
Opet pilvissä 3, lukkaripohja lv. 2017–2018  

Periodi KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

 
 

1 
1.8. - 

20.10.2017 

8–10     OKLA1209 
KTKA2010 

POMM1041 Peter Pan 
(POMM1082 + POMM1032+ 
POMM1052+ POMM1071) 

10–12     

12–14       POMM1091  
13 - 16 

POMM1031 
(erkkalaiset eka vuoden LiMujen 

kanssa samassa) 
14–16   OKLA1209  

16–18       POMM1081-luennot   

18–20           

 
 

2 
23.10. -

15.12.2017 

8–10     OKLA1209 
KTKA2010 

 
tähän voi tulla Peter Pania 

Peter Pan 
(POMM1082 + POMM1032+ 

POMM1052+ POMM10musaa) 
10–12     

12–14       POMM1091-demot  
13 - 16 

POMM1071-soittoa 

14–16   OKLA1209  

16–18           

18–20           

 
 

3 
8.1. - 

9.3.2018 

8–10      
OKLA1300 

 
POMM1051 

POMM1061 
(erkkalaiset eka vuoden LiMujen 

kanssa samassa) 

10–12     POM2SYL 

12–14     KTKA2020-demot (luokot) 
KTKO105 

POMM1081 
 

  
POMM1071 

14–16      

16–18           

18–20           

 
 

4 
12.3. - 

18.5.2018 
(* 

8–10  *) Opetuksen pääsiäistauko on 
26.3.- 2.4.2018. Opetus alkaa heti 

toisen pääsiäispäivän jälkeen. 

  
OKLA1300 

 
POMM1051 

POMM1061 
(erkkalaiset eka vuoden LiMujen 

kanssa samassa) 

10–12      

12–14     KTKA2020-demot (luokot) 
OKLA616-luento 14 - 16 

 
POMM1081 

 
POMM1071 

14–16      

16–18          

18–20           

 

 Oheiseen pohjaan on koottu ensi vuoden suunnitteluanne auttavaa tietoa kotiryhmämme opinnoista. Teidän nostetaan valmiiksi joihinkin ryhmiin elokuun puoleen väliin mennessä 

(ennen ilmoittautumisten alkamista).   

o Niillä kursseilla, joilla teidät on nostettu valmiiksi, oma osallistuminen ryhmään on automaattisesti voimassa. Jos et osallistu sinulle tarkoitetun ryhmän opetukseen, poista 

ilmoittautumisesi ja etsi uusi ryhmä. Uuden ryhmän etsiminen on kuitenkin ns. omalla vastuulla, eikä muissa ryhmissä ole välttämättä edes tilaa – etuajo-oikeus on aina 

niillä, joiden koti- tai muusta ryhmästä on kyse. Mikäli kurssille ilmoittaudutaan, ilmoittautukaa ensin kursseille, joissa on useita ryhmävaihtoehtoja ja sopiviin ryhmiin 

saattaa olla tungosta. 

 Opiskelette POMit pääosin omassa kotiryhmässä, osin sekoitettuna muihin ryhmiin (erkat opiskelevat kuviksen ja matikan ytimet LiMujen kanssa).  



 Lukkariohjaan on merkitty kurssi OKLA1209, joka on luokoille, mutta jonka intensiiviviikolla (vko 2/18) erkatkin voivat osallistua ERIS320-kurssin kautta (tästä infoa Abakuksen 

sähkislistalla). Tuon intensiiviviikko kannattaa tyhjentää kaikesta muusta toiminnasta… 

 Lukkaripohjaan merkityt luokojen metodikurssit ovat niin ikään mahdollisia, ainakin osin, erkoille (yhteys Ulla Maija Vallealaan). 

 OKLA1300 tehdään kotiryhmässä, ja aikataulut katsotaan lopullisesti kuntoon yhdessä, kun olemme suunnitelleet kurssin (ja kun tiedämme ilmoittautumistenne jälkeen tarkemman 

lukkarinne). Alustavasti nappaamme kurssin mukaan POMM1092 yllin-kurssinne… 

 Syksylle on tulossa kolmen päivän kouluvaltaus (yövytään kohteessa), joka voidaan sisällyttää teidänkin opintoihinne. 

 POMM1022 Katsomusaineen soveltava pyritään niin ikään tekemään jollakin mielekkäällä tavalla jossain vaiheessa   

Muuta 

 Syksyn isoimpia juttuja on varmaan Peter Pan -projekti, jossa integroidaan monia oppiaineita ja päästään huikealla tavalla tutustumaan teatterin maailmaan… IIIK! Opetusta on 

perjantaisin, mutta näytelmän harjoituksia päästään seuraamaan muulloin (laitamme aikoja kalenteriin heti, kun tiedetään itsekin). Nyt kannattaa kalenteriin laittaa jo kuitenkin 

seuraava aika: Maanantaina 4.9. klo 18(?) pääsemme koeyleisöksi katsomaan Peter Pania! Näytöksen seuraaminen on tärkeä osa omaa projektiammekin, joten tulkaahan lomilta 

takaisin jo siihen mennessä. 

 Syyskuussa 18.9. klo 10.15 - 12 ja 19.9. klo 16.00 – 18 pidämme TVT-koulutusta/vierihoitoa EOK-opiskelijoille yht. 2–4 h  – tästä lisää sitten lähempänä  Koulutuksen ja 

vierihoitojen pitäminen on ajateltu mm. kiitokseksi iPadeista (joita ihan kaikki eivät saa ”talon puolesta” käyttöönsä opintoihin). 

 


