KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO, 150 OSP
•
•
•

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Perhepäivähoidon osaamisala
Kasvatuksen osaamisala

KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO
HAKIJAN OPAS 2022-2023

Koulutusmaksu 550€ / lukuvuosi tai 250€ / yksittäinen tutkinnonosa.
Opinnot suoritetaan näyttöinä käytännön työssä.
Lisätietoa löydä osoitteesta: www.keokarstula.fi/ammatillinen-koulutus/

KANSANOPISTOLINJAT, 4-9KK
•
•
•
•
•
•

Hoiva-avustaja, 9kk
Hyvinvointivalmentaja, 9kk
Liikunnanohjauksen peruskurssi, 4kk
TAITAEN – Kädentaito- ja taidelinja, 9kk
Ympäristöviisas toimijuus, 9kk
Maahanmuuttajan Suomipolku (alkeet / jatko), 4-9kk

Koulutusmaksu ilman majoitusta n. 350€/kk sis. ruokailun
tai majoituksen kanssa n. 510€/kk sis. majoituksen ja ruokailun
Opinnot suoristetaan lähiopetuksessa Karstulan Evankelisella Opistolla.
Lisätietoa löydät osoitteesta: www.keokarstula.fi/kansanopistolinjat/

NUORTEN OPISTOVUOSI -LINJAT, 53 OP / 9KK
•
•
•
•
•
•

Hoivan Opistovuosi
Hyvinvoinnin Opistovuosi
Kasvun Opistovuosi
Luovuuden Opistovuosi
Työn ja yrittämisen Opistovuosi
Ympäristöviisas Opistovuosi

Oppivelvollisille opiskelu, oppimateriaalit, majoitus sekä ruokailut koulupäivinä
on maksutonta. Muille kuin oppivelvollisille koulutukseen osallistuminen maksaa
Kansanopistolinjojen hinnaston mukaisesti.
Lisätietoa löydät osoitteesta: www.keokarstula.fi/nuorten-opistovuosi/

KOKKOLANTIE 12, 43500 KARSTULA
p. 014 525 2200, Opiston toimisto
p. 044 525 2208, Koulutussuunnittelija
kansanopisto@keokarstula.fi
www.keokarstula.fi/koulutukset/

HAKUKELPOISUUS JA JATKO-OPINNOT

HAKUAJAT

Opiston lukuvuoden mittaiset opinnot antavat 6 lisäpistettä hakiessasi
yhteishaussa toisen asteen opintoihin. Opinnot eivät vie paikkaasi
korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiöstä.

Opinnot alkavat linjasta riippuen kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja elokuussa.

Pääsyvaatimuksena Kansanopistolinjoille
•
•
•

16 vuoden ikä sekä suoritettu peruskoulun oppimäärä
Aikaisemmat opinnot, harrastuneisuus tai työkokemus alalta katsotaan
eduksi
alasta riippuen alalla vaadittava terveydentila ja jaksaminen

Pääsyvaatimuksena Nuorten Opistovuosi -linjoille
•
•
•

Keväällä 2021 tai sen jälkeen suoritettu peruskoulun oppimäärä
16-18 vuoden ikä sekä puuttuva toisen asteen tutkinto
Koulutukseen voivat hakea myös muut alle 29-vuotiaat nuoret, joilla ei
vielä ole toisen asteen tutkintoa

Pääsyvaatimuksena Ammatillisiin opintoihin
•
•
•

18 vuoden ikä
suoritettu ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto sekä alalle
soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus ja työkokemus.
Lisäksi hakijalta vaaditaan alalle soveltuvaa SORA-säädösten mukaista
terveydentilaa

HAKEMINEN JA OPISKELIJAVALINNAT
Kansanopistolinjoille sekä ammatillisiin opintoihin haetaan Opiston nettisivuilta
löytyvän sähköisen hakulomakkeen kautta. Nuorten Opistovuosi -linjoille voi
hakea joko Yhteishaun kautta tai yhteishakuajan ulkopuolella Opiston
verkkosivujen kautta.
Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen sekä haastattelujen perusteella.
Haastattelut järjestetään Karstulan Evankelisella Opistolla tai puhelimitse.

•
•

jos haluat aloittaa opinnot syksyllä, täytä hakemus 25.6. mennessä
jos haluat aloittaa opinnot keväällä, täytä hakemus 6.12. mennessä

•

Nuorten Opistovuosi -linjoille voi hakea joko kevään Yhteishaussa tai
yhteishakuajan ulkopuolella em. hakuaikoihin mennessä Opiston
verkkosivujen kautta

ASUMINEN JA ELÄMINEN OPISTOLLA
Opistolla on oma valmiiksi kalustettu asuntola, jossa opiskelijat voivat asua opintojen
ajan. Koulutusmaksu majoituksen kanssa sisältää opetuksen, asuntolapaikan
maanantaista perjantaihin sekä ruokailut koulupäivinä.
Asuntolassa on valmiiksi kalustettuja, kahden hengen huoneita. Kaksi erillistä
huonetta muodostavat solun, jolla on yhteinen WC,- ja suihkutila. Mahdollisuus yhden
hengen huoneeseen, mikäli asuntolassa on tilaa.
•

Huom! Asuntolassa ei ole asuntolavalvontaa viikonloppuisin. Täysiikäiset voivat majoittua asuntolassa sovitusti myös viikonloppuisin. Lomien
ajaksi asuntolahuoneet tulee tyhjentää

OPINTOJEN RAHOITUS
Kaikki yli 8 viikkoa kestävät koulutukset oikeuttavat hakemaan KELA:n opintotukea ja
asuntolassa asuvat voivat hakea myös Asumistuen osuutta.
Muita mahdollisia rahoitusmuotoja ovat mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella TE-Palvelujen kautta, Työllisuusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
ammatillisiin opintoihin sekä Opiston myöntämä Opintoseteli-avustus
Kansanopistolinjoille.
•
•

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.
•

Opintosetelin määrä ja valintakriteerit vaihtelevat vuosittain.
Valintakriteerit täyttävälle voidaan myöntää 50-70% alennus
Kansanopistolinjojen koulutusmaksuista
Opintosetelin myöntää hakemuksen perusteella Opiston rehtori

