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Jos opiskelija haluaa osallistua alla oleviin verkko-opintoihin, ottakaa yhteyttä tässä 
nimettyihin opettajiin. 

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt 
10597001 Hiusten leikkaaminen kampaajatyötekniikoilla, Kampaajan muoto-oppi (1 
osp)   

Oma vastuuopettaja 
10596601 Hius- ja kauneudenhoitoalan asiakaslähtöinen palveluosaaminen (6 osp) 

Oma vastuuopettaja 

Kasvatus- ja ohjausalan at/pt 
200986 Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 
osp) 

Johanna Koskinen 
201002 Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp) 

Johanna Koskinen  

Liiketoiminnan pt 
106390 Tuloksellinen toiminta (20 osp) 

Toimialapäällikkö 

Sosiaali- ja terveysalan pt 
106235 Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen (15 osp) 

Tiina Remes 
106240 Mielenterveys ja päihdetyö eri asiakasryhmille (15 osp) 

Anne Jämsä (Kirkkotie) ja Pihla Markkanen (Nurmijärvi) 
106236 Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen (15 osp) 

Anu-Riikka Lehtola 

Tieto- ja viestintätekniikan pt 
10096401 Työasemalaitteiston hankkiminen (6 osp) 

Eeva Tervala 

Kaikille yhteiset valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 
1018 3D -tuotteen suunnitteleminen ja tulostaminen (10 osp) 

Oma vastuuopettaja 
Kurssista on tehty kopiot niille tukinnoille, jotka tarvitsevat ko. sisältöjä.  Ko-
piot löytyvät ko. tutkintojen alta Pinjasta. 

400011 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp) 
Vesa Köykkä 
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Hygieniaosaamiskoulutus (1 osp) 
Opettaja pyytää Marjaana Tirroselta kurssiavaimen (ryhmäavain) opiskelijoil-
leen ja Marjaana nostaa opettajan kurssille. 
 
Kurssi on itseopiskelua, jossa ei palauteta tehtäviä opettajalle vaan tehtävät 
korjaa Pinja. 
 
Jokainen opiskelijaryhmä kirjautuu kurssille omalla kurssiavaimella (ryhmä-
avain) => opiskelijoiden opintojen etenemistä voi seurata ryhmäkohtaisesti.  
Opiskelija voi itse poistaa itsensä kurssilta, kun kurssi on tehty.  

Orientaatio opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen (1 osp) 
Tällä kurssilla ei ole verkkokurssiopettajaa, ei kurssiavainta ja kurssille pää-
see kaikki, myös Keudan ulkopuoliset vierailijat. 
 
Kurssi sisältää yleistä asiaa Keudassa opiskelusta (opinto-ohjauksen sisältöjä) 
esim. opintonsa eri aikaan aloittaville opiskelijoille. Ei sisällä korjattavia tehtä-
viä. On vastuuohjaajan ja opinto-ohjaajan ohjauksen apuväline. He voivat oh-
jata opiskelijoita tänne.  

Toimisto-ohjelmien perusteet (1 osp) 
Sisältää Wordin ja Excelin perusteet ja sisältää opettajalle palautettavia teh-
tävä. 
Vesa Tossavainen 

Valma -opinnot 
40000312 Kotitalouden perusosaamisen vahvistaminen (1 osp) 
Kaisa Tolvanen 
40000001 Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (3 osp) 
Kaisa Tolvanen 

 


