
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset (POM) opinnot (60 op) (OKLPOM 60 op) erityispedagogiikan koulutuksen 
opiskelijoille – lukujärjestyspohja ilmoittautumisohjeet (Kainulainen 27.4.2022) 

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

EP-POM, lukkaripohja 1. POM-opintovuodelle lv. 2022–2023 (huom. omat opinnot R8- ja R9-ryhmille) 

Periodi KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

 
 

1 
1.8. - 

23.10.2022  

8–10       POMM1002-
luento 

 POMM1093 
R8 

POMM1043 
R9 

10–12       POMM1002-demo 
R8 

POMM1073 
R9 

12–14       POMM1023- 
suurryhmä 

(kaikki) 

POMM1073 
R8 

POMM1002-
demo R9 

14–16       POMM1073 
R11 

16–18           

 
 

2 
24.10. -

31.12.2022  

8–10       POMM1002-
luento 

POMM1002-demo 
viikolla 45 

molemmilla 
ryhmillä 

POMM1093 
R8 

POMM1043 
R9 

10–12       POMM1002-demo 
R8 

POMM1073 
R9 

12–14        POMM1013 
R9 

POMM1073 
R8 

POMM1002-
demo R9 

14–16       POMM1013 
R8 

 POMM1073 
R11 

16–18           

 
 

3 
1.1. – 

19.3.2023  

8–10      
POMM1033 

R11 

POMM1033 
R8 

POMM1063 
R9 

POMM1043 
R8 

POMM1093 
R9 

10–12      

12–14       POMM1073-soitto 
R8 

POMM1033 
R9 

 POMM1073 soitto 
R9 14–16   POMM1043 

R11 
POMM1073 
soitto R11 

  POMM1063 
R8 

16–18   POMM1043 
R11 

       

 
 

4 
20.3. - 

28.5.2023(*  

8–10      
POMM1033 

R11 

POMM1033 
R8 

POMM1063 
R9 

POMM1043 
R8 

POMM1093 
R9 

10–12      

12–14       POMM1073-soitto 
R8 

POMM1033 
R9 

 POMM1073 soitto 
R9 14–16   POMM1043 

R11 
POMM1073 
soitto R11 

  POMM1063 
R8 

16–18   POMM1043 
R11 

       

*) Opetuksen pääsiäistauko on vko 14 eli 3.- 10.4.2023. 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 2022–2023 opintoihin 

Lukuvuonna 2022–2023, ensimmäisenä POM-opintovuonna, opiskelette mm. seuraavia POMeja (32–37 op): 

- Johdatus monialaisiin opintoihin (POMM1002) 3 op 
- Historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikka (POMM1013) 3 op 
- Katsomusaineiden pedagogiikka (POMM1023) 3 op 
- Kuvataiteen pedagogiikka (POMM1033) 4 op 
- Käsityökasvatus (POMM1043) 4 op 
- Matematiikan pedagogiikka (POMM1063) 5 op 
- Musiikkikasvatus (POMM1073) 4 op 
- Ympäristö- ja tiedekasvatus (POMM1093) 6 op 
- Monialaisten oppimiskokonaisuuksien perusteet (POMM1110) 5 op 

Alla on koottuna teille tietoja opintojaksoista ja laadittu ohjeita ilmoittautumista varten. Lue ohjeita yhdessä lukujärjestyspohjan kanssa. POM-opetusta on pääsääntöisesti 
torstaisin ja perjantaisin (joskus tiistai-iltapäivisin), ja tämä on pyritty huomioimaan erkan pääaineopetuksessa toisesta opintovuodesta eteenpäin (eli ei erkan ja 
kasvatustieteen perusopintoja). Ohjeet ovat suosituksia, ja ne huomioimalla voi välttyä  

- opintojen päällekkäisyyksiltä (täysin aukoton ei ole varmasti tämä ohjeistuskaan, sillä muutoksia voi aina tulla ohjelmiin; suositukset on laadittu 27.4. olleiden 
opintojaksotietojen mukaan) 

- haastavalta palapeliltä ☺  
o Huom. useissa oppiaineissa demoja voi korvata toisissa demoryhmissä, mutta tämä pitää selvittää aina erikseen omien demojen vetäjältä! 
o Päällekkäisyyksiä saattaa tulla EOK-viikkojen aikoina, jolloin erkan pääaineopetusta voi olla myös torstaisin ja perjantaisin. EOK:n lähiopetusjaksot tulevalle 

lukuvuodelle ovat seuraavat: syksyllä 2022 viikoilla 38–39, 43, 48, 49 ja keväällä 2023 viikoilla 2, 5, 10 ja 16. 
 

Ilmoittautuminen POM-opintoihin SISUssa 15.8.2022 alkaen  

• Opintojaksoille ilmoittaudutaan SISUn kautta. 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.  

• Huom. POM-ilmoittautuminen katkaistaan OKL:n uusien opiskelijoiden vuoksi pe 26.8.2022 ja jälki-ilmoittautuminen avataan 2.9.2022. Yritä hoitaa 
ilmoittautumisesi kuntoon mielellään 15.8.–26.8. välillä, jotta varmasti pääset sinulle parhaiten sopiviin ryhmiin.  

• Oman ryhmän valinta: 
o Ryhmistä R8- ja/tai tunnuksella 1 merkityt ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka suunnittelevat tekevänsä POM-opinnot 1,5 vuodessa (eli 

valmistuvat POMeista jouluna 2023), mutta ryhmään voi osallistua muutenkin 
o Ryhmän R9 opinnot ja/tai tunnuksella 2 merkityt ryhmät ovat puolestaan niille, jotka suunnittelevat opintojen tekemistä kahdessa vuodessa (POM-opinnot 

valmiiksi keväällä 2024). Tästäkin ryhmästä voi tarvittaessa valmistua nopeammin. 



• 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-POM2022_1 ja EP-POM2022_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 taitai-aineissa ryhmävaihtoehtoja on varmuuden vuoksi tarjolla kolme, koska kaikki eivät välttämättä mahdu kahteen ryhmään (ensi vuosi todennäköisesti 
poikkeus ja omiin ryhmiin mahdutaan), lisäryhmät (yleensä tunnuksella R11) sopivat molemmille erkkaryhmäläisille 

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 

POMM1002 Johdatus monialaisiin opintoihin, 3 op:  

• Opintojaksoon kuuluu luentoja 18 tuntia, pienryhmäopetusta yhteensä 20 tuntia sekä oppimistehtäviä ja PROpe-työskentelyn aloittaminen.  
o luentoon liittyvä demo (pienryhmäopetus) on aina samalla viikolla luennon kanssa (poikkeuksena aloitusluento 1.9., demot alkavat 2. luennon jälkeen, ja 

viikolla 45 erkkaryhmät ovat yhdessä luentoaikaan) 

• Opinnot aloitetaan johdanto-opintojaksolla, ja se opiskellaan omassa erkoille tarkoitetussa ryhmässä. 

• Opintojaksolla ilmoittaudutaan erkoille tarkoitettuun demoryhmään R8 EP-POM2022_1 tai R9 EP-POM2022_2.  
 
POMM1013 Historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikka, 3 op 

• Opintojaksoon kuuluu 16 tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä. 

• Opintojaksolla ilmoittaudutaan erkoille tarkoitettuun demoryhmään R8 EP-POM2022_1 tai R9 EP-POM2022_2. 
 

POMM1023 Katsomusaineiden pedagogiikka, 3 op 

• Opintojaksoon kuuluu enintään 30 tuntia ryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä. 

• Pienryhmätyöskentely pidetään suurryhmäopetussessioiden sisällä ja sekaryhmissä luokanopettajaopiskelijoiden kanssa. 
 

POMM1033 Kuvataiteen pedagogiikka, 4 op 

• Opintojaksoon kuuluu enintään 48 tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä. 

• Opintojaksolla ilmoittaudutaan erkoille tarkoitettuun demoryhmään R8 EP-POM2022_1 tai R9 EP-POM2022_2 tai tarvittaessa lisäryhmään Lisäryhmä (KiMo, LuMo, 
EP ym.) (lisäryhmä lukkaripohjassa R11). 
 

https://peda.net/id/8a1fa586886


 

POMM1043 Käsityökasvatus, 4 op 

• Opintojaksoon kuuluu enintään 48 tuntia pienryhmäopetusta, oppimistehtäviä ja itsenäistä työtä.  

• Ilmoittaudu ryhmään R8 EP-POM2022_1 tai R9 EP-POM2022_2 tai tarvittaessa lisäryhmään Lisäryhmä (KiMo, LuMo, EP ym.) (lisäryhmä lukkaripohjassa R11). 
 
POMM1063 Matematiikan pedagogiikka, 5 op 

• Opintojaksoon kuuluu 20 tuntia luentoja ja 34 tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä. 

• Erkkalaisten omat ryhmät ovat R8 EP-POM2022_1 tai R9 EP-POM2022_2 
 

POMM1073 Musiikkikasvatus, 4 op 

• Opintojaksoon kuuluu 28 tuntia suurryhmäopetusta pedagogiikassa (musiikissa suurryhmäopetus tarkoittaa opetusta omassa R8- tai R9-pienryhmässä), 20 tuntia 
pienryhmäopetusta soitossa 6 opiskelijan pienryhmissä sekä oppimistehtäviä. 

o Soitonopetus on pianossa pienryhmäopetusta keyboardstudissa (vain ope ja sinä kuulette soittonne), ja siinä edetään kunkin oman HOPS:n mukaisesti 
(mahdollisimman yksilöllisesti ja eriytetysti). Lukujärjestyspohjassa olevasta soittoajasta olette paikalla vain osan, eli opetuksenne on ko. aikahaarukan 
sisällä (kiinteä soittoaika selviää myöhemmin). 

• Erkkalaisten omat ryhmät ovat R8 EP-POM2022_1 tai R9 EP-POM2022_2 tai lisäryhmään R11 Lisäryhmä (KiMo, LuMo, EP ym.), ja niihin ilmoittaudutaan 
suurryhmäopetuksessa ja pienryhmäopetuksessa (eli soitossa). 
 

POMM1093 Ympäristö- ja tiedekasvatus, 6 op 

• Opintojaksoon kuuluu 27 tuntia verkkoluentoja ja 36 tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä.  

• Opintojaksolla ilmoittaudutaan kolmeen toteutukseen: Ryhmätyöt ja oppimistehtävät -toteutuksessa erkkalaisten omaan ryhmään R8 EP-POM2022_1 tai R9 EP-
POM2022_2 sekä Luennot ja harjoitukset verkossa -toteutuksessa verkkoluentoihin sekä Tentti-toteutukseen. 

- tällä opintojaksolla ilmoittautumisaika jatkuu suoraan 26.8. jälkeen. 
 

POMM1110 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien perusteet 5 op  

• opintojakso opiskellaan itsenäisesti verkkototeutuksena ja (mielellään) ennen 2. POM-opintovuoden monialaisia oppimiskokonaisuuksia POMM1120 ja POMM1130 

• toteutuksen voi halutessa/tarvittaessa tehdä vasta 2. POM-vuoden alussakin. 
 


