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Itä-Karjalan Kansanopiston ylläpitäjällä Itä-Karjalan Kansanopistoseura r.y:llä on kansanopiston 
vapaan sivistystyön ylläpitämislupa, perus- ja lisäopetuksen, ammatillisten tutkintojen ja 
koulutuksen järjestämisluvat. 
Aikaansa seuraava, sitoutumaton ja aktiivinen opisto on toiminut Impilahdella Laatokan Karjalassa 
vuosina 1906-1939 ja Punkaharjulla vuodesta 1940 alkaen.
Luonnonläheinen, yhteisöllinen ja monikulttuurinen opisto järjestää yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta sisäoppilaitosmuotoisesti. Se antaa tilaisuuden monipuoliseen, luovaan itsensä 
kehittämiseen, uusia mahdollisuuksia sekä lisäpisteitä ja aikaa valmentautua jatko-opiskeluun, 
työelämään ja yhteiskuntaan. 
Opisto on nuorille turvallinen ympäristö omien siipien kokeiluun kodin ulkopuolella. Opitaan yhdessä 
itsenäistymisen taitoja. Opisto sopii kaikenikäisille elämäänsä muutosta ja uusia virikkeitä etsiville. 
Opiskelija voi asua myös opiston ulkopuolella. 
Opintolinjoilla on opiskelijoita 100-150. Järjestämme koulutusta myös opiston ulkopuolella ja teemme 
yhteistyötä monien tahojen kanssa. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma 
(Hops), osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tai opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
(Hojks). Aikaisemmat suoritukset ja työkokemus otetaan huomioon. Teemme parhaamme, että opiskelija 
viihtyy ja saa laadukasta opetusta ja ohjausta. 

Oppiva kansanopisto
Yleissivistävät koulutukset ja opintolinjat:
• Aikuisten perusopetus (peruskoululinja maahanmuuttajille)
• Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka)
• Suomen kielen ja kulttuurin linja (aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus)
• Suomen kielessä eteenpäin-koulutus (yleinen kielitutkinto suomen kielessä)
• Palvelu- ja kotityön erityislinja (erityistä tukea tarvitseville)
• Lasten- ja kodinhoidon linja - kotitalouden ja kodinhoidon, perhepäivähoitajan,
   koti-ja henkilökohtaisen hoiva-avustajan opinnot
• Opinnollinen aktiviteettilinja

Ammatilliset tutkinnot ja ammatit: 
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 - Kiinteistönhoitaja
 - Kodinhuoltaja
 - Toimitilahuoltaja
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 - Kokki
• Hieronnan ammattitutkinto (erikoishierontapainotteinen)
 - Hieroja
• Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 - Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Koulutukset alkavat vuosittain elokuussa:
13.8. ja 20.8.2019, 18.8. ja 25.8.2020, 17.8. ja 24.8.2021, 16.8. ja 23.8.2022 jne.

Koulutuksiin on jatkuva haku. Voit aloittaa opiskelun joustavasti.
Kurssit:
Opisto järjestää lisäksi opinnollista aktiviteettikoulutusta sekä monipuolisia kursseja, mm. suomen 
kielen ja aktiviteetti-, luonto-, elämys-, hyvinvointi-, käsityö-, kotitalous- ja kielikursseja, kesälukion 
sekä kesä-, taide-, lasten- ja nuorten virikeleirejä, kansainvälisiä kursseja, kokouksia, tapahtumia ja 
perhetilaisuuksia sekä vuosittaiset toveripäivät.

Yleinen kielitutkinto suomen kielessä:
(perus- ja keskitaso) järjestetään 3-5 kertaa vuodessa.

Hotelli-, majoitus- ja ruokapalvelut:
Itä-Karjalan Kansanopisto järjestää kursseja, tilaisuuksia ja ruokapalveluja toiveiden mukaan. 
Kesähotellissamme voi majoittua edullisesti ja nauttia Valoniemen opetusravintolan ruokapalveluista. 
Opisto toimii myös siviilipalveluspaikkana.

Itä-Karjalan Kansanopisto
... Tulevaisuus tulee. Sinä päätät, mihin se johtaa ...

Aikuisten perusopetus 
(peruskoululinja maahanmuuttajille)

... Kun innostut, niin onnistut ...
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... Tulevaisuus tulee. Sinä päätät, mihin se johtaa ...

• Aikuisten perusopetus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat tietojensa ja  
 taitojensa täydentämistä päästäkseen toisen asteen ja muihin jatkokoulutuksiin. 
 Koulutus sisältää aikuisten perusopetuksen lukutaito-, alku- ja päättövaiheen opetuksen.  
 Opiskelun kesto määräytyy opiskelijan lähtökohdan ja tavoitteen mukaan yksilöllisesti.
• Tavoitteena on suorittaa perusopetuksen päättötodistus ja saavuttaa riittävä suomen kielen  
 taito jatko-opintoja sekä kansalais- ja työelämää varten.
• Opintoihin sisältyy suomalaisen peruskoulun aineita, kuten suomea, englantia, matematiikkaa,  
 yhteiskunnallisia ja luonnontieteellisiä aineita ja muita perusopetukseen soveltuvia käytännön-  
 ja taideaineita, oppilaanohjausta, tieto- ja viestintätekniikkaa, tutustumista työelämään ja  
 jatkokoulutuksiin.
• Perusopetuksen suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa.
• Opiskelun kesto on 9-18 kk (38-76 ov). Voit jatkaa myös 3. vuotena. Koulutus alkaa vuosittain  
 elokuun puolivälissä. 
• Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Joustava opintojen aloittaminen.
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi

 Opetus, asuminen, oppikirjat sekä aamupala, lounas ja päivällinen ovat maksuttomia opistolla  
 asuville. Opiston ulkopuolella asuvilla opetus, lounas ja oppikirjat ovat maksuttomia.

Aikuisten perusopetus 
(peruskoululinja maahanmuuttajille)

Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka)
• Haluatko korottaa tai suorittaa peruskouluaineiden arvosanoja? Tämä koulutus on   
 sinulle mahdollisuus ja opinnollisen suuntautumisen vuosi. Lisäopetus sopii myös   
 maahanmuuttajille. 
• Tule parantamaan pohjakoulutustasi ja valitse tavoite elämällesi. Opetus suunnitellaan  
 yksilöllisesti omien tarpeittesi mukaan.
• Perusopetuksen lisäopetus on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille.  
 Lisäopetuksessa voi korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvia yhteisiä ja valinnaisia  
 oppiaineita, opiskella monialaisia kokonaisuuksia ja saada laaja-alaisia valmiuksia nopeasti  
 muuttuvaa maailmaa ja jatko-opintoja varten.
• Tutkintoaineiden lisäksi opiskelet kansalaistaitoja, harrastus- ja taideaineita, tutustut   
 työelämään ja jatkokoulutuksiin. Opit ja harjoittelet käytännön tilanteissa. Voit opiskella  
 myös kädentaitoja, kotitaloutta, musiikkia, kuvaamataitoa ja ilmaisua, valita opintoja muilta  
 linjoilta tai osallistua enemmän työharjoitteluun. 
• Lisäopetuksen suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa.
• Opiskelun kesto on 9 kk (38 ov). Koulutus alkaa vuosittain elokuun puolivälissä. 
• Hakeminen: Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa www.opintopolku.fi  
 tai jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Joustava opintojen aloittaminen.
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi

 Opetus, asuminen, oppikirjat sekä aamupala, lounas ja päivällinen ovat maksuttomia   
 opistolla asuville. Opiston ulkopuolella asuvilla opetus, lounas ja oppikirjat ovat maksuttomia.
 

... Kun innostut, niin onnistut ...
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Suomen kielen ja kulttuurin linja 
(aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus)

... Ystävyys yhdistää ... ... Paranna kielitaitoasi ja opiskeluvalmiuksiasi ...

• Haluatko puhua paremmin suomea? Kiinnostaako suomalainen kulttuuri ja elämäntapa?
•  Tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja ulkosuomalaisille.
•  Opit puhumaan ja asioimaan suomen kielellä sekä tutustut suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.
•  Alkeis-, keski- ja jatkoryhmät. Opiskelu painottuu suomen kieleen ja viestintätaitoihin, työelämä- ja  
 yhteiskuntataitoihin ja Suomi-tietouteen. Lisäksi valinnaisia opintoja.
•  Opintoretkiä, teematapahtumia, työelämään perehtymistä ja tutustumista jatkokoulutuksiin.
•  Voit osallistua suomen kielen yleiseen tai valtionhallinnon kielitutkintoon.
•  Koulutus on suunniteltu soveltumaan osaksi maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaa.
•  Opiskelun voit aloittaa myös myöhemmin lukuvuoden aikana ja jatkaa toisena lukuvuotena.
•  Suomen kielen ja kulttuurin linjan suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon  
 haettaessa.
•  Kotoutumiskoulutuksen kesto on 9-14 kk (40-60 ov). Opiskelu alkaa vuosittain elokuun puolivälissä.
•  Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Joustava opintojen aloittaminen.
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi

 Course in Finnish language and culture 
(intergration training for immigrants)

• Do you want to learn more Finnish? Are you interested in Finnish culture and lifestyle?
•  This course is aimed at immigrants, people of Finnish descent and others who want to learn about  
 Finland and the Finns.
•  You will learn to speak Finnish and to use it in different situations, get to know Finnish culture and  
 working life.
•  The main focus of the course is on language skills and information about Finnish society, traditions  
 and culture. Groups for beginners and for advanced students.
•  Excursions, theme-based events.
•  This course can be fitted into the immigrants’ integration plan.
•  You can start the studies also later during the terms and go on next term.
•  You will have an opportunity to take a general or state level Finnish language test.
•  Completing the course in Finnish language and culture gives you six points when applying to  
 vocational education and training.
•  Duration 9-14 months. Education is beginning each year in the middle of August. 
•  Application: You may applicate straight to the College of Advanced Education any time. You can  
 began studies fluently. 
 Order an application form from the college or output from the internet or fill it in online! www.ikko.fi
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Suomen kielessä eteenpäin -koulutus 
(yleinen kielitutkinto suomen kielessä)

• Tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet eri alojen jatko-opintoihin  
 tai työelämään siirtymistä ja kansalaiselämää varten.
• Koulutuksessa pääpaino on suomen kielen opiskelussa ja suomen kielen taidon parantamisessa  
 (6-20 ov). Opetukseen sisältyy Yleinen kielitutkinto suomen kielessä. Kaikki opiskelijat voivat  
 suorittaa kielitutkinnon (perus-, keski- tai ylin taso) maksutta. Lisäksi harjoitellaan opiskelu-  
 ja työelämävalmiuksia ja arjen hallintataitoja (6-13 ov). Valinnaisina aineina voit opiskella   
 matematiikkaa ja englannin kieltä (3-7 ov). 
•  Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen tai lisäopetuksen päättäneille tai päättämisvaiheessa oleville  
 alle 20-vuotiaille tai oppivelvollisuusiän ylittäneille henkilöille, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.  
 Opiskella voivat myös 20-29-vuotiaat vailla toisen asteen koulutusta olevat maahanmuuttajanuoret ja  
 muut yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvat nuoret. 
 Opiskelijalla tulee olla oleskelulupa ja kotikunta Suomessa.  
•  Opiskelu, asuminen, aamupala, lounas, päivällinen ja oppikirjat sekä yleinen kielitutkinto suomen  
 kielessä ovat maksuttomia vähintään 15 opintoviikkoa opiskeleville.
•  Voit aloittaa opiskelun joustavasti lukuvuoden aikana.
•  Koulutuksen suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa.
•  Opiskelun kesto on 3-9 kk (15-40 ov). Koulutus: 7.1.2019 alkaen. 
•  Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Joustava opintojen aloittaminen.
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi 

... Ystävyys yhdistää ... ... Paranna kielitaitoasi ja opiskeluvalmiuksiasi ...... Paranna kielitaitoasi ja opiskeluvalmiuksiasi ...

•
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Voit kehittää itseäsi opiston kursseilla
tai viettää lomaa Valoniemen

maisemissa ja nauttia seudun kauniista
luonnosta ja kulttuuritarjonnasta.

... KESÄLLÄ ...

...Valoniemessä viihdytään...

... Parasta opistossa on opiskelukaverit ...

Lasten- ja kodinhoidon linja
• Pidätkö lapsista, kodinhoidosta ja hoivatyöstä? Tule hankkimaan perustietoja sekä käytännön taitoja  
 ja osaamista perhepäivähoitajan, kotiavustajan ja henkilökohtaisen hoiva-avustajan työhön ja jatko- 
 opintoihin.
• Tavoitteena on perehtyä lasten- ja päivähoito-, hoiva- ja kotipalvelualaan, koti- ja pientalouden  
 ruoanvalmistukseen, leipomiseen, kodinhoitoon, hygieniaosaamiseen, tapakulttuuriin, vaatehuoltoon  
 ja vaatteiden valmistamiseen sekä saada valmiudet koti- ja henkilökohtaisena hoiva-avustajana  
 toimimiseen ja lastenhoitoon sekä varmistaa uravalintaa.
• Koulutus sisältää kotitalouden ja kodinhoidon opintoja 9 ov, perhepäivähoitajan opintoja 9 ov,  
 kotiavustajan opintoja 9 ov ja henkilökohtaisen hoiva-avustajan opintoja 13 ov.
• Opiskelet käytännönläheisesti lastenhoitoon ja kasvatukseen, kotitalouteen ja kodinhoitoon sekä 
 koti- ja henkilökohtaiseen hoiva-avustamiseen liittyviä ja yleissivistäviä aineita. Työharjoittelua,  
 tutustumista jatkokoulutuksiin, teematapahtumia, opintoretkiä.
• Monipuolisten käytännön taitojen oppiminen antaa pohjaa tulevaisuudelle.
• Opiskelun kesto on 9 kk (40 ov). Koulutus alkaa vuosittain elokuun puolivälissä. 
• Lasten- ja kodinhoidon linjan suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon 
 haettaessa.
• Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Joustava opintojen aloittaminen.
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi

Opinnollinen aktiviteettilinja (Oppia kaikenikäisille)

• Tavoitteena on virittää kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen inhimillisesti onnellista,   
 osallistuvaa ja tasapainoista elämää varten sekä rajoja ylittävän yhteistyön edistäminen.
• Saat tietoja omasta fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja terveellisestä ravinnosta  
 hyvän olon lisäämiseksi.
• Tutustut uusiin asioihin ja kohteisiin, kieliin ja kulttuureihin, ihmisiin, heidän arkeensa,   
 kansalaiselämään kotimaassa ja ulkomailla maailmankuvaa laajentaen.
• Opit vierailemalla eri paikoissa ja osallistumalla kulttuuritapahtumiin opiston lähiseudulla, muualla  
 Suomessa ja ulkomailla. Teematapahtumia, opintoretkiä, vapaaehtoistyötä ja harrastustoimintaa.
•  Voit osallistua koko koulutukseen tai valita oman opintokokonaisuuden. 
• Opinnollisen aktiviteettilinjan suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon  
 haettaessa.
• Opiskelun kesto 9 kk (40 ov). Koulutus alkaa vuosittain elokuun puolivälissä. 
• Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Joustava opintojen aloittaminen.
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi

... Koti ja polku elämään ...
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Palvelu- ja kotityön erityislinja 
(erityistä tukea tarvitseville)

• Koulutus tukee opiskelijan   
 valmiuksia ammatillisiin ja muihin  
 jatko-opintoihin, arjen hallintaan  
 ja itsenäiseen elämään sekä  
 kansalais- ja työelämään.
• Koulutus on tarkoitettu erityistä  
 tukea tarvitseville nuorille ja  
 aikuisille.
• Tavoitteena on arjen taitojen ja  
 hyvinvoinnin, opiskeluvalmiuksien  
 ja toimintakyvyn vahvistaminen  
 sekä ammatilliseen koulutukseen,  
 työssä oppimiseen ja työelämään  
 valmentautuminen. Tavoitteena  
 on löytää omien edellytystensä  
 mukaisia tapoja opiskella ja tehdä  
 työtä.
• Koulutus antaa valmiuksia   
 ammatillisiin opintoihin sekä  
 työllistymiseen avustaviin   
 tehtäviin. Opiskelun aikana  
 tutustut työelämään ja   
 ammatilliseen koulutukseen.
• Koulutus edistää aktiivista  ja terveellistä elämäntapaa ja selviytymistä arkielämään ja   
 asumiseen liittyvistä jokapäiväisistä toimista mahdollisimman itsenäisesti. Opiskelussa  
 painottuvat tekemällä oppiminen ja toiminnallisuus. Opit ja harjoittelet käytännön   
 työtilanteissa. Teematapahtumia ja opintoretkiä.
• Asut turvallisesti ja ohjatusti toisen opiskelijan kanssa asuntolassa, missä harjoittelet   
 asumisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja ja harrastamista. 
 Mahdollisuus kuntoutukseen lähellä sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessa (omakustanteinen).
• Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Hojks)  
 ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops)
• Mahdollisuus koulutuskokeiluun.
• Opiskelun kesto on 9-27 kk (40-120 ov). Koulutus alkaa vuosittain elokuun puolivälissä. 
• Palvelu- ja kotityön erityislinjan suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen   
 perustutkintoon haettaessa.
• Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Joustava opintojen aloittaminen.
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi
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Voit kehittää itseäsi opiston kursseilla
tai viettää lomaa Valoniemen

maisemissa ja nauttia seudun kauniista
luonnosta ja kulttuuritarjonnasta.

... KESÄLLÄ ...

...Valoniemessä viihdytään...

... Parasta opistossa on opiskelukaverit ...... Koti ja polku elämään ...
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Opisto sijaitsee rauhallisessa ja luonnonk
Saimaan rannalla. Kulkuyhteydet Valonie

...Tervetuloa Punkaharjun ja
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nonkauniissa Valoniemessä Punkaharjulla
oniemeen eri puolilta Suomea ovat hyvät.

ja Valoniemen maisemiin...
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (180 osp)
- Kiinteistönhoitaja, kodinhuoltaja tai toimitilahuoltaja 

 
•  Voit suuntautua kiinteistönhoitoon,   
 kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon. 
• Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon  
 osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon 
 osista (35 osp).
•  Opiskelu tapahtuu käytännönläheisesti   
 oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja   
 työelämässä alan yrityksissä ja laitoksissa. 
•  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon  
 suorittanut henkilö toimii työntekijänä   
 tai yrittäjänä kiinteistönhoidon,   
 kotityöpalvelujen tai toimitilahuollon   
 asiakaskohteissa erilaisissa työtehtävissä ja  
 asiakaspalvelutilanteissa.
•  Työpaikkoja ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja  
 majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat,  
 kotitaloudet, liikennevälineet,   
 oppilaitokset, päiväkodit ja palvelukodit,  
 sosiaali-, terveydenhuolto- ja teollisuuslaitokset ja kylpylätilat.
•  Opiskelun kesto on 3 vuotta (180 osp). Koulutus alkaa vuosittain elokuun puolivälissä. 
 Voit opiskella myös kesälukukaudella. 
• Koulutuksessa on oma opiskeluryhmä erityistä tukea tarvitseville. 
•  Mahdollisuus koulutuskokeiluun ja kuntoutukseen lähellä sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessa.
•  Hakeminen: Yhteishaussa www.opinpolku.fi tai jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. 
 Joustava opintojen aloittaminen. 
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi

 Opetus, asuminen, aamupala, lounas ja päivällinen ovat maksuttomia opistolla asuville. 
 Opiston ulkopuolella asuvilla opetus ja lounas ovat maksuttomia.

... Tehdään yhdessä ja opitaan ... ... Uusia tuulia elämään ...
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... Tehdään yhdessä ja opitaan ...

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp)
- Kokki

• Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon   
 ruokapalvelun osaamisalan käymällä sinusta   
 kehittyy monipuolinen ruokapalvelujen tuottaja.   
 Kokin tehtäviin kuuluvat ruoanvalmistuksen   
 lisäksi asiakkaiden omien toiveiden ja odotusten   
 täyttäminen sekä elämysten luominen.
•  Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista   
 (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
•  Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävä-  
 lähtöisesti oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja   
 erilaisissa alan yrityksissä.
•  Opintojen aikana pääset käsittelemään paljon   
 erilaisia raaka-aineita, opit valmistamaan maukasta  
 ja terveellistä ruokaa ja harjaannut ruokien esille   
 laitossa.
•  Kokit työskentelevät ruoanvalmistuksen tehtävissä  
 mm. kahviloissa, henkilöstöravintoloissa, catering- 
 alan yrityksissä, suurkeittiöissä ja juhla- ja   
 pitopalveluyrityksissä tai lasti- ja matkustaja-  
 laivoilla.
•  Opiskelun kesto on 3 vuotta (180 osp). Koulutus   
 alkaa vuosittain elokuun puolivälissä. 
 Voit opiskella myös kesälukukaudella.
•  Hakeminen: Yhteishaussa www.opinpolku.fi tai   
 jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. 
 Joustava opintojen aloittaminen. 
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta ja täytä netissä! www.ikko.fi

 Opetus, asuminen, aamupala, lounas ja päivällinen ovat maksuttomia opistolla asuville. 
 Opiston ulkopuolella asuvilla opetus ja lounas ovat maksuttomia.

 Opiston oma Youtube-kanava on Oppiva kansanopisto.

... Uusia tuulia elämään ...
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... Good experience ...

Hieronnan ammattitutkinto (150 osp)
- Hieroja (erikoishierontapainotteinen)

• Etsitkö ihmisläheistä palveluammattia? Hieronnan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia  
 yksityisenä ammatinharjoittajana tai terveydenhuollon ammattilaisena.
• Ammattiopetuksen pääpaino on hieronnan opetuksessa, anatomisissa tiedoissa ja   
 yritystaloudessa. Käytännön työtä ja asiakashierontaa.
• Mahdollisuus osallistua erikoishierontoihin, joihin sisältyy mm. jäsenkorjausta, vyöhyketerapiaa,  
 hermoratahierontaa ja kinesioteippausta sekä kiinnostuksen mukaan kiinalaista lääketiedettä,  
 akupunktuuria ja luontaishoitoja.
• Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (100 osp) ja valinnaista tutkinnon osista (50 osp). 
• Tutkinnon osien näytöt sisältyvät koulutukseen.
• Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.
• Opiskelun kesto on 9 kk (38 ov). Koulutus alkaa vuosittain elokuun puolivälissä. Joustava  
 opintojen aloittaminen. Voit opiskella myös kesälukukaudella.
• Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi 

... Anna hyvän näkyä ...

   

 Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (150 osp) 
- Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

• Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan  
 ohjauksen, perhepäivähoidon, romanityön, kasvatuksen sekä ohjauksen osaamisalat.
• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja työskentelee eri-ikäisten asiakkaiden  
 ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä 
 vapaa-ajan toiminnassa. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-  
 ikäisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista  
 yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa  
 hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.
• Opiskelu toteutetaan käytännönläheisesti oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja   
 työelämäkohteissa kuten oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja kerhoissa, palvelukodeissa sekä aamu-  
 ja iltapäivä- ja vapaa-ajan toiminnassa. Harjoittelet käytännössä myös opistossa toimivilla  
 erityis- ja muilla linjoilla. 
• Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (130 osp) ja valinnaista tutkinnon osista (20 osp). 
• Tutkinnon osien näytöt sisältyvät koulutukseen.
• Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.
• Opiskelun kesto on 9 kk (40 ov). Koulutus alkaa vuosittain elokuun puolivälissä. Joustava  
 opintojen aloittaminen. Voit opiskella myös kesälukukaudella. 
• Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.
   Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi 
 Lukuvuosimaksu on 550 €. Asuminen ja ateriat maksavat erikseen.

Lukuvuosimaksu on 550 €. Asuminen ja ateriat maksavat erikseen.
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Itä-Karjalan Kansanopisto is a modern, non-political and non-religious College of 
Advanced Education offering both general and vocational education. Here students 
are given an opportunity to develop and improve skills and abilities which will help 
them succeed in further studies, working life and society. As a residential school, Itä-
Karjalan Kansanopisto provides a safe living environment for young people who are 
leaving home for the fi rst time. With the support of staff and other students, they 
will learn to cope more independently in everyday situations. Many of the courses 
offered are suitable for mature and senior students and people who are looking for new 
experiences. About 100-150 students are attending to long courses. The students have 
Finnish background but there are also foreign students from other countries. A personal 
study plan will be drawn up for each student, where suitable previous studies will be 
counted in the student’s favour.

Nature Pursuits, Outdoor Activities and Sports
Itä-Karjalan Kansanopisto is situated in a location of superb natural beauty, right on 
the magnifi cent Punkaharju ridge. One of the best known natural sights in the country, 
Punkaharju ridge is a natural formation dating from the Ice Age. It is surrounded by 
lakes and magnifi cent scenery on both sides. The area offers excellent opportunities 
for a variety of outdoor activities such as hiking, fi shing and horseback riding. In the 
evenings students can also take part in various activities at the School itself: these 
include different clubs and sports such as volleyball, badminton and table tennis. A 
swimming pool and gym are situated within a walking distance of the School. Sauna 
facilities are also available to students at the School.

Cultural and Sporting Events
The Savonlinna region is famous for the vast range of cultural and sporting events 
offered here. Among some of the summer’s highlights are the Savonlinna Opera Festival, 
art exhibitions and visits from international ballet companies. Other events worth 
seeing include the Forest Culture Days at the Finnish Forest Museum Lusto and the 
yearly rowing event in Sulkava. Winter events in Punkaharju offer skiing and skating 
activities.

Other services available at Itä-Karjalan Kansanopisto:
 - A variety of interesting short courses, language and activity camps and  
   Summer High School courses.
 - High quality accommodation and catering services

Itä-Karjalan Kansanopisto

Contact information:

Itä-Karjalan Kansanopisto
Valoniementie 32
58450 PUNKAHARJU
FINLAND
Tel. +358 15 572 11 offi ce
  +358 15 572 1270 principal
Fax +358 15 572 1220
e-mail: ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi 

www.ikko.fi 

Welcome!

... Good experience ...... Anna hyvän näkyä ...
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Kuinka haen opiskelemaan? 
Joustava opiskelun aloittaminen 

• Hakeminen yhteishaussa tai jatkuva haku suoraan oppilaitokseen:
 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 Ravintola- ja catering-alan perustutkinto.
 Yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi  ja jatkuva haku www.ikko.fi 
• Hakeminen perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa tai jatkuva haku suoraan  
 oppilaitokseen: Peruopetuksen lisäopetus (kymppiluokka). 
 Haku osoitteessa www.opintopolku.fi  ja jatkuva haku www.ikko.fi 
• Oma hakuaika tai jatkuva haku suoraan oppilaitokseen:
 - Aikuisten perusopetus (peruskoululinja maahanmuuttajille)
 - Suomen kielen ja kulttuurin linja (aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus)
 - Suomen kielessä eteenpäin -koulutus (yleinen kielitutkinto suomen kielessä)
 - Lasten- ja kodinhoidon linja
 - Opinnollinen aktiviteettilinja
 - Palvelu- ja kotityön erityislinja
 - Hieronnan ammattitutkinto
 - Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. 
• Opiskelun aloittaminen on joustavaa lukuvuoden aikana. Opiskelupaikkoja voit tiedustella opistolta.
• Lisätietoja opistolta, opinto-ohjaajilta ja työvoimatoimistoista. 
 Tilaa hakulomake opistolta, tulosta tai täytä netissä! www.ikko.fi 

... Opinnoista löytyy mistä valita ... ... Yhtä köyttä ... Hyviä kokemuksia ...

... Hymy, jonka annat, palaa aina luokseksi ...

Millä perusteilla opisto valitsee opiskelijansa? 
Mitä valmiuksia opiskelijalta edellytetään?

• Aikuisten perusopetus
 Ei pohjakoulutusvaatimusta, oppivelvollisuusiän ylittäneille. Oppivelvollisuusikäinen   
 hyväksytään opiskelijaksi erityisestä syystä.
• Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka)
 Perusopetuksen kuluvana tai edellisenä vuonna päättäneet
• Palvelu- ja kotityön erityislinja
 Soveltuvuus koulutukseen 
• Suomen kielen ja kulttuurin linja, Lasten- ja kodinhoidon linja, Opinnollinen aktiviteettilinja
 Oppivelvollisuuskoulun hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot

 Ammatilliset tutkinnot
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 Valintaperusteet peruskoulupohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin Katso www.opintopolku.fi 
• Hieronnan ammattitutkinto
• Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 Valintaperusteet yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, työkokemus, harrastuneisuus, riittävä  
 terveys ja soveltuvuus alalle (ns. SORA-lainsäädäntö) 

 Voit hakeutua suoraan tutkinnon suorittajaksi, mikäli sinulla on työssä, koulutuksissa 
 tai harrastuksissa hankittua osaamista, joka vastaa tutkinnon perusteissa esitettyjä arvioinnin  
 kohteita ja kriteereitä. 
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Tukea opiskeluun?

 Opiskelukustannukset vapaan sivistystyön koulutuksissa:
 Suomen kielen ja kulttuurin linja, Lasten- ja kodinhoidon linja, Opinnollinen aktiviteettilinja

* Opetus on ilmainen 16-17-vuotiaille. Yli 18-vuotiaille opetus maksaa 11 €/vko. 
* Asuminen 2-3 hengen huoneessa maksaa 11 €/vko.
* Ateriat maksavat 45 €/vko opistolla asuvilla (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen,  
 iltapala) ja lounas 20 €/vko ulkopuolella asuvilla. 
* Opetus, asuminen ja ateriat maksavat yhteensä
-  alle 18-vuotiailla opistolla asuvilla 56 €/vko, ulkopuolella asuvilla 20 €/vko 
-  yli 18-vuotiailla opistolla asuvilla 67 €/vko ja ulkopuolella asuvilla 31 €/vko.
 Koko työvuosi (9 kk) maksaa iästä, asumisesta ja ruokailusta riippuen 760 €-2680 €. Kirjat,  
 muun opiskeluun liittyvän materiaalin ja matkakulut opiskelijat maksavat itse.

 Kun suomen kielen ja kulttuurin koulutus on hyväksytty Te-toimistossa opiskelijan   
 kotoutumissuunnitelmaan ovat opetus, asuminen, aamupala, lounas ja päivällinen maksuttomia. 

Mitä opiskelu maksaa?

Miten asun ja vietän vapaa-aikani?
• Opistolla on nykyaikainen opiskelija-asuntola ja muita asumisvaihtoehtoja. Opiskelijoiden  
 viihtyvyydestä, turvallisuudesta ja terveydestä huolehtivat vapaa-ajan-/asuntolaohjaajat,  
 sosiaaliohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja muu henkilöstö sekä yöpäivystäjä asuntolassa.  
 Lemmikkieläimiä ei voi tuoda opiskelija-asuntoihin.
• Iltaisin ja viikonloppuisin on monipuolista kerho-, kurssi- ym. yhteistoimintaa. 
 Teemme myös yhteisiä retkiä. Ne ovat pääosin maksuttomia.

... Opinnoista löytyy mistä valita ... ... Yhtä köyttä ... Hyviä kokemuksia ...

... Hymy, jonka annat, palaa aina luokseksi ...

www.ikko.fi 

• Opiskelu oikeuttaa opintotukeen. Aikuisopiskelija voi saada aikuiskoulutustukea,   
 koulutuspäivärahaa tai työttömyysetuutta tietyin edellytyksin.
• Lisätietoja saa Kela:sta (www.kela.fi /opintotuki), työvoimatoimistoista (www.mol.fi ),   
 koulutusrahastolta (www.koulutusrahasto.fi ) ja opistolta.
• Kun opiskelu kestää vähintään 8 kk, voi saada opiskelija-alennuksen juna- ja linja-  
 automatkoilla tietyin edellytyksin ja rajoituksin.
• Vapaan sivistystyön vähintään 8 viikkoa kestäviin opintoihin voi hakea opintoseteliavustuksia opistolta.
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Opisto

Itä-Karjalan Kansanopisto, Valoniementie 32, 58450 PUNKAHARJU

Vaihde ................+358 (0)15 572 11
Toimisto................................572 1202
.......................................... 0500 917 838

Rehtori, opetusneuvos
Maija Tenojoki ........................572 1270
.......................................... 050 375 7935

Telefax ...................................572 1220

Keittiö / ruokasali .........572 1230
Vastaanotto /
vapaa-ajanohjaus ............572 1201
Asuntola- ja
majoituspäivystys ..050 363 5114
E-mail:
ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi
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Luonto, retkeily, elämykset
Opistoa ympäröi ainutlaatuinen luonto, Saimaan vesistö, maan tunnetuimpiin luontonähtävyyksiin
lukeutuva jääkauden jälkeensä jättämä Punkaharju sekä jatkosodan Salpalinja.
Hyvät mahdollisuudet ulkona tapahtuvaan liikkumiseen, patikoinnin ja ratsastuksen harrastamiseen.
Voit seurata luonnon muutoksia eri vuodenaikoina, lintujen elämää ja tähtitaivaan ilmiöitä.
Iltaisin on mahdollista harrastaa kerhoissa liikuntaa, kokkausta, käsitöitä, kudontaa, musisointia,
maalausta, näyttelemistä, pelata lento-, sulka- ja jalkapalloa, pöytätennistä sekä käyttää
tietokoneita ja nettiyhteyksiä. Viikonloppuisin järjestetään ohjattua käytännön toimintaa. Kuntosali
ja uimahalli sijaitsevat opiston läheisyydessä.
Saunat asuntolassa ja opiston rannassa lämpiävät usein ja ovat opiskelijoiden käytössä.

•

•

•

Kulttuuri ja urheilu
Savonlinnan seudun tarjonta on monipuolista: Kesäisin on oopperajuhlat, balettivierailuja,
taidenäyttelyjä, Luston metsäkulttuuripäivät ja Sulkavan soudut sekä talvisin erilaisia tapahtumia.

•

Opiston yhteystiedot, tiedustelut ja varaukset:

also in English and in RussiaInformation www.ikko.fi
...Koulutusta nuorille, aikuisille ja senioreille... TERVETULOA!

Itä-Karjalan Kansanopisto toimii keskellä kaunista Punkaharjua Valoniemessä.
• 30 km Savonlinnaan valtatietä nro 14, lentoasemalle 34 km • 7 km Punkaharjun keskustaajamaan ja rauta-

tieasemalle • 3-5 km Suomen Metsämuseo Lustoon ja rautatieseisakkeelle, vesi- ja puuhapuisto
Kesämaahan • 1 km Kruunupuistoon Punkaharjun kuntoutuskeskukseen, kuntosalille ja uimahalliin
• 0,5 km linja-autopysäkille

Valoniemi

...Tervetuloa opiskelemaan ja vieraaksemme...

Vaihde ..................... +358 (0)15 57 211   Opetusravintola ............+358 (0)15 572 1230
Toimisto ............... +358 (0)15 572 1202

............................ +358 (0)44 772 1200 Vastaanotto, 

...Koulutusta nuorille, aikuisille ja senioreille... TERVETULOA!
www.ikko.fi

  

Information  also in English and in Russian

Rehtori, opetusneuvos   Asuntola- ja
vapaa-ajanohjaus  ........ +358 (0)15 572 1201

Maija Tenojoki ...... +358 (0)15 572 1270   majoituspäivystys ........ +358 (0)50 363 5114

............................ +358 (0)50 375 7935    E-mail:
Telefax ................. +358 (0)15 572 1220   ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi


