Nämä kurssit voi suorittaa itsenäisesti verkko-opintoina eli tehtäviä voi tehdä itselleen sopivana aikana.
Apua saa esimerkiksi YTO-pajassa. Kursseja voi tehdä 1.6.2021–1.6.2022 välisen ajan.

VIESTINTÄTAIDOT
.
Kokousja neuvottelutaidot, 1 osp, Anniina Raunio
• Kurssilla tutustutaan kokous- ja neuvottelutaitoihin
kirjallisten harjoitusten kautta.
• Kaikki alat / Itslearning.
Ammatillinen suomen kieli, 1 osp, Marika Mäntylä
• Kurssilla hyödynnetään opiskelijoiden ammattiaineisiin
tekemiä kirjallisia dokumentointeja. Dokumentoinnit
voivat olla esimerkiksi työselostuksia tai blogeja.
Muutakin saa ehdottaa!
• Alat, joilla dokumentoidaan omaa työskentelyä /
Itslearning

Kulttuuri ja luova kirjoittaminen, 1 osp,
Marika Mäntylä
• Kurssilla on runsaasti tehtäviä, joista
opiskelija valitsee neljä. Aineistosivuilla
kunkin osion alussa on ohjeistus. Tehtäviä
voi yhdistää keskenään.
o Kulttuurin ja taiteen merkitys
hyvinvoinnille (2 tehtävää)
o Itsensä ilmaisu taiteen ja luovan ilmaisun
keinoin (1 tehtävä)
o Luova kirjoittaminen ja
kaunokirjallisuuden hyödyntäminen

Etiikka, 1 osp, Anniina Raunio
Kurssilla pohditaan etiikan, työelämän ja ammattietiikan
kysymyksiä eli tarkastellaan oikean ja väärän kysymyksiä
niin henkilökohtaisesta kuin ammattiminään liittyvästä
näkökulmasta.
Kaikki alat / Itslearning.

TAITEEN JA
KULTTUURIN KURSSI

• Kaikki alat. Koska tehtävät saa valita itse,
jokainen opiskelija saa onnistumisen
elämyksiä!
Itslearning (tehtävät voi palauttaa myös
sähköpostiin tai postilaatikkoon)
Tehtävät sijaitsevat Avoimessa
oppimisympäristössä:
https://avoinelsa.moodlecloud.com/course/
view.php?id=10

OHJE: Jos opiskelija haluaa suorittaa valinnaisia verkko-ytoja,
opinto-ohjaaja tai vastuuopettaja liittää opiskelijan Wilman kautta kursseille.
YTO-valinnaiset löytyvät
Yhteiset tutkinnon osat 2018, Valinnaiset 9 osp, _2018 rakenteesta.
Jos liittämisen kanssa tulee ongelmia, Marika Mäntylä auttaa.
(marika.mantyla@lhkk.fi tai Wilma-viesti)

JATKO-OPINTOT JA KIELIKURSSIT
Englannin jatko-opintovalmiudet, 1 osp, Lauri Karvonen (Jatko-opinnoista kiinnostuneille)
Kurssilla valmennetaan englannin kielen taitoja ja valmiuksia hakea jatko-opintoihin
korkeakouluasteella. Kurssilla harjoitellaan varsinkin tiedonhaun taitoja, apuvälineiden
hyödyntämistä ja tekstin lukutaitoa ja tuotantoa. • Kaikki alat / Itslearning.
HUOM! Kurssi on muita kursseja vaativampi. Itsenäinen suorittaminen vaatii opiskelijalta
omatoimisuutta ja kykyä omaksua itsenäisesti uusia asioita. Ennen kurssin tekemistä kannattaa käydä
pakolliset englannin kurssit. Niiden arvosana pitää olla vähintään H3.

Tieteellinen kirjoittaminen, 1 osp Marika Mäntylä (Jatko-opinnoista kiinnostuneille)
• Kurssilla tutustutaan Hamkin opinnäytetyöohjeisiin, opetellaan viitteiden ja lähdeluettelon
tekemistä sekä asiatyylistä kirjoittamista. Kurssin lopputyönä kirjoitetaan lyhyt tutkielma.
• Kaikki alat / Itslearning; vastaavana opettajana Marika Mäntylä
HUOM! Kurssi on muita kursseja vaativampi. Itsenäinen suorittaminen vaatii opiskelijalta
omatoimisuutta ja kykyä omaksua itsenäisesti uusia asioita. Ennen kurssin tekemistä kannattaa käydä
pakolliset äidinkielen kurssit. Niiden arvosana pitää olla vähintään H3.

Toiminnallinen englanti, 1 osp, Lauri Karvonen
• Ammatillisen osaamisen harjoittelu englannin kielellä, peruskielitaidon ja rakenteiden
vahvistaminen. Kurssi räätälöidään opiskelijan tarpeisiin.
• Kaikki alat.
Kurssi taso: helpohko.

SOSIAALINEN MEDIA JA MOBIILILAITTEET
Sosiaaliset mediat, valinnainen 1 osp, Anniina Raunio
Kurssilla tutustutaan erityisesti yritysten hyödyntämiin sosiaalisen median lajeihin ja muotoihin,
tarkasteluun otetaan esimerkiksi Instagram. Kurssilla pohditaan myös, mikä ero on omalla ja yrityksen
some-käyttäytymisellä. Myös some-viestinnän kielelliset seikat otetaan kurssilla huomioon. Samalla
harjoitellaan erilaisten sosiaalisen median tekstilajien tuottamista. Kurssi on vaativahko, koska
suorittamiseen vaaditaan tekstien tuottamista.
• Kaikki alat / Itslearning.

Mobiililaitteet, 1 osp, Jaana Wikström
Oman mobiililaitteen tehokkaampi käyttö, tietoturva, perussovellusten läpikäynti ja asiointi
mobiililaitteilla.
Kaikki alat / Itslearning.

