
  JOPO- LUOKKA____ 
 

Monilla oppilailla on taitoja, joita perusopetus ei pysty huomiomaan. JOPO-luokka on vaihtoehtoinen tapa 

suorittaa peruskoulun viimeiset vuodet.  

JOPO-luokalla käytetään yksilöllisiä, oppilaiden erilaiset tarpeet huomioivia toimintatapoja ja opetusme-

netelmiä. Oppilaita tuetaan mielekkäiden kouluratkaisujen löytämisessä ja elämänhallintaan liittyvissä 

asioissa. Opetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö sekä työpaikka-

oppiminen. Tiivis ja toimiva yhteistyö kotien kanssa on erittäin tärkeässä asemassa oppilaan kokonaisval-

taisen kasvun ja oppimisen kannalta.  

Opetus 

Kirkonkylän koulussa toimii tällä hetkellä kaksi joustavan perusopetuksen luokkaa – toinen kahdeksas-

luokkalaisille ja toinen yhdeksäsluokkalaisille. Luokat toimivat pienluokkamuotoisesti, ja opetuksesta vas-

taa pääsääntöisesti yksi opettaja. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti yleisopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan. Opettajan lisäksi luokassa toimii koulunkäyntiohjaaja, joka huolehtii erityisesti työ-

paikkaopiskelujaksoista. Opetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota oppiaineiden opetuksen lisäksi mo-

tivaatioon ja vastuullisuuteen sekä työelämän vaatimiin taitoihin. Koulussa tapahtuvan opiskelun ja työ-

paikkaoppimisen lisäksi järjestetään opintoretkiä ja vierailuja esimerkiksi ammatillisiin oppilaitoksiin. 

Jatko-opintomahdollisuuksiin tutustuminen ja oman ammatinvalinnan selkiytyminen ovat keskeisiä ta-

voitteita. 

Työpaikkaopiskelu 

Kouluvuoden aikana oppilaalla on mahdollisuus kolmesta neljään työssäolojaksoon. Työjakson aikana ol-

laan töissä 5-10 päivää. Työpaikkaopiskelun tavoitteena on antaa oppilaalle tietoa työelämästä. Se on 

mahdollisuus kokeilla erilaisia työtehtäviä, saada vihjeitä omalle uravalinnalle sekä tilaisuus kokeilla ja 

vahvistaa omia ihmissuhdetaitoja aikuisten maailmassa.  

 

 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Veli-Pekka Etelä/ JOPO-ope 

p. 044 4972239  

veli-pekka.etela@edu.kempele.fi   

 

Mikäli kiinnostuitte JOPO-luokasta, täyttäkää linkin takana oleva hakemus  

ja lähettäkää se. Jos asia kiinnostaa edes hieman, suosittelen hakemaan. Hake-

muksen lähettäminen ei sido mihinkään. Ennen luokalle siirtymistä käymme kes-

kustelun oppilaan ja huoltajien kanssa, missä kerromme tarkemmin luokan toi-

minnasta. 

 

Jos teillä on kysyttävää luokkiemme toiminnasta tai luokalle hakeutumisesta, ot-

takaa toki yhteyttä.  
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HAKEMUS 

 

Oppilaan nimi: ________________________________________________________ 

Lähiosoite: ___________________________________________________________ 

Postinumero ja –toimipaikka: ____________________________________________ 

Luokka: ___________ 

Luokanohjaaja: ________________________________________________________ 

Huoltajien nimet ja puhelinnumerot: 

1. huoltaja: ________________________________________________________ 

2. huoltaja: ________________________________________________________ 

 

Tietoja koulunkäynnistä viime vuosilta: 

Oppilaan yleinen koulumenestys: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Oppilaan vahvuudet: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Oppilaan vaikeudet nykyisessä koulutyössä: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Oppilaan poissaolot: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Muuta huomioitavaa: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Kuvaus oppilaasta: 

Oppilaan ja huoltajien oma kuvaus siitä, miksi hän olisi sopiva oppilas JOPO-luokalle ja miksi 

luokalla opiskelusta olisi hänelle hyötyä. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


