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Lukuvuosi 2020-2021
Lukukausien alkamis- ja päättymisajat ovat seuraavat:
• Syyslukukausi: 1.8.-31.12
• Kevätlukukausi 1.1.-31.7

Lukuvuonna 2020-2021 Oulun yliopistossa käytetään alla olevia
opetusperiodeja.
•
•
•
•

1 periodi vkot 35-43 (24.8.-25.10.2020)
2 periodi vkot 44-53 (26.10.-31.12.2020)
3 periodi vkot 53-10 (1.1.-14.3.2021)
4 periodi vkot 11- 18 (15.3.-9.5.2021)

• Kesäopinnot ilmoitetaan kevään 2021 aikana.

Varhaiskasvatuksen pääaineen ajoituksen mukainen opetus kolmantena vuonna (2020-2021)

Toinen vuosikurssi syksy 2020

Koodi ja nimi

Tunnit

Ryhmät

Opettajat

442190A
Varhaiserityiskasvatus ja
oppimisen haasteet

Luennot 14h harj.
10 h

lisäk2 ryhmä + 1G

Minna Rossi-Salow
Riikka Kess 4h/ ryhmä

442191A Lapsuus
yhteiskunnallisena ja
kulttuurisena ilmiönä

Luennot 22h, harj.
20h/ryhmä

5 perusryhmää +
lisäk2&lisäk3 ryhmä +
valinnainen/1G

Virve Keränen 2 ryhmää
Marjo Mäntyjärvi 2 ryhmää
Tuure Tammi 1 ryhmä
Maria Saari 1 ryhmä

442425A Varhaiskasvatuk
sen pedagoginen
suunnittelu

Luennot 14h +4h
tentti, harj.
26 h/ryhmä

5 perusryhmää + lisäk2

Satu Karjalainen
Harjoitukset Satu Karjalainen ja Paula Loukkola

442431A Taide, taito ja
tiede 4: sanataideja draamakasvatus ja
käsityökasvatus

luennot 4h,
harj. 36h ryhmä
(22h draama, 14
käsityö)

5 perusryhmää

Leena Hartikka
draama: Jaana Keränen
Käsityö: Leena Hartikka

442432A Taide, taito ja
tiede 5: liikuntakasvatus
ja musiikkikasvatus

luennot 4h
harjoitukset
36h/ryhmä (liikunt
a 22h, musiikki
14h)

5 perusryhmää

Leena Mikkola
Liikunta: Leena Mikkola
Musiikki Leena Poikela

442424A Pedagoginen
harjoittelu II 10 op

Harjoittelu 169h
harjoittelu viikot
4651, praktikum 6h
pienryhmittäin,
kieli- ja
vuorovaikutus 6h
luentoa, 10h harj.
Esiopetus 6h
luentoa ja 16h
harj./ryhmä

5 perusryhmää + lisäk2
ryhmä

Satu Karjalainen
Esiopetus: Taina Kyrönlampi
Kieli- ja vuorovaikutus:
Outi Tiainen

Toinen vuosikurssi kevät 2021

Koodi ja nimi

Tunnit

Ryhmät

Opettajat

442190A Varhaiserityiskas
vatus ja oppimisen
haasteet

Luennot
14h harj. 10
h

5 perusryhmää

Minna Rossi-Salow, Elina
Viljamaa/Tarja Kuvaja
Riikka Kess 4h/ ryhmä (s2)

442433A Taide, taito ja
tiede 6:
kuvataidekasvatus ja
ympäristökasvatus

Luennot 4h
harj.
36 h (kuvis
22h, ymppi
14h)

5 perusryhmää

Jaakko Moilanen
kuvis: Jaakko
Moilanen Ymppi: tuntiopettaja?

442427A Taiteen
pedagogiikka
varhaiskasvatuksessa

Luennot 4h
harjoitukset
(draama
7, kuvis 7,
musiikki 8,
soitinopinn
ot 14h)

5 perusryhmää
ja 1G

Leena Poikela
Draama: Pirjo Suvilehto
Musiikki: Leena Poikela
Kuvis: Jaakko Moilanen ja Eeva-Maria
Korhonen-Jokinen
Soitto: Markku Pehkonen ja Eero
Jauhiainen

407041A Kvalitatiivisen
tutkimuksen peruskurssi

Luennot ja
16h harj.

5 perusryhmää

Jaana Juutinen 3 ryhmää
Marjo Mäntyjärvi 2 ryhmää

442426A Lapsiryhmän
ohjaaminen
kasvattajatiimissä

luennot 4h,
harj.
36h/ryhmä

5 perusryhmää
+ lisäk2
ryhmä

Satu Karjalainen
Satu Karjalainen 1 ryhmä, Jaana
Juutinen 1 ryhmä, Paula Loukkola 1
ryhmä, Jaana Keränen 3 ryhmää

442193A Moninaisuus
varhaiskasvatuksessa

luennot
14h ja 24h
harj.

lisäk2

Riikka Kess
Teemu Hanhela
Silja Sillanpää

901032Y Toinen
kotimainen kieli (ruotsi),
kirjallinen kielitaito
(KTK),

5
perusryhmää j
a 1G

KVK

902130Y Vieras kieli
(englanti)

5
perusryhmää j
a 1G?

KVK

Huomioita opsista ja opetuksesta!!
OPINTOJEN RAKENNE, SUORITTAMINEN JA TOTEUTUS 1/2
• Toinen vuosikurssi opiskelee ja valmistuu Opsin 18-19/19-20 mukaan
https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/VAKA_KK_2019-2020.pdf
• Kaikkien kandivaiheen opiskelijoiden tulee pysyä opintojen suorittamisaikataulussa, jotta he saavat
kandintutkinnon suoritettua vuosien 2017-2019 tutkintorakenteen mukaisesti.
• 2. vuosikurssin opintoja tarjotaan vielä lukuvuonna 2020-2021 ja 3. vuosikurssin opintoja lukuvuosina 20202021 sekä 2021-2022. Opinnot ajoittuvat pääosin tällä hetkellä voimassa olevan ajoitustaulukon mukaisesti.
• Ammatillisten opintojen Taide, taito ja tiede (TTT) -opintojaksoihin (1-6) on tehty opetussuunnitelmaan 2021 oppiainejako uudelleen. Jos sinulta jää puuttumaan jokin TTT -opintojakso, jota ei enää tarjota vanhan
opetussuunnitelman mukaisesti SOVI OPPIAINEEN VASTUUOPETTAJAN KANSSA mitkä TTT - opintojaksot tai
opintojaksojen osat sinun ON SUORITETTAVA, jotta kaikki ammatillisten taide-, taito- ja tiedeaineet tulevat
sinulla suoritettua. Kokonaisuuden täytyy olla jokaisesta taito-taideaineesta 5op.
• Mikäli sinulta puuttuu ykkösvuosikurssin opintojakso, voit katsoa rinnastusta uuteen opintojaksoon
siirtymäsäännöksistä/rinnastustaulukoista
• https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Varhaiskasvatus%20KK%20rinnastustaulukko%202017-2020.pdf
• https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Siirtym%C3%A4s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6kset%20VAKA%202020.pdf
• Opintojen rinnastamisessa auttavat omaopettajat sekä koulutussuunnittelija.

• Mikäli opiskelija ei ehdi valmistua oman aloitusvuotensa OPS:n mukaisesti, laaditaan hänelle omaopettajan
tai koulutussuunnittelijan avustuksella HOPS, josta näkyy mitkä opinnot opiskelijan tulee suorittaa, jotta
tutkinnolle asetetut tavoitteet täyttyvät.
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Huomioita opsista ja opetuksesta!!
OPINTOJEN RAKENNE, SUORITTAMINEN JA TOTEUTUS 2/2
• Opetus järjestetään syksyllä 2020 pääsääntöisesti etänä, opintojaksojen
suoritustavat ja muut tiedot saat aina opintojakson opettajalta. Opintojaksojen
järjestämisaikoja helpoin tarkastella tuudosta.
• Muista ilmoittautua kaikille opintojakson osille! Tuudosta kokonaisuuteen
kuuluvat sisällöt kannattaa tarkasti katsoa, monissa jaksoissa useita osuuksia.
• 2017-2019 tutkintorakenteen mukaisen 3. vuosikurssin opintojakson 442192A
Varhaiskasvatuksen opettajuus professiona (sis. harj. III) 10 op luento- ja
harjoitusosio korvautuu jo lukuvuonna 2020- 2021 kaikilla kandivaiheen
opiskelijoilla tutkintorakenteen 2020-2022 opintojakson 442462A Opettajuus ja
jaettu asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa 5 op luento- ja harjoitusosiolla.
• Onhan sinulla tutkintoon kuuluvat 5op valinnaisia valmiina tai suunniteltuna?!
• Tiedekunnan valinnaiset löydät pepin opinto-oppaalta
https://opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/15202 ja
https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Valinnaiset_ktk_2020_2021.pdf
• Muiden tiedekuntien tarjontaan ja mahdollisuuksiin kannattaa myös tutustua.
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Muita huomioita!
• Tarkista suoritetut opinnot omasta opintorekisteristä/hopsista! Tarvittaessa myös hopskeskustelu omaopettajan kanssa. Erityisen tärkeä varmistaa ensimmäisen vuoden
suoritusten olevan kunnossa.
• Mikäli ykkösvuoden opintojen suorituksia puuttuu, ole yhteydessä opintojakson
opettajaan syksyn 2020 aikana.
• Lukuvuoden 20-21 aikana sivuaineen hakeminen kk-tutkintoon. Sivuainehaku
3.periodissa. Hausta järjestetään tiedekunnan sivuaineinfo alkuvuodesta.
• Kevään 2021 sivuainehaun asioista ja haettavista sivuaineista tiedotetaan
sähköpostilistalla.
• Sivuainehaussa pääpaino pääaineen (kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus)
opintopisteillä.
• Sivuaineet löydät pepin opinto-oppaalta
https://opas.peppi.oulu.fi/fi/perustutkintokoulutus/kasvatustieteidentiedekunta/11738/10960 ja opiskelijalle sivustolta (tiedot 2020 kevään haun tietoja).
• Tutustu opiskelu-oikeuden muutoksiin https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opiskeluoikeus
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