
Puulan seutuopiston henkilöstön 
syyslukukauden aloitustilaisuus 

Toivakka 29.8.2017 



Illan ohjelma 

• Rehtorin ajankohtaiskatsaus 
– Uusia käytäntöjä/poimintoja Opettajan oppaasta 

(mm. kiky-tunnit) 
– Hankeuutisia 
– Koulutusmahdollisuuksia 
– Muuta ajankohtaista Puulan seutuopiston 

opetushenkilöstöä koskevaa asiaa 

 
• Minäkö luova? –koulutus  

– Heli Väisänen,  FM, luokan- ja musiikinopettaja, LCA 
Life Coach®, hyvinvointikouluttaja, 
mentaalivalmentaja ja yrittäjä 



Uusia käytäntöjä 
• Ilmoita rehtorille ma-pe klo 9-15 välillä puhelimitse (puh. 040 357 

6255), mikäli et voi sairauden vuoksi pitää tuntejasi 
• Syys- ja kevätlukukauden viimeinen palkka maksetaan sen jälkeen, 

kun olet palauttanut täytetyt ja allekirjoitetut päiväkirjat opiston 
Joutsan tai Kangasniemen toimistoon.  

• Jos olet sopinut kurssisi vastuuopettajan kanssa hankintojen 
tekemisestä, lasku tulee lähettää verkkolaskuna (laskutustiedot 
löytyvät Opettajan oppaasta) tai paperilaskuna osoitteeseen 
Joutsan kunta/Puulan seutuopisto, ostolaskut, PL 20, 19651 Joutsa. 
Tilaajan nimi on mainittava laskussa. Muistutus: jos maksat 
hankinnan itse ja laskutat opistoa, muista ettei etukortteja (esim. 
Plussa, PINS, S-etukortti, Finnair) saa käyttää ostojen yhteydessä, 
koska kustannuksia ei korvata! 
 

• Kaikki lomakkeet ja ohjeet sekä tiedot koulutuksista löytyvät 
osoitteeesta www.puulanseutuopisto.fi/opettajat 



Kiky-sopimus 

 
• Muistithan palauttaa kiky-lomakkeen?  

 
• Vähintään lukuvuoden työajaksi otetun tuntiopettajan on tehtävä 1.8.2017 

lähtien muita kuin opetukseen liittyviä tehtäviä (liityttävä opiston 
toimintaan hänen omalla alallaan, esim. näyttelyn järjestämiseen liittyvät 
järjestelyt) ilman erillistä tuntikorvausta 
– 4 tuntia vuodessa, jos opetusta alle 10 viikkotuntia  
– 10 tuntia, jos opetusta 10 viikkotuntia tai enemmän 
– Korvaus maksetaan vasta nämä tunnit ylittävältä osalta 

 
• Lomaraha lasketaan ja maksetaan käyttäen prosenttilukuna 35 (aiemmin 

50) 1.2.2017-30.9.2019 
– Lomarahan saa, jos kalenterikuussa vähintään 14 työssäolopäivää tai 35 

työtuntia 

 
 



Laatu- ja kehittämishankkeet (1/2) 
• Laatutyön kulttuurin ja laatujärjestelmän 

kehittämishanke päättynyt 12/2016 (raportti 
nettisivuilla) 
 

• Opeta ja opi keksien –hanke päättyy 12/2017 
– Peda.net -koulutus, 11.10.2016, Joutsa 
– Keksivä opettaja -luovuustyöpaja, 4.11.2016, Jyväskylä 

(osana Ideapäivää) 
– Vuorovaikutus opetustilanteessa, 3.1.2017, Kangasniemi 
– Minäkö luova, 29.8.2017, Toivakka  
– Minäkö luova (jatkokoulutus), 5.12.2017 klo 9-11 Toivakka 

(tuntiopettajille maksetaan palkka ja matkakulut; rajoitettu 
osallistujamäärä, ilmoittautuminen rehtorille) 



Laatu- ja kehittämishankkeet (2/2) 
• Kohti oivallista laatujärjestelmää ja viestintää (OIVA), päättyy 6/2018 

– Tuntiopettajille maksetaan palkka ja matkakulut hanketilaisuuksiin osallistumisesta 
– Koulutukset syksyllä 2017: 

• 3.10. klo 8-11 Yleistä viestintäasiaa, Joutsa, Länsitie 7, valtuustosali 
– Viestinnän eri kanavat tänä päivänä 
– Mitä uutta sähköiset kanavat ovat tuoneet, mitä kenties luvassa 
– Miten ylität uutiskynnyksen, mikä on puffi ja mikä mainos 
– Pieni harjoitustyö päätteeksi 

 

• 7.11. klo 8-11 Tiedotteen kirjoittaminen, Joutsa, Länsitie 7, valtuustosali 
– Lyhyt johdanto: mikä on tiedote 
– Etsimme verkosta muutamia erilaisia tiedotteita 
– Laadimme ryhmissä annetuista, erilaisista aiheista tiedotteet 
– Purku 

 
• 25.-26.11. klo 9-15.30 Digikuvauksen peruskurssi, Joutsa (opiston normaali kurssi, mutta opiston 

henkilökunnan osallistumismaksu maksetaan hankkeelta) 

 
– Kevään 2018 hanketilaisuudet ilmoitetaan myöhemmin 

• Digikuvauksen jatkokurssi 
• Viestintäkoulutusta 
• Laatujärjestelmän arviointitilaisuuksia 
• Yleisöluento 

 
 

 



Muita koulutusmahdollisuuksia 
• Välineitä digitaitojen opettamiseen ja oppimiseen, 5 op, 19.9. - 7.12.2017 (DigiEssi –hankkeen koultuus) 

 

• Tavoitteena on auttaa opettajia löytämään omaan opetukseensa sopivia digitaalisia ja mobiileja sovelluksia, jotka 
antavat lisäarvoa oppiaineen oppimiseen ja kehittävät samalla kansalaisopistojen koulutuksiin osallistuvien 
kansalaisten digitaalisia kansalaistaitoja. 
 

• Koulutus muodostuu verkossa toteutettavasta webinaariosasta (6 x 2 tuntia) ja 1-2 lähipäivästä.  
– Webinaareissa käsitellään sosiaalisen median opetus- ja ohjauskäytön perusteita, tutustutaan erilaisiin sovelluksiin sekä 

esitellään kansalaisopistojen hyviä käytänteitä eri oppiaineissa käytetyistä digitaalisen ja mobiilioppimisen ratkaisuista.  
– Lähipäivissä harjoitellaan omaan oppiaineeseen sopivia sovelluksia. Lähipäivissä harjoiteltavat sovellukset valitaan osallistujien 

tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. 
 

• Yhteiset webinaaripäivät klo 13-15. Webinaarit nauhoitetaan. 
– ti 19.9.2017 
– ti 10.10.2017 
– ma 23.10.2017 
– ke 8.11.2017 
– ma 27.11.2017 
– to 7.12.2017 

 
• Alueelliset lähipäivät: 

– Wellamo-opisto:  6.10.2017. Kirkkokatu 16, 15140 Lahti 
– Seinäjoen kansalaisopisto: 29.9. ja 17.11.2017. Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki 
– Iloa oppia -verkosto: 24.11.2017. Turun suomenkielinen työväenopisto, Kaskenkatu 5, 20700 Turku 


