Opistolla kohdataan!
KALAJOEN KRISTILLISEN OPISTON TIEDOTUSLEHTI
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KEVÄT–KESÄ 2022
TAPAHTUMAT, KURSSIT, KOULUTUS
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KURSSISUUNNITTELIJOIDEN TERVEHDYS

Juhlan aika
Opistotyö alkoi Kalajoen Kristillisellä Opistolla 20.1.1942. Sota-ajan keskellä kysyi suurta rohkeutta
perustaa uusi oppilaitos sivistämään ja kasvattamaan nuorisoa. Ilman vahvaa taustayhteisön,
Uusheräyksen, tukea hankkeesta ei olisi tullut mitään. Tänään 80-vuotisjuhlavuonna saamme
kiitollisena katsoa menneeseen ja suunnata katseita tulevaan. Opisto on täynnä vireää toimintaa
niin ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen kuin vapaan sivistystyön saralla. Kohtaamme
päivittäin monen ikäisiä erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Paljon on vuosien varrella muuttunut,
mutta näky olla aktiivinen, innostava, avoin ja rohkaiseva kristillinen yhteisö on pysynyt samana
vuodesta toiseen. Nyt on siis juhlan aika: tervetuloa juhlimaan Opistoa 26.–27. maaliskuuta.
Opiston lisäksi juhlavuottaan viettää myös Heinäkallion leirikoti Kangasalla. 50 vuoden aikana
Heposelän rannalla on vietetty lukuisia leirejä ja tapahtumia. Heinäkallion kevät ja kesä on nytkin
täynnä hiljaisuuden retriittejä, rippikouluja sekä lasten ja nuorten tapahtumia. Toukokuussa
vietetään yhteistä juhlaa muun muassa rippikoulutapaamisten merkeissä.
Musiikin ystävät saavat myös aihetta juhlaan Opiston kesäisen yksinlaulukurssin juhliessa
30-vuotista taivaltaan heinäkuussa. Juhlakurssille on suunnitteilla erityinen juhlakonsertti klassisen
laulun ystäville. Opiston ja Uusheräyksen nuorten ja nuorten aikuisten kuoro ja bändi Paljaat Jalat
viettää myös juhlavuottaan. Musiikkiryhmä erilaisissa muodoissaan on toiminut jo 20 vuoden ajan.
Paljaita Jalkoja pääsee kuulemaan ainakin Opiston 80-vuotisjuhlassa maaliskuussa.
Vuosi 2022 on täynnä merkityksellisiä kohtaamisia. Juhlahumun keskellä saamme yhdessä nauttia
myös arkipäivän kiitoksen ja siunauksen hetkistä. Opiston juhlavuoden logossa todetaankin Opiston
olevan elämän paikka. Sitä me todella olemme. Tervetuloa elämään kanssamme vuotta 2022!

Elämän paikassa,
Opistolla, kohdataan!
Anna Lahtinen (oikealla)		
kurssisuunnittelija
anna.lahtinen@kkro.fi
044 4639 208
Pauliina Himanka
toimistosihteeri		
pauliina.himanka@kkro.fi
08 4639 200
P.S. Pauliinan työtehtävät vaihtuivat
tammikuun alussa toimistosihteerin
tehtäviin. Kurssisuunnittelijana aloitti
lähetystyön saralta tuttu moniosaaja
Hanna Oja-Nisula. Hänet tavoittaa numerosta
044 4639 226 ja osoitteesta hanna.oja-nisula@kkro.fi.

Kalajoen Kristillisen Opiston tiedotuslehti, kevät–kesä 2022
Taitto: Aune-Inkeri Björkström		
Kuvat: Opiston ja Heinäkallion kuva-arkistot, iStock
Paino: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Painosmäärä: 3700 kpl
Osoitelähde: Opiston ja Heinäkallion asiakasrekisteri ja Lähettäjä-lehden tilaajarekisteri
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Lyhytkurssit
kevät–kesä 2022
SOVINTOON ELÄMÄN KANSSA
TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON KOULUTUS
HAKUAIKAA JATKETTU 31.1.2022 SAAKKA!
Maaliskuussa 2022 aloittaa uusi ryhmä Sovintoon elämän
kanssa -sielunhoitoterapeuttikoulutuksen. Aloittava
ryhmä on jo kolmas; ensimmäiset sielunhoitoterapeutit valmistuivat marraskuussa 2018. Kesällä 2021 valmistui
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Kouluttajina
toimii
useita
erityisKalajoen kaupungin vammaispalvelujen kanssa.
alojen asiantuntijoita.
Hakuaika päättyy 31.1., ja valintahaastattelut pidetään
YKSINLAULUKURSSIT
helmikuussa. Lisätietoja ja hakulomake Opiston verkkoOpistolla järjestetään korkeatasoisia yksinlaulusivuilla www.kkro.fi.
kursseja ympäri vuoden. Ajankohtaiset kurssitiedot
löytyvät Opiston verkkosivuilta. Kursseilla painotus
TÄYDENNYSKOULUTUS SIELUNHOITOyksilöllisessä opetuksessa ja pianistin kanssa työsTERAPEUTTIEN TYÖNOHJAAJILLE 2022–2023
kentelyssä. Kurssimaksu 180 e, ruokapaketti 55 e,
T
äydennyskoulutus käsittää kuusi viikonloppua
majoitus 1 hh 100 e, 2 hh 60 e/hlö.
18.2.2022–19.3.2023, 21 op. Koulutus toteutetaan Iso
• 25.–27.2.2022 Helmikuun yksinlaulukurssi
Kirja -opistolla, Perheniemen evankelisella opistolla sekä
Anna-Maria Jurvelin-Pesola ja Eliisa Suni
Kalajoen Kristillisellä Opistolla. Nämä opistot järjestävät
Kurssilaiseksi hakeutuminen viimeistään 24.1.:
Suomen ACC:n akkreditoimia terapeuttisen sielunhttps://link.webropol.com/ep/helmikuunyksinlaulu
hoidon koulutuksia yhdessä RE koulutus ry:n kanssa.
Kurssivalinnoista ilmoitetaan viikon 5 aikana.
Täydennyskoulutus antaa valmiuksia sielunhoitoterapeuttien työnohjaajille erityisesti hengellisen
• 22.–24.4.2022 Huhtikuun yksinlaulukurssi
integraation näkökulmasta. Koulutus tarjoaa kristillisen
Anna-Maria Jurvelin-Pesola ja Eliisa Suni
viitekehyksen ja antaa käytännön kulmakiviä sielunKurssilaiseksi hakeutuminen viimeistään 21.3.:
hoitoterapeuttien työnohjaukseen.
https://link.webropol.com/ep/huhtikuunyksinlaulu
Tiedustelut: ulla.dahlen@gmail.com tai
Kurssivalinnoista ilmoitetaan viikon 13 aikana.
saarakinn@gmail.com
• 18.–24.7.2022 Kalajoen XXX laulukurssi
Ks. tarkempi ilmoitus sivulla 5.
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7.–9.1.2022
RAAMATTULEIRI
Ohjelmassa leiriläisten pitämiä alustuksia ja niistä
keskustelua, yhteistä rukousta ja laulua, yhdessäoloa,
sählyturnaus ja retki SaniFaniin. Leirin johtajana Tero
Kivimäki.
21.–23.1.2022
RISTIN JUURELLA
MIESTEN VIIKONLOPPU
Juurevassa viikonlopussa
ohjelmavastuussa mm.
emerituspiispa Erik
Vikström, Samppa
Lajunen, Juha Vähäkangas sekä musiikissa
Kauko & Kaipuu.
Ilmoittautumiset
viimeistään 12.1. Opiston
toimistoon p. 08 4639 200
tai sähköisellä lomakkeella
https://link.webropol.com/ep/miestenpaivat2022
4.–6.2.2022
UUSIA ALKUJA
NAISTENPÄIVÄT
Viikonlopun ohjelmassa on luvassa monipuolista
opetusta, musiikkia, rukousta ja yhteisten kokemusten
jakamista. Vieraaksemme saapuvat mm. Tarja Vilppola,
Riitta Heino sekä Eija ja Jouko Kantola.
Ilmoittautumiset viimeistään 21.1. Opiston toimistoon
p. 08 4639 200 tai sähköisellä lomakkeella
https://link.webropol.com/ep/naistenpaivat22
18.–19.2.2022
VARHAISKASVATUKSEN TALVIPÄIVÄT
Päivät tarjoavat tietoa ja käytännön
ideoita vietäväksi varhaiskasvattajan arkeen.
Kouluttajina positiivisen
pedagogiikan huippuosaaja Eliisa Leskisenoja
ja teknologiakasvatuksen
uranuurtaja Pekka
Mertala. Opiston työntekijöistä mukana ovat
kasvatusaineiden opettajat
Marjukka Tuisku ja Katja Juola.
Ilmoittautumiset viimeistään 14.1. Opiston toimistoon
p. 08 4639 200 tai sähköisellä lomakkeella
https://link.webropol.com/ep/talvipaivat22
18.–20.2.2022
SUKUPOLVIEN YHTEYS
UUSHERÄYKSEN VASTUUNKANTAJAPÄIVÄT
Luvassa mm. raamattuopetusta, kuulumisten vaihtoa ja
tulevaisuuden muistelua.
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18.–19.3.2022
BIBLIODRAAMA-KURSSI
Kurssilla paneudutaan Raamatun kertomuksiin bibliodraaman avulla. Kurssin vetäjänä toimii bibliodraamaohjaaja, diakoni, Uusheräyksen toiminnanjohtaja
Eeva Pouke. Ohjelma valmisteilla.
26.–27.3.2022
OPISTON YSTÄVIEN PÄIVÄT JA
80-VUOTISJUHLA
Viikonlopussa mm. piispa
Jukka Keskitalo, Tampereen
yliopiston psykologian
emeritusprofessori,
”onnellisuusprofessori”
Markku Ojanen sekä
Naisia Opiston ovilla
-juhlanäytelmä. Tarkempi
ohjelma valmisteilla.
7.–8.4.2022
RAAMATTU, USKO JA MINÄ
Täydennyskoulutusta seurakuntien varhaiskasvatuksessa
toimiville. Kouluttajina Elina Lindelä ja Anna Lahtinen.
21.–22.4.2022
KASVU, SEURAKUNTA JA YHTEISTYÖ
Täydennyskoulutusta seurakuntien varhaiskasvatuksessa
toimiville. Kouluttajina Marjukka Tuisku ja Anna Lahtinen.
29.-30.4.2022
LÖYDÄ LAHJASI
Raamatun mukaan Taivaallinen Isämme on varannut
erilaisia armolahjoja meille jokaiselle. Pyhä Henki jakaa
niitä itse kullekin niin kuin tahtoo. Ketään ei jätetä
osattomaksi, sillä kaikkia tarvitaan. Kun löydät lahjasi,
tiedät, missä Herra haluaa sinua käyttää ja mikä on juuri
sinun kutsumuksesi Jumalan valtakunnan työssä.
Kouluttajina Anna-Liisa ja Pekka Heikkilä.
13.–15.5.2022
HAAVOITTAVA PERHE
Perhekysymykset terapiatyössä. Täydennyskoulutusta
sielunhoitoterapeuteille.
13.–15.5.2022 JUMALA LOI
KEVÄINEN PERHELEIRI
Yhteistyössä Kalajoen rovastikunnan diakoniatyön
kanssa. Leirille otetaan osallistujia myös alueen ulkopuolelta, jos tilaa riittää. Ohjelma valmisteilla.
20.–22.5.2022
SYÖPÄPOTILAIDEN HENGELLISET PÄIVÄT
Viikonloppu täynnä kohtaamisia ja keskusteluja. Luvassa
raamattuopetusta, rukousta, vertaistukea ja asiantuntijaluentoja. Ohjelma valmisteilla.

11.–15.7.2022
KUVATAIDELEIRI
Opettajina taidemaalari Pertti Summa ja kuvataiteilija
Elina Tammiranta-Summa. Luvassa korkeatasoista kuvataideopetusta teoriatiedon, käytännön harjoittelun ja
palautteiden vuorotteluna.

13.–17.6.2022
ELÄKELÄISTEN LEIRI
Yhteistä tekemistä ja jakamista eläkeläisille: asiantuntijaluentoja, hartauksia ja muuta hengellistä
ohjelmaa, liikuntatuokioita ja kädentaitoja, retki
lähialueelle, musiikkia. Ohjelma valmisteilla.
18.–24.7.2022
KALAJOEN XXX LAULUKURSSI
Henkilökohtaista laulunopetusta ja työskentelyä
pianistin kanssa, yhteisiä harjoitustunteja unohtamatta.
Kurssin aikana on useita esiintymismahdollisuuksia
Kalajoen lähiympäristössä. Juhlavuoden kunniaksi
luvassa myös yleisölle avoin juhlakonsertti, johon
kutsutaan yksinlaulun ystäviä ja aiempien vuosien
kurssilaisia. Opettajina mm. Anna-Maria Jurvelin-Pesola
ja Eliisa Suni sekä Kirsi Koivisto ja Minna Niinimaa.
Kurssin tarkemmat tiedot päivittyvät Opiston verkkosivuille alkuvuodesta. Hakuaika maalis-huhtikuussa.
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11.–16.7.2022
KEHITYSVAMMAISTEN RIPPILEIRI
Yhteistyössä Kalajoen rovastikunnan kanssa.

25.–29.7.2022
SOTAVETERAANIEN JA LOTTIEN
VIRKISTYSVIIKKO
Toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin ja Lotta Svärd -järjestön kanssa.
4.–5.8.2022
LUOJAN LUOMAA – TULEVAN TOIVOA
STARTTIPÄIVÄT
Starttipäiville kutsutaan seurakuntien työntekijöitä
aloittamaan uutta toimikautta. Vuoden 2022 teemoina
ovat ympäristötoivo, kestävä tulevaisuus ja luontosuhde.
Kouluttajina mm. teologian tohtori, ympäristötutkija
ja kirjailija Panu Pihkala sekä Opiston opettajat Sanna
Hankala ja Elina Lindelä.

27.6.–2.7.2022
KEHITYSVAMMAISTEN RIPPILEIRI
Toteutetaan yhteistyössä Kalajoen rovastikunnan
kanssa.
27.6.–2.7.2022
ELÄMÄNPOLKU-KIRJOITTAJAKURSSI
Ohjaajana psykoterapeutti, kirjailija Pepi Reinikainen.
Kurssille otetaan enintään 12 osallistujaa.
27.6.–1.7.2022
I!
TOIVEKURSS
POSLIININMAALAUSKURSSI
Opettajana posliininmaalausmestari Paula Salminen.
4.–6.7.2022
ÄITI-LAPSILEIRI
Hyväntuulista kesäleirimeininkiä äideille ja lapsille,
yhdessä ja erikseen. Pihaleikkejä, kädentaitoja ja
liikuntaa, äideille rauhallisia keskustelutuokioita ja
vertaistukea. Leirin johtajana Piritta Pitkämäki Ihatsu.
Ohjelma valmisteilla.

20.–27.8.2022
PYHIINVAELLUSKURSSI
SANTIAGO DE COMPOSTELASSA ESPANJASSA
Lähde mukaan vaeltamaan hyvässä seurassa noin
100 kilometrin taival ja kokemaan Santiago de
Compostelan pyhiinvaeltajanmessu. Retken johtajina
kokenut Santiago de Compostelan -kävijä, lauluntekijäpyhiinvaeltaja Jukka Salminen sekä Opiston rehtori
Niko Rantanen.
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LAPSET JA NUORET
4.–6.2.2022
UUSIA ALKUJA -TYTTÖLEIRI
10–14-vuotiaiden tyttöjen leiri Naistenpäivien
yhteydessä. Osallistuminen on mahdollista silloin
kun aikuinen tukihenkilö on mukana Naistenpäivillä.
Leirin hinta 50 e/hlö. Ohjelma valmisteilla.
18.–20.3.2022
NUORTEN AIKUISTEN LEIRI HEINÄKALLIOLLA
Kokoonnumme Heinäkalliolle Raamatun, rukouksen
ja yhdessäolon merkeissä. Leiri on tarkoitettu 18 v
täyttäneille nuorille aikuisille. Leirin hinta on 50 e.
Ilmoittaudu: http://webropol.com/ep/na03
29.4.–1.5.2022
HELPPERI HEINÄKALLIOLLA
Mitä on olla Ylösnousseen todistaja? Isosena toimimisen
periaatteita ja kesän leirien valmistelua. Myös talkoita
Heinäkallion leirikodin hyväksi. Leirille ovat tervetulleita
kaikki rippikoulun käyneet nuoret ja nuoret aikuiset.
Leiri on työpanostasi vastaan ilmainen.
Ilmoittaudu: http://webropol.com/ep/helpperi22
ELÄVÄÄ VETTÄ
MUSIIKKI- JA LÄHETYSLEIRIT
6.–8.6.2022 7–11-VUOTIAILLE
9.–12.6.2022 11–15-VUOTIAILLE
Millaista on elävä vesi? Tällä leirillä etsimme elävää
vettä! Musiikkiopettajien ja -isosten kanssa työstämme
monenlaista musiikkia esityskuntoon. 11-vuotiaat voivat
valita joko lyhyen tai pitkän leirin omien mieltymysten
ja kaveriporukoiden mukaan. Leirin hinta nuorempien
leirillä 65 e ja vanhempien leirillä 110 e.
• 7–11-vuotiaiden leirin ilmoittautumiset:
https://link.webropol.com/ep/musa01
• 11–15-vuotiaiden leirin ilmoittautumiset:
https://link.webropol.com/ep/musa02

TALENTIT KÄYTTÖÖN
HEINÄKALLION KESÄLEIRIT
5.–8.7.2022 7–11-VUOTIAILLE
11.–14.7.2022 11–14-VUOTIAILLE
Mikä on talentti? Mihin käytetään killinkejä? Mistä löytyy
elämän todellinen aarre? Heinäkallion kesäleireillä tutkitaan Raamatun aarteita, innostutaan isosten kanssa ja
nautitaan kesästä. Leireille mahtuu 40 ilmoittautunutta.
Nuorempien leirille ovat tervetulleita myös tukijoukot.
Leirin hinta on 60 e + matkat. Tukihenkilöt nuorempien
leirillä 120 e.
• 7–11-vuotiaiden leirin ilmoittautumiset:
https://link.webropol.com/ep/heinis01
• 11–14-vuotiaiden leirin ilmoittautumiset:
https://link.webropol.com/ep/heinis02
VALTAKUNTA
16.–18.9.2022 NUORTEN SYYSLEIRI
Ketkä kuuluvat Jumalan valtakuntaan? Raamattua,
mukavaa syksyistä ohjelmaa ja yhteistä jakamista.
Leiri on tarkoitettu rippikoulun käyneille sekä rippikouluun vuonna 2023 suuntaaville nuorille. Leirin hinta
on 50 e + mahdolliset kyytimaksut.
• Ilmoittaudu: http://webropol.com/ep/valtakunta
PALJAAT JALAT
Nuorten ja
nuorten
aikuisten
kuoro ja
bändi,
jossa
soitetaan
ja lauletaan
Jumalan
kunniaksi.
Opettelemme
yhdessä välittämään
Jeesuksen rakkautta eteenpäin musiikin keinoin.
Lisäksi syvennymme erilaisiin Raamatun teemoihin ja
pidämme hauskaa yhdessä. Vetäjinä toimivat Leena
Lindelä, Johanna Holma ja Juho Kotiaho. Toimintaa
koordinoi Tinja Halunen (p. 045 2722 417), jolle voi myös
ilmoittautua mukaan soittamaan ja laulamaan.
• 14.–16.1.2022 Paljaat Jalat -leiri Oulussa
• 25.–27.3.2022 Paljaat Jalat -leiri Kalajoella
• 6.–8.5.2022 Paljaat Jalat -leiri Kalajoella
• 22.–24.7.2022 Kesäseurat Kurikassa
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KURSSIT JA TAPAHTUMAT
HEINÄKALLION LEIRIKODISSA
Opisto toimii myös Heinäkallion leirikodissa Kangasalla.
Leirikoti sijaitsee rauhallisella paikalla järven rannalla
vain 30 kilometriä Tampereen keskustasta.
Katso lisätietoja www.heinakallio.fi

11.-13.3.2022 HILJAISUUDEN RETRIITTI
Ohjaajina Anneli Hukari ja Saija Mäenpää. Hinta
140 e. Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 25.2.
anneli.m.hukari@gmail.com, p. 050 9128 956.
Toteutetaan yhteistyössä Heinäkallion Ystävät ry:n
kanssa.
1.–3.4.2022 MIESTENPÄIVÄT
Mukana mm. Alpo Pennanen. Ohjelma valmisteilla.
8.–10.4.2022 HILJAISUUDEN RETRIITTI
Ohjaajana Juha Lankinen. Hinta 140 e. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset viimeistään 25.3.
juha.lankinen@kolumbus.fi, p. 040 8610 923.
Toteutetaan yhteistyössä Heinäkallion Ystävät ry:n
kanssa.
6.–8.5.2022 HILJAISUUDEN RETRIITTI
Ohjaajina Soili Juntumaa ja Outi Niemi. Hinta
140 e. Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään
22.5. soili.juntumaa@gmail.com, p. 050 5525 529.
Toteutetaan yhteistyössä Sinapinsiemen ry:n ja
Heinäkallion Ystävät ry:n kanssa.

26.–29.5.2022
HEINÄKALLION 50-VUOTISJUHLAVIIKONLOPPU
Viikonlopussa mm. juhlamessu,
rippikoulutapaamisia, kävelyretriitti ja Hillel Tokazierin
konsertti. Tarkempi ohjelma
valmisteilla.

Testamenttilahjoitus Opistolle
Kalajoen Kristillinen Opisto ottaa vastaan testamenttilahjoituksia
toimintansa tukemiseen. Testamentin tekijä voi ohjata lahjoituksensa
määrättyyn kohteeseen tai Opiston työlle yleisesti. Aiemmin saatuja
testamenttilahjoituksia on käytetty mm. Opiston ruokasalin ja muiden
tilojen remontointiin ja sisustamiseen.
Testamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen
henkilö. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Opisto ei joudu maksamaan
perintöveroa, vaan lahjoitus menee kokonaisuudessaan lahjoittajan
toivomaan kohteeseen.
Testamenttilahjoitusasioita hoitavat
• rehtori Niko Rantanen, p. 044 4639 211, niko.rantanen@kkro.fi
• johtokunnan puheenjohtaja Johannes Hyytinen, p. 044 200 3007,
vj.hyytinen@gmail.com
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Opintolinjat
Katso lisätiedot
opintolinjoista,
niiden sisällöistä
ja hakemisesta
www.kkro.fi
KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala,
lastenohjaaja
Lastenohjaaja toimii erilaisissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä lasten
ja perheiden parissa. Keskeisiä työympäristöjä ovat seurakunnan
lapsi- ja perhetyö sekä kunnallinen varhaiskasvatus. Koulutus antaa
kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työhön päiväkodissa. Opintojen kesto vaihtelee henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuuunnitelman mukaan, tavallisesti opinnot suoritetaan
noin kolmessa vuodessa. Tutkinnon voi suorittaa myös monimuotoopintoina tai oppisopimuksena. Peruskoulunsa päättävät nuoret
hakevat koulutukseen yhteishaussa, muille jatkuva haku.
KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO
Koulutus kestää 1–2 vuotta henkilökohtaisesta opinto-ohjelmasta
riippuen, ja se toteutetaan monimuotona sisältäen teoriaopintoja,
etätehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Pääsyvaatimuksena on
vähintään 18 vuoden ikä ja ammatillisen perustutkinnon tai lukion
oppimäärän suorittaminen tai vähintään 3 vuoden työkokemus.
Ammattitutkintoon on jatkuva haku.
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
osaamisala, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjaaja
Tutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan työpaikoissa tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria tai aikuisia. Tavallisia työpaikkoja ovat koulut, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä
henkilökohtaisen avustajan tehtävät. Tutkinnon suorittaneen erityisosaamista ovat erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tukeminen ja
ohjaus sekä moniammatillinen yhteistyö asiakkaan parhaaksi.
Perhepäivähoidon osaamisala, perhepäivähoitaja
Koulutus antaa valmiudet toimia kunnallisena tai yksityisenä
perhepäivähoitajana sekä hoitajana perhepäiväkodissa.
VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN
TOTEUTTAMINEN -TÄYDENNYSKOULUTUS PERHEPÄIVÄHOITAJILLE
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen -tutkinnon osan suorittaminen antaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille pätevyyden päiväkotityöhön varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin. Koulutus toteutetaan moni-

muotona ja se kestää noin puoli vuotta. Opintojen kesto suunnitellaan opiskelijakohtaisesti henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Tutkinnon osa toteutetaan sekä syys- että
kevätlukukaudella. Opintoihin on jatkuva haku.
TUVA
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus auttaa sinua kohti
toisen asteen opintoja! Valintasi mukaan voit parantaa peruskoulun päättöarvosanoja, tutustua lukio-opintoihin tai ammatillisiin opintoihin, etsiä omaa alaasi tutustumalla työelämään, parantaa kielitaitoa tai saada tukea arjen taitoihin. Haku yhteishaussa
www.opintopolku.fi tai jatkuvan haun kautta suoraan Opistolle.
ELÄMÄNSÄ TEKIJÄ
Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös Elämänsä tekijä -linjalla!
Linjalla voi harjoitella opiskelutaitoja ja parantaa peruskoulussa
hankittuja valmiuksia ilman suorituspaineita sekä kokeilla ilmaiseksi,
miltä tuntuu asua poissa kotoa ja tuetusti vastata omasta asumisesta. Opinnot sisältävät perustaitojen opiskelua, oman hyvinvoinnin vahvistamista sekä opiskelijalähtöisiä projekteja. Voit myös
korottaa peruskoulun arvosanoja ja suorittaa ammatillisia opintoja.
AIKUISTEN PERUSOPETUS (mm. maahanmuuttajat)
Opistolla on mahdollisuus suorittaa aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe, alkuvaihe ja/tai päättövaihe. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskeltavia aineita
ovat mm. suomen kieli, matematiikka, englanti, tieto- ja viestintätekniikka, uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto ja liikunta. Opintoihin kuuluu myös työelämään tutustumista. Linjalle voivat hakea vähintään 17-vuotiaat,
joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta.
KOTOSUOMESSA – SUOMEN KIELEN JA
KULTTUURIN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE
Opiskelua on 20–25 h viikossa. Oppituntien lisäksi opiskeluun
kuuluu koti- ja etätehtäviä. Koulutukseen kuuluu suomi toisena
kielenä -opetuksen lisäksi ympäristö- ja yhteiskuntatietoa ja muita
aineita opiskelijan tarpeiden mukaan. Koulutus on maksuton, jos se
on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan.
OMIN SIIVIN KOHTI AIKUISUUTTA
Opintolinja tarjoaa kehitysvammaiselle opiskelumahdollisuuden
lähellä omaa asumisympäristöä. Linjalla voi opiskella yhden tai
useamman vuoden opiskelijan yksilöllisten oppimistavoitteiden
mukaisesti. Omin siivin -linjan tavoitteita ovat tiedollisten taitojen
kehittämisen lisäksi persoonallisen kehityksen tukeminen ja itseluottamus, arkielämässä tarvittavat valmiudet, sosiaalisuus, vuorovaikutustaidot ja yhteisöllisyys, taide- ja ympäristökasvatus sekä
hyvinvointi. Opinnoissa otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset
tarpeet, toiveet, vahvuudet ja tulevaisuuden suunnitelmat.
OMIN VAHVUUKSIN
Opintolinja vaikeasti vammaisille oppivelvollisille. Oppivelvollisuusikäiset voivat opiskella linjalla maksutta 1–3 vuotta oman opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.
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