
                                                                  OPETTAJAN KURSSISUUNNITELMA 

                                          Lukuvuosi 2017-2018 

________________________________________________________________________________________________ 
Joutsan toimipiste www.puulanseutuopisto.fi Kangasniemen toimipiste 
PL 20 Joutsa - Toivakka - Kangasniemi Otto Mannisen tie 2 
19651 Joutsa   51200 Kangasniemi 
Puh. 040 358 0011 Puh. 040 357 6255 (rehtori) Puh. 040 743 4811 

 
Syyslukukausi 
 

18.9.-1.12.2017 opisto (10 opetusviikkoa) 
4.9.-8.12.2017 taidekoulu ja musiikkikoulu (13 opetusviikkoa) 

Syysloma, ei opetusta 16.-22.10.2017 Joutsa, Toivakka (vk 42) 
23.-29.10.2017 Kangasniemi (vk 43)              

Joululoma, ei opetusta  9.12.2017-7.1.2018 
Kevätlukukausi 
 

 8.1.-13.4.2018 opisto (13 opetusviikkoa) 
 8.1.-11.5.2018 taidekoulu ja musiikkikoulu (17 opetusviikkoa)  

Talviloma, ei opetusta  26.2.-4.3.2018 (vk 9)                                 
Kevätjuhla 
 

 22.4.2018 

 
Opettajan nimi 
 

 
 

Opetusaine/koodi ja kurssin nimi 
 

Koodi (jos tiedossa) 
  

Kurssin nimi 
 

Opetuspaikka 
 

 
 

Opetustunnit 
(oppitunnin pituus on 45 min) 

Viikkotunnit 
 

Syyslukukausi 
 

Kevätlukukausi 
 

Yhteensä 
 

Alkamis- ja päättymispäivä 
 

Syyslukukaudella 
 

Kevätlukukaudella 
 

Viikonpäivä(t) ja klo 
 

 
 

 
Kurssikuvaus (tulee opetusohjelmaan)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätiedot, esim. pitääkö kurssilaisen tuoda jotain 
tunnille, lähetetäänkö heille tarvikelista etukäteen tai jos 
opettajalta voi ostaa materiaalia 

 

Ilmoittautuminen ja opiskelijamäärä 
 

7 pv ennen kurssin alkamista  
(opisto täyttää) 
 
____/____ 201__ mennessä   

Kurssin minimiopiskelijamäärä  
(opisto täyttää) 
 

Kurssin maksimiopiskelijamäärä 
 

 
Oppikirjat ja muu opetusmateriaali 
(opiskelijoiden tarvitsemat kirjat ja muu materiaali) 

 
 
 
 

Kurssimaksu (opisto täyttää) 
 

Materiaalimaksu (opisto 
laskuttaa) 

Materiaalimaksu (maksetaan 
opettajalle) 
 

Kopiot (opisto laskuttaa) 

  Opettajan tiedot  
Nimi 
 

 
 
 

Osoite  
 
 

Puhelinnumero 
 

Matkapuhelin Koti/Työ 

Käytössä oleva sähköpostiosoite 
 

 

Työnantajan tiedot 
Työnantaja Joutsan kunta/Puulan seutuopisto, Länsitie 5, PL 20, 19651 Joutsa 

 
 

 Yhteystietojani ei saa antaa muille opettajille tai opiskelijoille 
 
 
Päiväys  ____/____ 2017  _______________________________________________________  allekirjoitus 
 
Palauta kurssisuunnitelma rehtorille Joutsan toimistoon 18.4.2017 mennessä. Samassa kuoressa voit palauttaa myös allekirjoitetut päiväkirjat. 
 (ei koske taiteen perusopetusta eli musiikkikoulua ja taidekoulua) 
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