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Nuorten Opistovuosi –koulutukset oppivelvollisille 

Opintojen laajuus: 1 lukuvuosi, n. 53 opintopistettä 
Hakeminen: Yhteishaussa tai yhteishakuajan ulkopuolella Opiston verkkosivuilla 
Suoritustapa: Lähiopetus + ohjattu verkko-opetus 

 

 

Nuorten Opistovuosi -koulutukset ovat vuoden 2005 jälkeen syntyneille oppivelvollisille suunnattuja, 

maksuttomia koulutuksia. Opintoihin voi toki hakea muutkin, kuin oppivelvolliset, mutta heille koulutus on 

maksullista ja opintomaksut määräytyvät Kansanopistolinjojen opintoviikkomaksujen mukaisesti (kts. 

kääntöpuoli.) 

 

KEO-Karstulassa on valittavissa kuusi eri suuntautumisvaihtoehdolla olevaa Nuorten Opistovuosi -koulutusta. 

Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista sekä valitun suuntautumisalan mukaisista opinnoista. Jokaisen 

opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon suunnitellaan opiskelijan näköinen 

opintojen rakenne.  

 

Tavoitteena on, että lukuvuoden aikana nuori löytää itselleen mieleisen alan ja saa kaikki tarvittavat tiedot, 

taidot ja osaamisen jatkaakseen haluamiinsa jatko-opintoihin. Lukuvuoden aikana on myös mahdollista 

korottaa peruskoulun arvosanoja. 
 

YHTEISET OPINNOT  

(noin puolet opinnoista) 

 

• Arjen taidot ja elämänhallinta 

• Opiskelu-, itsetuntemus ja työelämätaidot 

• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 

• Matemaattiset perustaidot ja 

ongelmanratkaisutaidot 

• Aktiivinen kansanlaisuus 

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 

 

VALITUN SUUNTAUTUMISALAN OPINNOT  

(noin puolet opinnoista) 

 

• Hoiva-alan opinnot 

• Liikunta- ja hyvinvointialan opinnot 

• Kasvatusalan opinnot 

• Luovien alojen opinnot 

• Ympäristöalan opinnot 

• Yrittäjyysopinnot 

Nämä opinnot sopivat sinulle, joka et vielä tiedä mitä haluaisit opiskella seuraavaksi  

tai haluat korottaa arvosanojasi ja harjaannuttaa osaamistasi alalta ennen jatko-opintoihin hakemista,  

tai joka haluat harjoitella itsenäistä asumista opiston asuntolassa, ennen isoon kaupunkiin muuttamista. 

 

https://www.keokarstula.fi/koulutukset/hoivan-opistovuosi/
https://www.keokarstula.fi/koulutukset/hyvinvoinnin-opistovuosi/
https://www.keokarstula.fi/koulutukset/kasvun-opistovuosi/
https://www.keokarstula.fi/koulutukset/luovuuden-opistovuosi/
https://www.keokarstula.fi/koulutukset/ymparistoviisas-opistovuosi/
https://www.keokarstula.fi/koulutukset/ymparistoviisas-opistovuosi/
https://www.keokarstula.fi/koulutukset/yrittamisen-opistovuosi/
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OPINTOJEN SUORITTAMINEN 

 

Opinnot ovat kokopäiväopintoja ja koulutus järjestetään Karstulan Evankelisella Opistolla.  

Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi ohjattua etäopetusta sekä toimintaa opiston ulkopuolella – 

tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 

 

Opiskelu KEO-Karstulassa on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy oppimistehtäviä, ryhmätöitä, 

alan kirjallisuutta, itsenäistä työskentelyä, työpaikoilla suoritettavia harjoittelujaksoja ja sekä linjojen välistä 

yhteistyötä.  

 

HAKEMINEN JA OPISKELIJAVALINTA 

 

Opintoihin haetaan joko yhteishaussa tai yhteishakuajan ulkopuolella suoraan Opiston verkkosivuilla. 

 

Kevään yhteishaku 2022: Hakuaika 22.2. -22.3.2022 klo 16 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi  

Opiskelijavalintojen julkaisu: Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 16.6.2022 jälkeen 

Opiskelupaikan vastaanottaminen: Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 30.6.2022 mennessä 

 

Jos haet yhteishakuajan ulkopuolella, voit täyttää hakemuksen Opiston verkkosivuilla tai ottaa yhteyttä 

opiston toimistoon, niin kerromme lisää. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella  

 

Lisätietoa eri suuntautumisaloista sekä hakulomakkeet löydät osoitteesta: www.keokarstula.fi/nuorten-opistovuosi/  

 

ASUMINEN JA ELÄMINEN OPISTOLLA 

 

Asuminen Opistolla on oppivelvollisille maksutonta. Asuntolassa asuville kuuluu lisäksi maksuton aamupala, lounas 

sekä päivällinen koulupäivinä. Asuntola-asuminen on loistava tapa harjoitella itsenäistä elämistä ja asumista. 

Asuntola-asumista voi halutessaan kokeilla vaikka aluksi vain parina päivänä viikossa.  

 

Asuntolassa on valmiiksi kalustettuja 2-4 hengen soluasuntoja. 1 hengen huoneita myös saatavilla. Solussa on 

yhteinen kylpyhuone ja wc. Asuntolasta löytyy keittiö- ja oleskelutilat asuntolan molemmista päistä. Lemmikki-

ystävällisiä huoneita rajoitetusti. Lisätietoja saat opiston toimistosta.  

 

Huom! Asuntolassamme ei ole viikonloppuvalvontaa. Alaikäiset opiskelijat voivat asua asuntolassa 

viikonloppuisin erikseen sovitusti, vain huoltajan luvalla. 

 

Opiston omassa rannassa on mahdollista uida ja toimistosta voi lainata kajakkeja/kanootteja melontaretkille. 

Opiston liikunta- ja kuntosali sekä instrumentit ovat asuntolassa asuvien käytettävissä myös vapaa-ajalla. 

 

Opistomme sijaitsee kävelymatkan päässä monista Karstulan kunnan liikunta- ja kulttuurikohteista. Lähistöltä 

löytyvät mm. kirjasto, liikuntahalli, nuorisotalo, Karstulan Kansalaisopisto sekä valaistu kunto-/pururata. Alueellisista 

tapahtumista ja muista palveluista saat lisätietoa ottamalla yhteyttä Opiston toimistoon.  

 

KOULUTUSMAKSUT MUILLE KUIN OPPIVELVOLLISILLE 

 

Tarjoamme kahdenlaista koulutuspakettia, jotka molemmat sisältävät lounaan ja päiväkahvin koulupäivinä. 

Majoittuville koulutusmaksu sisältää lisäksi aamiaisen sekä päivällisen koulupäivinä. 

 

• Koulutuspaketti ilman majoitusta: 85€/opiskelijaviikko eli n. 360€/kk 

• Koulutuspaketti majoituksen kanssa: 120€/opiskelijaviikko eli n. 510€/kk 

• Mahdollisuus Opintoseteli-rahoitukseen, joka kattaa n. 50% koulutusmaksuista  

 

Opintosetelin myöntää Karstulan Evankelinen Opisto ja voit hakea sitä samalla lomakkeella, millä haet 

opintoihinkin. Opintoseteliä voivat hakea työttömät, vailla toisen asteen tutkintoa olevat tai oppimisvaikeuksia 

kokevat hakijat. Lisätietoa Opintosetelistä löydät osoitteesta www.keokarstula.fi/opiskelijalle/#opintoseteli. 

 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.keokarstula.fi/nuorten-opistovuosi/
http://www.keokarstula.fi/opiskelijalle/#opintoseteli

