuta kontaktiopetusta. 

  

https://peda.net/jyu/okl/pom-opinnot/ep-pom


Ohjeita lukuvuoden 2021–2022 opintoihin 

Lukuvuonna 2021–2022, toisena POM-opintovuonna, opiskelette mm. seuraavat POM-opintojaksot (23–28 op): 

- POMM1110 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien perusteet 5 op (mikäli ette ole sitä vielä tehneet) 

- POMM1053 Liikunta- ja terveyskasvatus 5 op  

- POMM1083 Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka 5 op  

- POMM1120 Kielipainotteinen monialainen oppimiskokonaisuus koulussa 5 op 

- POMM1130 Monialainen oppimiskokonaisuus muissa ympäristöissä tai koulussa 5 op 

- POMM1100 Monialaisten opintojen koontiseminaari 3 op (sis. myös opintokokonaisuuden loppuarvioinnin) 

Ilmoittautuminen POM-opintoihin SISUssa (näillä näkymin) 1.8.2021 alkaen  

 Opintojaksoille ilmoittaudutaan SISUn kautta. Huom. POM-ilmoittautuminen katkaistaan OKL:n uusien opiskelijoiden vuoksi pe 20.8.2021 ja jälki-
ilmoittautuminen avataan 1.9.2020. Yritä hoitaa ilmoittautumisesi mielellään 1.8.–20.8. välillä, jotta varmasti pääset sinulle parhaiten sopiviin 
ryhmiin.  

o VIIMEISTÄÄN TÄSSÄ VAIHEESSA MUISTETTAVAA: Ilmoittautuaksesi sinun on haettava vapaasti valittaviin opintoihisi POM-opintokokonaisuus klikkaamalla otsikkoa 
Vapaasti valittavat opinnot, jonka jälkeen kirjoita oikealle avautuvaan valintaikkunaan kohtaan Etsi opintokokonaisuuksia nimellä joko tunnus OKLPOM tai kirjoita 
perusopetuksessa opetettavien… (valitse näkyvistä OKLPOM-tunnuksellinen). Kun kokonaisuus tulee valittavaksi valintaikkunaan, klikkaa kokonaisuutta, jolloin se tulee 
osaksi opintosuunnitelmaasi.  

 Opiskelu edelleen R8- ja R9-ryhmissä: 
o Ryhmistä R8- ja/tai tunnuksella 1 merkityt ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka suunnittelevat tekevänsä POM-opinnot loppuun 

syyslukukaudella 2022, mutta ryhmiin voi osallistua muutenkin, jos tilaa on 
 jos olet opiskellut 1. POM-vuoden R9-ryhmässä lukkarin mukaan, voit 2. POM-vuonna hypätä nopeammin etenevään R8-ryhmään 

o Ryhmän R9 opinnot ja/tai tunnuksella 2 merkityt ryhmät ovat puolestaan niille, jotka suunnittelevat opintojen ensi lukuvuoden aikana.  
 jos olet opiskellut 1. POM-vuoden R8-ryhmässä lukkarin mukaan, voit 2. POM-vuonna hypätä rauhallisemmin etenevään R9-ryhmään 

(mikäli paikkoja on) 

 Valitse vain saman ryhmän (joko R8 tai R9) opinnot, jottei tule päällekkäisyyksiä ja pääset varmasti opintojaksoille. Ryhmien koot pyritään 
tasaamaan, joten seuraa tilannetta. 

 Sinulle tarkoitettuja ryhmiä voit etsiä opintojaksoilta tunnuksella R8 tai R9 ja/tai EP/EP-POM/EP-POM2020_1 ja EP-POM2020_2 (joskus myös 
EP+LiMu).  

 Huom. valitse aina haluamasi ryhmä ensisijaisena ilmoittautuessasi (äläkä laita vaihtoehtoja, ellei ohjeissa kehoteta tekemään niin), muutoin SISU 
saattaa arpoa sinut johonkin muuhun ryhmään. 

o kaikki muut teille lukkarin puolesta sopivat ryhmävaihtoehdot tai toteutustavat esitellään ilmoittautumisohjeissa. 

 Kaikkiin EP-ryhmiin teillä on erkkalaisina aina ns. etuajo-oikeus. Mikäli poikkeatte teille osoitetusta lukujärjestyksestä, on opintojen suunnittelu ja 
ryhmiin ilmoittautuminen täysin omalla vastuullanne. 



Ilmoittautumisohjeet opintojaksoittain 

POMM1053 Liikunta- ja terveyskasvatus, 5 op 

 Opintojaksoon kuuluu 60 tuntia pienryhmäopetusta oppimistehtävineen.  

 Opintojaksolla ilmoittaudutaan ensisijaisesti erkoille tarkoitettuun demoryhmään R8 EP-POM 1 tai R9 EP-POM 2 tai lisäryhmään R3 Lumo20+R11 

Lisäryhmä (Kimo, EP). Huom. syksyllä valmistuvat eivät laita vaihtoehtoryhmää. 

POMM1083 Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, 5 op (mikäli et ole aloittanut suomen kielen ja kirjallisuuden opintoja aikaisemmin)  

 Opintojaksoon kuuluu 30 tuntia pienryhmäopetusta oppimistehtävineen, Kieli- ja viestintäasiantuntijuuden reflektointi ja soveltava tentti, kaikkiin 

näihin ilmoittaudutaan oman ryhmän mukaan. 

 Opintojaksolla ilmoittaudutaan ensisijaisesti erkoille tarkoitettuun demoryhmään R8 EP-POM 1 tai R9 EP-POM 2. 

o Opintojakso suositellaan opiskelemaan syyslukukaudella (monialaisten oppiskokonaisuuksienkin vuoksi). Mikäli et jostain syystä pysty 

tekemään opintojaksoa syksyllä, on keväällä tarjolla viisi demoryhmää, joista erityisesti torstaisin menevät R1, R4 ja R6 sopivat aikataulullisesti 

keväällä POMeista valmistuville. 

POMM1110 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien perusteet 5 op  

 opintojakso opiskellaan itsenäisesti viimeistään 1. periodissa verkkototeutuksena Moodlessa. 

POMM1120 Kielipainotteinen monialainen oppimiskokonaisuus koulussa, 5 op 

 1 op itsenäistä työtä, 4 op ryhmäopetusta.  

 Suuntautuu varhennettuun kielen opetukseen ja monialaiseen oppimiseen 

 Opintojakso on mahdollista tehdä kv-vaihdossa / AHOToida kv-vaihdossa tehdyillä opinnoilla. 

 Oman ryhmän voi valita oman mielen mukaan, kuitenkin niin, ettei opinnot mene päällekkäin muiden pakollisten kanssa. Kontaktiopetus on pääosin 

perjantaisin, joitakin poikkeuksia saattaa olla ryhmittäin, ja opetuskokeilut toteutuvat yhteistyökumppaneiden tarpeiden mukaan. 

POMM1130 Monialainen oppimiskokonaisuus muissa ympäristöissä tai koulussa, 5 op 

 Opintojakso sisältää n. 25 tuntia kontaktiopetusta seminaareineen, projektityöskentelyä ja esim. opetuskokeiluja kentän kouluilla tai muuta 

projektityötä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutuksen mukaan (ryhmien toteutukset ovat keskenään erilaisia).  

 Opintojakso on mahdollista tehdä kv-vaihdossa / AHOToida kv-vaihdossa tehdyillä opinnoilla. 



 Oman ryhmän voi valita oman mielen mukaan, kuitenkin niin, etteivät opinnot mene päällekkäin muiden pakollisten kanssa. Kontaktiopetus on 

pääosin perjantaisin, joitakin poikkeuksia saattaa olla ryhmittäin, ja opetuskokeilut toteutuvat yhteistyökumppaneiden tarpeiden mukaan. 

POM1100 Monialaisten opintojen koontiseminaari, 3 op   

 Koontiseminaari opiskellaan opintojen päättyessä, ja niitä on tarvittaessa tarjolla kaikki periodeissa, ja ilmoittautua voi periaatteessa mihin ryhmään 

vaan (joka mahtuu omaan lukkariin).  

 Erkkalaisille on omat ryhmävaihtoehdot keväälle ja syksylle (valmistumisen mukaan). Tarkoituksena on, että seminaari lopettaa POM-opinnot. 

Opintojaksoin kuuluu 5 x 2 tuntia seminaarikeskustelua ja opintotehtäviä (mm. PROpen täydentämistä). Seuraavat ryhmät sopivat teille parhaiten 

(näkyvät lukkaripohjassa):  

o EP-POM + LiMu, syksy/2. periodi (Kainulainen)  

o EP-POM + LiMu, kevät /4. periodi (Kainulainen). 

 Opintojakson voi opiskella tarvittaessa myös itsenäisesti 2. periodista alkaen (suositellaan kuitenkin seminaariryhmiä). Johanna toimittaa ohjeet 2. 

periodin alussa ko. suoritustapaan ilmoittautuneille. 


