
Nuorten ja aikuisten kouluttaja

Kesäopintotarjonta
2020

Kartuta osaamistasi myös kesällä!

Ilmoittaudu 
22.5.2020 
mennessä.



Hyvä opiskelija

  Sinulla on mahdollisuus valita kesäopintoja tämän esitteen mukaisesti. 
  Ole yhteydessä vastuuohjaajaan tai opinto-ohjaajaan valintojen 

tekemiseksi. Kesäopintoihin ilmoittautuminen on tapahduttava 
22.5.2020 mennessä ja ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa 
vastuuohjaajan tai opinto-ohjaajan toimesta niin, että he lisäävät 
nimesi oikeaan arviointikirjaan, jossa on tunnus kesäopinnot 2020.

  Mikäli poikkeustilanne koronavirusepidemian takia jatkuu, 
tarkoituksena on, että tässä esitteessä mainitut kesäopinnot tarjotaan 
silloin pääosin verkko-opintoina. Opintojen aikana saat opettajalta 
opetusta ja ohjausta pääosin myös verkossa. 

  Huom. Mikäli olet oikeutettu kesäopintojen osalta Kelan 
myöntämään opintotukeen. Haethan sitä ajoissa. Opintotuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että kesän opiskelujaksosi kestää 
vähintään 18 kalenteripäivää jokaisena kuukautena, jolle haet tukea. 
Pyydä toimialasi opintosihteeriltä opiskelutodistus, josta ilmenee 
suunnitelma kesäopinnoista sekä opintojen alkamis- ja päättymispäivät 
ja toimita se hakemuksesi liitteenä Kelaan.

  Huom. Kaikille verkko-opintoja kesän aikana tekeville  
itslearning-info 2.6.2020 klo 8-10, tarkempi paikka ilmoitetaan 
myöhemmin kesäopintoja valinneille.

  Seuraa Wilmassa kesäopintojen tiedottamista. Kesäopintojen 
ohjaava opettaja ottaa sinuun yhteyttä Wilman kautta sopiakseen 
kesäopinnoista ja henkilökohtaistamisesta. 



AMMATILLISET  
TUTKINNON OSAT

Ravintola- ja cateringalan 
perustutkinto
Tutkinnon osa: Kahvilapalvelut, 10 osp
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen aikataulu: 1.6.-31.8.2020, 
lähiopetus 1.-5.6.2020
Osaaminen hankitaan työpaikalla ja 
sen lisäksi hankintaan alakohtainen 
kielitaito-osaaminen. Tutkinnon osan 
oppimistehtävät tehdään Itslearningissa. 
Osaaminen osoitetaan näytössä 
työpaikalla, kielitaidon osoittaminen 
sovitaan HOKSissa. Haastattelemalla 
selvitetään osaaminen omavalvonta-
asioihin, erikoiskahveihin, 
vaitiolovelvollisuuteen ja sosiaalisen 
median hyödyntämiseen. 
Ohjaavat opettajat: Tuula Alppinen ja 
Riikka Myllymäki

Ravintola- ja cateringalan 
perustutkinto
Tutkinnon osa: Katu- ja 
pikaruokapalvelut, 10 osp
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen aikataulu: 1.6.-31.8.2020, 
lähiopetus 1.-5.6.2020
Osaaminen hankitaan työpaikalla ja 
sen lisäksi hankintaan alakohtainen 
kielitaito-osaaminen. Tutkinnon osan 
oppimistehtävät tehdään Itslearningissa. 
Osaaminen osoitetaan näytössä 
työpaikalla, kielitaidon osoittaminen 
sovitaan HOKSissa. Haastattelemalla 
selvitetään osaaminen omavalvonta-
asioihin, turvallisuuteen ja 
vaitiolovelvollisuuteen. 
Ohjaava opettaja: Riikka Myllymäki

Elintarvikealan perustutkinto
Tutkinnon osa: Elintarvikkeiden 
myymälätoiminnot, 15 osp
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen aikataulu: 1.6.-31.8.2020, 
lähiopetus 1.-5.6.2020
Osaaminen hankitaan työpaikalla 
elintarvikemyymälän työtehtävissä 
esim. myymälän varastossa, lihan- 
ja kalankäsittelyssä, maito- ja 
maitovalmisteosastolla, leipomo- ja 
konditoriaosastolla.  
Osaaminen osoitetaan näytössä 
työpaikalla. Haastattelemalla selvitetään 
osaaminen kaupan alan eettisiin 
periaatteisiin. 
Ohjaava opettaja: Mia Händelin

Laboratorioalan perustutkinto
Tutkinnon osa: Laboratorioanalytiikka, 
10 osp (vesianalyysit)
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen aikataulu: 1.6.-31.8.2020
Osaamista hankit monimuoto-opiskeluna.
Osoitat ammattitaitosi näytössä 
käytännön työtehtävissä toimimalla 
laboratorioalan ympäristössä 
laboratorioanalytiikan tehtävissä.
Ohjaavat opettajat: Mia Pirttimaa ja 
Hannele Puumala

Prosessiteollisuuden perustutkinto
Tutkinnon osa: Vesien käsittely 
prosessiteollisuudessa, 20 osp
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen aikataulu: 1.6.-31.8.2020
Osaaminen hankitaan työpaikalla 
prosessiteollisuuden ympäristössä vesien 
käsittelyn tehtävissä. 
Ohjaavat opettajat: Eeva-Maija Kiiskilä ja 
Ilkka Timosaari



Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinto
Tutkinnon osa: Kuvankäsittely, 15 osp
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen aikataulu: 1.6.-31.8.2020
Osaaminen hankitaan työpaikalla tai 
asiakastöissä sekä joustavasti Itslearning-
alustalla verkko-opintoina.
Osaaminen osoitetaan näytössä.
Ohjaavat opettajat: Joni Autio ja Niina 
Perander

Liiketoiminnan perustutkinto
Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu, 20 osp
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen aikataulu: 27.5.-15.8.2020
Lähiopetus 27.5. klo 12-15,  
1.-10.6. klo 10-15, paitsi ke 12-15  
ja to klo 12-15
Osaaminen hankitaan työpaikalla tai 
oppilaitoksessa sekä joustavasti Itslearning-
alustalla verkko-opintoina.
Osaaminen osoitetaan näytössä.
Ohjaavat opettajat: Carita Bystedt, Aimo 
Syri ja Kirsi Wacklin

Liiketoiminnan perustutkinto
Tutkinnon osa: Tuloksellinen toiminta,  
20 osp
Kohderyhmä: Liiketoiminnan opiskelijat, 
joilla tutkinnon osa on jäänyt kesken
Opintojen aikataulu: 25.5.-17.6.2020
Lähiopetus 25.5.-17.6.2020 keskiviikkoisin 
klo 12-15
Osaaminen hankitaan työpaikalla tai 
oppilaitoksessa sekä joustavasti Itslearning-
alustalla verkko-opintoina.
Osaaminen osoitetaan näytössä.
Ohjaavat opettajat: Sari Innanen, Laura 
Nikkanen ja Aija Peltoniemi

Kaikki tutkinnot 

Tutkinnon osa: 
yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Kohderyhmä: opiskelijoille, joiden on 
tarkoitus työllistää itsensä kesän aikana 
myymällä omia palveluita ja/tai tuotteita.
Opintojen aikataulu: 25.5.-28.8.2020
Lähiopetus 25.-29.5.2020 joka päivä klo 
9 – 11.30, 24.-28.8. ti ja ke klo 12.15 – 
15.00.
Osaaminen hankitaan työpaikalla 
tai oppilaitoksessa sekä joustavasti 
Itslearning-alustalla verkko-opintoina.
Osaaminen osoitetaan näytössä omassa 
yrityksessä.
Ohjaavat opettajat: Mikko Hankaniemi, 
Natascha Skog ja Aimo Syri

 

Liiketoiminnan perustutkinto, kaikki 
tutkinnot
Tutkinnon osa: Yritystoiminnan 
suunnittelu, 15 osp
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen aikataulu: 25.5.-15.8.2020
Lähiopetus 25.5.-15.8.2020 torstaisin klo 
12-14
Osaaminen hankitaan työpaikalla tai 
oppilaitoksessa sekä joustavasti Itslearning-
alustalla verkko-opintoina.
Osaaminen osoitetaan näytössä.
Ohjaavat opettajat: Mikko Hankaniemi, 
Natascha Skog ja Aimo Syri



YHTEISET  
TUTKINNON OSAT

Viestintä ja vuorovaikutus, Suomi 
toisena kielenä, valinnainen tutkinnon osa
Kohderyhmä: maahanmuuttajaopiskelijat
Opintojen ajankohta: 1.6.-31.8.2020, 
lähiopetus 2.-18.6.2020
Osaamisen hankkiminen: lähiopetus ja 
itsenäiset tehtävät
Ohjaava opettaja: Nina Hänninen

Taide ja luova ilmaisu, 
pakollinen tai valinnainen tutkinnon osa
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen ajankohta: 1.6.-31.8.2020, 
lähiopetus 3.-11.6.2020
Osaamisen hankkiminen: lähiopetus ja 
itsenäiset tehtävät
Ohjaava opettaja: Kaija Peltola

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja 
niiden soveltaminen, 
pakollinen tai valinnainen tutkinnon osa
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen ajankohta: 1.6.-31.8.2020, 
lähiopetus 12.-18.6.2020
Osaamisen hankkiminen: lähiopetus ja 
itsenäiset tehtävät
Ohjaava opettaja: Ann-Marie Haapasalo

YTO-PAJAT 
AMMATTIKAMPUKSELLA 
Närvilänkatu 8, Kokkola

Pajassa voit suorittaa useita tutkinnon osia 
tai siirtyä yhden tutkinnon osan jälkeen 
toiseen pajaan. 
Huom. kaikille verkko-opintoja kesän 
aikana tekeville itslearning-info 2.6.2020 
klo 8-10, tarkempi paikka ilmoitetaan 
osallistujille Wilmassa.

Äidinkielen paja
Aikataulu: 2.-15.6.2020 klo 12.15 – 15.00
Toteutus: opiskelija voi suorittaa pakollisia 
tai valinnaisia tutkinnon osia ohjatusti. 
Opettajat: Per-Erik Kotanen ja Kaija 
Peltola

Kielten paja
Aikataulu: 2.-17.6.2020 klo 9.00 – 11.30
Toteutus: opiskelija voi suorittaa pakollisia 
tai valinnaisia tutkinnon osia ohjatusti. 
Opettajat: Aki Korpijärvi, Eija Malila, Terhi 
Pelto-arvo ja Virpi Peltoniemi

Matematiikan paja
Aikataulu: 2.-18.6.2020 klo 9.00 – 11.30
Toteutus: opiskelija voi suorittaa pakollisia 
tai valinnaisia tutkinnon osia ohjatusti. 
Opettajat: Ann-Marie Haapasalo ja Mirka 
Rajaniemi

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
(TDY) paja
Aikataulu: 2.-18.6.2020 klo 9.00 – 11.30
Toteutus: opiskelija voi suorittaa pakollisia 
tai valinnaisia tutkinnon osia ohjatusti. 
Huom. Valinnainen 3D, 8.6.2020 alkaen.
Opettajat: Ann-Marie Haapasalo ja Mirka 
Rajaniemi

Rästipaja
Aikataulu: 2.-18.6.2020 klo 9 - 13
Toteutus: opiskelija voi tulla tekemään 
rästissä olevia tehtäviä ja kokeita. 
Ohjaaja: Anita Kaunisto
 



MUUT OPINNOT TAI 
KOULUTUKSET

Jatko-opintovalmiuksia tukeva 
matematiikka, 2 osp
Kohderyhmä: kaikille avoin
Opintojen ajankohta: 1.6.-31.8.2020, 
lähiopetus 2.-11.6.2020
Osaamisen hankkiminen: lähiopetus ja 
itsenäiset tehtävät
Ohjaavat opettajat: Ann-Marie Haapasalo 
ja Mirka Rajaniemi

Hygieniapassi
Osaamista työllistymiseen, ravitsemus-, 
elintarvike- tai puhtauspalvelualalle
Hygieniaosaamiskoulutus, 12 h + 
itsenäistä opiskelua ja Ruokaviraston 
hygieniaosaamisen testi
Aikataulu: 1.-5.6.2020
Hygieniapassi maksaa 10 e
Opettaja: Maarit Rauma

Anniskelupassi
Osaamista anniskelupaikan alkoholin 
anniskelutehtäviin, anniskelupassi
Alkoholilainsäädännönkoulutus ja testi 
Aikataulu: 1.-5.6.2020
Alkoholilainsäädännöntesti maksaa 50 e
Opettajat: Tuula Alppinen ja Riikka 
Myllymäki

Maahanmuuttajaopiskelijoiden 
työnhakuvalmiuksien vahvistaminen
• Opiskelijan ammatillisen osaamisen 
tuntemus
• Opiskelijan työhakutaidot ja opiskelija 
osaa esitellä osaamista työnantajille
• Opiskelija tutustuu työnantajiin ja työ-
paikkoihin edistääkseen työllistymistään.
Aikataulu: 1.6. – 14.8.2020, lähiopetus 
1.6.2020 klo 13-14 Teamsissa sen jälkeen 
verkko-opetus ja ohjaus itslearningissa.
Opettaja: Marianne Leimio-Seppä



Kysy lisää vastuuohjaajalta tai opinto-ohjaajalta
 
Opinto-ohjaajat 

• Marjo Saarinen, rakennusalat, puh. 044 725 0183 
• Jouni Mantila, teollisuus- ja logistiikka, puh. 044 725 0175 
• Tapio Oinas, liiketoiminta sekä ruoka- ja puhtauspalvelualat, puh. 040 808 5090 
• Terhi Petäjä, prosessi- ja laboratorioala, puh. 044 725 0721
• Tarja Peltoniemi, IT- ja media-ala, puh. 044 7250 848
• Katriina Sipilä, hyvinvointialat sekä kasvatus- ja ohjausala, puh. 044 725 0512 
• Jari Orjala, maatalousala, Kannus, puh. 044 725 0630 
• Eija Mäki-Ullakko, maatalousala, Kannus, puh. 044 725 0637 
• Pentti Roivas, metsäala, Kannus, puh. 044 725 0638 
• Eliisa Koivukoski, luonnonvara-ala, Perho, puh. 044 725 0666
• Eliisa Koivukoski, hevosala, Kaustinen, puh. 044 725 0666 
 
Sähköpostiosoitteet ovat: etunimi.sukunimi@kpedu.fi 

OPISKELIJA!

Kesäopinnot valitaan Wilmassa 22.5.2020 mennessä 
yhteistyössä vastuuohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. 
Kesäopintojen ohjaava opettaja ottaa sinuun yhteyttä 
Wilman kautta viikolla 22 ja sopii henkilökohtaistamisesta 
ja muista käytännön asioista. 
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