
KOKKOLAN SEUDUN OPISTO       KURSSISUUNNITELMA – EHDOTUS 
KARLEBYNEJDENS INSTITUT KURSPLANERING - FÖRSLAG    

LUKUVUOSI / LÄSÅRET 
Suomenkielinen osasto: Keskustan alue       Kälviä       Lohtaja      Ullava 

Svenskspråkig avd.  

KURSSI / KURS 

OPETTAJA / LÄRARE PUH / 
TEL 

OSOITE / ADRESS 

S-POSTI / E-POST

AMMATTINIMIKE /TITEL  

  KURSSIN AIKATAULU / KURSENS TIDPUNKT   TUNNIT 
   syyslukukausi alkaa vko 36, kevätlukukausi alkaa vko 2, uudet kurssit vko 3       TIMMAR 
   höstterminen börjar vecka 36, vårterminen börjar vecka 2, nya kurser börjar vecka 3 

Kokoontumiskerrat 
yht. / Antal gånger 

Viikossa / Per 
vecka à 45 min 

Yhteensä / 
Totalt à 45 min 

Kurssi pidetään syyslukukaudella 
Kursen hålls under höstterminen 

Mistä / Från Mihin / Till 

Kurssi pidetään kevätlukukaudella 
Kursen hålls under vårterminen 

Mistä / Från Mihin / Till 

Ilmoittautumiset viimeistään 
Anmälan senast 

PÄIVÄT / DAGAR 

(ma – su / må – sö) 
______KLO / KL _________  -  __________ 

RYHMÄKOKO      Min/max 
GRUPPSTORLEK 

______ KLO / KL _________  -  __________ 
KURSSIMAKSU / KURSAVGIFT  €

TOIVOMUS 
KOKOONTUMISPAIKAKSI / 
ÖNSKEMÅL OM 
KURSPLATSEN 

_____________________________________ MATERIAALIMAKSU / MATERIALAVGIFT  € 

KURSSIN TAVOITE: Mitä tietoja / taitoja kurssi syventää / kehittää? 
KURSENS MÅL: Vilka kunskaper / färdigheter fördjupar / utvecklar kursen? 

ESITTELYTEKSTI esitteeseen / kurssin markkinointi (kurssin sisältö, kohderyhmä ja esim. tarvittavat työvälineet 
ja tarvikkeet, miten opiskelijan tulee varautua ensimmäiselle kurssikerralle) 
TEXT till broschyren / marknadsföring av kursen (kursens innehåll, målgrupp och t.ex. om deltagarna behöver 
ha med sig material eller redskap till första gången)  

HUOM! Tämä on ainoastaan kurssiehdotus. Opisto päättää mitkä kurssit järjestetään ja opistolla on oikeus 
tehdä muutoksia kurssiehdotuksiin. OBS! Detta är endast ett kursförslag. Institutet besluter vilka kurser som 
kan ordnas, och har rätt att göra ändringar i kursförslaget. 

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO – KARLEBYNEJDENS INSTITUT 
Vaasantie 7, 67100 KOKKOLA  - Vasavägen 7, 67100 KARLEBY   puh 040 8065 168,  tel 040 8065 160 

Suomenkielinen osasto: kso@kokkola.fi, svenskspråkiga avdelningen: kni@kokkola.fi       
www.kokkola.fi/kso-kni

mailto:kso@kokkola.fi
mailto:kni@kokkola.fi
http://www.kso-kni.kokkola.fi/


 

 
 
SUUNNITTELUSTA VASTAAVAT / PLANERINGSANSVARIGA 
 
 
Rehtori Päivi Makkonen  044 7809 527 
Keskustan alue: Kädentaidot ja muotoilu 
 
Koulutussuunnittelija Asko Muilu 044 7809 530   
Tekniset aineet, yleissivistävät aineet 
 
Apulaisrehtori, rektor för svenskspråkiga avdelningen Sixten Sandström   044 7809 532  
Svenskspråkig avdelningens kurser 
Sanataide, teatteri 
 
Suunnittelijaopettaja Kirsi Koivisto  044 7809 320 
Kälviä, Lohtaja, Ullava sekä kaikki musiikki 
 
Kieltenopettaja Risto Koskinen 044 7809 528 
Kielet 
 
Kuvataideopettaja Heidi Pokela (heidi.e.pokela@kokkola.fi) 044 7809 523 
Kuvataiteet 
 
Suunnittelijaopettaja Arja Sikkilä 040 4882 852 
Liikunta, terveys, hyvinvointi, 
tanssi, kotitalous, puutarha, ATK 
 
 
  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kokkola.fi 
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