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Olipa tavoitteenasi korkeakoulupaikka unelmiesi alalla, oman alan 
löytäminen tai osaamisen täydentäminen, Alkio-opistosta saat 
erinomaiset eväät tulevaisuuteen. Uskomme siihen, että parhaat 
tulokset ja kokemukset luodaan yhdessä: oppien, eläen, nauraen, 
kokien ja toisiamme tukien.

Olemme täällä sinua varten. Tukena, kun tähtäät kohti tutkintoa. 
Kannustamassa, kun etsit omaa polkuasi tulevaan. Kouluna, josta saat 
tärkeitä oivalluksia, oppeja ja opintopisteitä. Ja ennen kaikkea yhteisönä, 
josta löydät takuuvarmasti vertaistukea, iloa ja uusia ystäviä.

Lukuisat opintolinjamme tarjoavat sinulle monenlaisia mahdolli suuksia. 
Avoimen korkeakoulun opinnoissa yhteistyö kumppaneinamme on 
neljä yliopistoa ja kolme ammattikorkeakoulua.

Pienet opiskeluryhmät, laadukas lähiopetus, henkilökohtainen 
ohjaus ja yhteisöllinen tapa toimia luovat erityisen hyvät 
puitteet opiskeluun ja valintakokeisiin valmistautumiseen. 
Aika Alkiossa voi merkitä sinulle enemmän kuin uskotkaan. 
Se on erityinen ajanjakso elämässäsi.

Pakkaa siis reppusi ja tule Alkio-opistolle keräämään 
se täyteen oppeja ja kokemuksia, jotka tulet 
muistamaan aina.

Olet lämpimästi tervetullut meille!

Jaana Laitila, rehtori, KT

Parhaat oivallukset 
ja onnistumiset 
koetaan yhdessä
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Alkio-opisto on sertifioitu 
kestävän kehityksen oppilaitos. 

Opisto noudattaa toiminnassaan 
ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen 
ja sosiaalisen kestävyyden periaatteita.

Alkio-opisto on Suomen
laajimmin avoimia yliopisto- 
ja amk-opintoja tarjoava 
kansanopisto.
Ovet ovat avoinna kaikille.
Jatkuva haku. Aloita joustavasti!

Alkio-opistosta 
on hyötyä!
• Saat ystäviä kaikkialta Suomesta.
• Kehität opiskelu- ja työelämätaitojasi.
• Saat henkilökohtaista opinto-ohjausta.
• Saat ryhmäohjausta ja opiskelukavereiden 

tuen.
• Valmistaudut tehokkaasti korkeakoulujen 

valintakokeisiin.
• Kertaat lukiokursseja ja valmistaudut  

yo-kirjoituksiin.
• Suorittamasi korkeakoulututkinnon osat 

voit sisällyttää myöhemmin tutkintoosi.

• Säilytät asemasi korkea koulujen 
ensikertalaiskiintiössä.

• Opiskelusi oikeuttaa Kelan toisen asteen 
opintotukeen eikä vähennä korkea-asteen 
opintotukikuukausia.

• Suorittamasi opinnot lyhentävät 
opiskeluaikaasi korkeakoulussa ja 
voit saada opintolainahyvityksen, 
jos olet nostanut opintolainaa 
korkeakouluopintoihisi.

• Opistolla voit kokea mahtavan  
tsemppihengen.
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Ponnahduslauta 
korkeakouluun ja 
omalle alalle

Löydä oma reittisi
Onko oma unelma-ala jo tiedossa vai 
etsitkö vielä omaa suuntaa? Alkio-opisto 
tarjoaa opiskelumahdollisuuksia 
moneen eri tarpeeseen – oletpa 
sitten tähtäämässä korkeakouluun, 
kaipaat tukea oman suunnan 
löytämiseen tai haluat täydentää 
osaamistasi. 

Tutustu eri vaihtoehtoihin:

Miksi Alkio-opistoon?

Yhteisöllisyys

Meiltä saat vertaistukea, 
kannustusta ja koko 

elämän mittaisia ystävyys-
suhteita. Pääset opis-

kelemaan ja oppimaan 
muiden samasta alasta 

kiinnostuneiden ja
 samanhenkisten opiskelu-

kavereiden kanssa. 
Vertaistuki on 

parasta!

Sinua varten

Alkio-opistossa et jää yksin. 
Tarjoamme laadukasta 

lähiopetusta ja yksilöllistä 
ohjausta. Sinulla on aina 
apu saatavilla. Voimme 

räätälöidä opintosi 
tilanteeseesi sopivaksi.

Alkio-opisto on 
sinua varten – tule 

siis sellaisena 
kuin olet.

Tie kohti tutkintoa ja 
omaa alaa

Opiskelu Alkio-opistossa 
auttaa sinua saavutta-
maan tavoitteesi. Saat 
selville, mikä ala sinulle 

sopii ja mitkä ovat 
vahvuutesi. Suorittamiasi 
opintoja voit myöhemmin 

saada hyväksi luettua  
osaksi tutkintoa. Aikasi 

meillä on todellinen  
investointi tulevaisuuteen.

• Yliopistoon
• Ammattikorkeakouluun
• Luoville aloille
• Maahanmuuttajille
• Osaamisen täydentäminen
• Yläkoulun jälkeen
• Kesälukio

Hyvät eväät 

opiskeluun!
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Kolme reittiä kohti korkeakoulua
Alkio-opistossa opit korkeakoulussa tarvittavia 
opiskelutaitoja sekä alasi keskeisiä perustietoja ja 
käsitteitä. Valmistaudut samalla valintakokeisiin 
ja säilytät asemasi ensikertalaiskiintiössä. Opinnot 
oikeuttavat toisen asteen opintotukeen. Alkio-
opistossa saat huippuopetusta ja -ohjausta.

Useimmille Alkio-opiston opintolinjoille on jatkuva 
haku. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella 
ilman pääsykokeita. Suosituimmat opintolinjat 
saattavat täyttyä nopeasti, joten hae opiskelupaik-
kaa ajoissa. Lukuvuoden aikana voit tiedustella 
vapaita opiskelupaikkoja opiston toimistosta. 

Täytä ja lähetä hakulomake osoitteessa 
www.alkio.fi

Hip hop -elementit -linjan opiskelijavalin nat 
tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun  
perusteella.

Oppivelvollisuuden piirissä olevilla nuorille suun-
nattu Voimavuosi-koulutuksen haku kuuluu toisen 
asteen yhteishakuun. Yhteishaun jälkeen linjalle voi 
hakea Opintopolun jatkuvan haun kautta tai suo-
raan Alkio-opistolta täyttämällä hakulomakkeen.

Väyläopintojen 
avulla

Suorittamillasi avoimen 
yliopiston tai ammattikor-

keakoulun opinnoilla 
voit hakea korkeakouluun 

avoimen väylän kautta 
ilman valintakoetta. 

Alkio-opistossa suoritettuja 
opintoja voit hyväksilukea 
osaksi tutkintoa saatuasi 
opiskelupaikan korkea-

koulusta.

Valintakokeen 
kautta

Valintakokeisiin valmis-
tautuminen voi olla yksin 
hanka laa ja stressaavaa. 

Alkio-opistossa saat 
vertais tukea ja laadukasta 

lähiopetusta. Suoritta-
millasi opinnoilla parannat 

mahdollisuuksiasi saada 
opiskelupaikan valinta-

kokeella.

Ylioppilastodistuksen 
perusteella

Alkio-opistossa voit  
opiskella ohjatusti ja  

kerrata tehokkaasti lukio-
aineita ja valmistautua 
ylioppilaskirjoituksiin. 
Korottamalla lukion 
arvosanoja parannat 

mahdollisuuksiasi saada 
paikan korkeakoulusta 

todistusvalinnalla.

Alkio-
opistossa 

on jatkuva 
haku!
Aloita 

joustavasti!

Lukuvuoden aikana 
voit suorittaa perus- ja 

aineopintoja, yleis-, 
viestintä- ja kieliopintoja 
sekä opiston muita opin-
toja. Tämä vastaa vuoden 
opiskelua korkeakoulussa.

Alkio-opiston kautta voit 
tähdätä yliopistoon ja 

ammattikorkeakouluun 
kolmea eri reittiä pitkin.
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Yliopistoon

Arkkitehtuuri ja 
tekniikka
10.8.2022–19.5.2023

Opintolinjalla luonnontieteet kohtaavat 
muotoilun ja luovan ilmaisun.
Opinnoissa voit suuntautua teknisille 
aloille tai arkkitehtuuriin ja muotoiluun. 
Kertaat tavoitteellisesti matematiikkaa,  
fysiikkaa ja kemiaa. Voit opiskella 
monipuolisesti kuvallisen ja visuaalisen 
ilmaisun menetelmiä ja tekniikoita sekä 
luovaa ilmaisua. Opinnot valmentavat 
tekniikan alan ja arkkitehtuurin valinta-
kokeisiin (DIA).

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Kemian perusopinnot (25 op)
• Taidehistorian ja taidekasvatuksen  

perusopinnot (30 op)

LINJAN OPINTOJA
• Piirustus, maalaus, sommittelu ja värioppi
• Perspektiivioppi, tilasuunnittelu ja pienois-

mallit
• Valokuvaus ja kuvankäsittely
• Videokuvaus ja editointi
• Graafinen suunnittelu
• Arkkitehtuurin ja muotoilun ABC
• Matematiikka
• Fysiikka
• Kemia
• Ongelmanratkaisu

Biologia ja 
luonnontieteet
10.8.2022–19.5.2023

Solujen toiminta, elimistön rakenne, 
lajien väliset vuorovaikutukset, 
hyvinvointi ja terveys. Mikä näistä 
on sinun juttusi? 

Laaja luonnontieteellinen opintotarjon-
tamme luo mahdollisuuden tarkastella 
luontoa aina molekyyleistä monimuo-
toisuuteen. Upea luonnontieteen luokka 
mahdollistaa monenlaiset harjoitustyöt. 
Lukuvuodessa ehdit tehdä biologian tai 
farmasian väyläopinnot. Monipuolista 
opiskelua korkeakoulua, valintakokeita ja 
elämää varten!

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Bio- ja ympäristötieteet (25 op)
• Farmasia (25 op)
• Kemia (25 op)
• Ravitsemustiede (26 op)
Aineopinnot
• Ihmisen fysiologia (2 op)
• Luonnonvarat ja ympäristö (16 op)
Yleisopinnot
• Viestintä- ja kieliopintoja

VÄYLÄOPINTOJA
MYÖS AMMATTI -
KORKEA KOULUUN

Ilmaisu-
taidon 

opiskelijat 

voivat hakea 

erityisstipendiä 

opintojen 
rahoitta -
miseen.6



Englannin kieli ja 
viestintä
10.8.2022–19.5.2023

Tee itsestäsi kielitaitoinen 
maailmankansalainen! 

Unelmoitko ammatista kielten tai kulttuu-
rien parissa? Linjalla syvennyt monipuoli-
sesti kieliin, viestintään ja monikulttuuri-
suuteen liittyviin opintoihin. Lukuvuoden 
jälkeen haku yliopistoon onnistuu valinta-
kokeiden tai väylän kautta. Alkio-vuoden 
jälkeen koko maailma kulttuureineen on 
sinulle avoin!

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Englannin kieli (25 op)
• Viestintä ja journalistiikka (25 op)
• Monikulttuurisuus (25 op)
Yleisopinnot
• Viestintä- ja kieliopintoja

Alkio-opistolla on opiskelijavaihtoa Kaarlen 
yliopiston kanssa (Praha, Tšekki).

Historia ja kulttuuritieteet 
10.8.2022–19.5.2023

Maailman muuttaminen edellyttää 
maailman ymmärtämistä!

Linjalla hahmotat tätä päivää eilisen ja 
huomisen valossa. Voit suorittaa vuoden 
yliopisto-opinnot eri historia- tai kulttuuri-
aineissa, ja olet tiellä alasi asiantuntijaksi. 
Akateemisten käytänteiden opettelun ohes-
sa kirjaviisaus muuttuu eläväksi tiedoksi. 
Samalla edistät pääsyä jatko-opintoihin 
väyläsuorituksia keräten tai valintakokeisiin 
valmistautuen. Voit rahoittaa historian opis-
keluasi opintotuen lisäksi erityisstipendillä. 
Lähde kohti unelmaasi!

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Historia (30 op)
• Poliittinen historia (25 op)
• Taidehistoria ja taidekasvatus (30 op)
• Museologia (25 op)
• Uskontotiede (osia, 15-30 op)
• Esihistoriasta keskiajan loppuun (5 op)
• Tulevaisuudentutkimus (25 op)
Aineopinnot
• Historia (40 op)
Yleisopinnot
• Viestintä- ja kieliopintoja

Kauppatieteet
10.8.2022–19.5.2023

Tuleva johtaja tai sijoitus analyytikko, 
innostu taloudesta!

Opinnoissa pureudut kauppatieteisiin ja 
talouden ilmiöihin ja teorioihin. Samalla 
keräät valmiiksi vuoden yliopisto-opinnot 
ja kasaat väyläopintoihin vaadittavat suo-
ritukset. Kevätlukukaudella valmistaudut 
tehokkaasti myös valintakokeisiin.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Liiketoimintaosaamisen  

perusopinnot (28 op)
• Laskentatoimi (30 op)
• Johtaminen (30 op)
• Markkinointi (30 op)
Yleisopinnot
• Taloustieteen peruskurssi (6 op) 
• Rahoituksen perusteet (6 op) 
• Yritysoikeuden perusteet (6 op) 
• Viestintä- ja kieliopintoja

VÄYLÄOPINTOJA

VÄYLÄOPINTOJA

VÄYLÄOPINTOJA

MYÖS AMMATTI KORKEA KOULUUN

Historian 
opiskelijat 

voivat hakea 

erityisstipendiä 

opintojen 
rahoitta-
miseen.

Sain hyväksiluettua 

kaikki Alkiolla tekemäni 

yliopisto-opinnot.
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Korkeakouluun 
valmentavat opinnot 
10.8.2022–19.5.2023 ja
4.1.–19.5.2023

Suuntana korkeakoulu, mutta ala 
hukassa? Mieli tekisi yliopistoon tai 
ammattikorkeakouluun, mutta oma 
osaaminen arveluttaa? 

KOVA-linjalla tutustut opiston tarjonnassa 
olevien eri alojen korkeakouluopintoihin, 
kehität opiskelutaitojasi sekä vahvistat 
osaamistasi kirjoittamisessa, tenttivastaa-
misessa ja kielissä. Keväällä valmistaudut 
valitsemasi alan valintakokeisiin.

SISÄLTÖ
• Henkilökohtaista ohjausta
• Eri aloihin tutustumista
• Opiskelutaitoja
• Viestintä- ja kieliopintoja
• Eri alojen korkeakouluopintoja

Luova kirjoittaminen ja 
kirjallisuus
10.8.2022–19.5.2023

Haluatko kehittyä kirjoittajana? 
Kiinnostaako kulttuuri-, kirjallisuus- tai 
opetusala?

Syvennyt kirjoittamisen ja kirjallisuuden 
maailmaan yhdessä samanhenkisten 
kanssa. Perehdyt muun muassa maailman 
luontiin, luovaan prosessiin ja julkaisemi-
seen. Saat teksteis täsi halutessasi sekä 
vertais- että asiantuntijapalautet ta. Luet 
ja analysoit kirjallisuuden helmiä sekä 
valmentaudut alasi valintakokeisiin.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Kirjallisuus (25 op) 
• Kirjoittaminen (30 op)
Yleisopinnot
• Viestintä- ja kieliopintoja

Lääketiede
10.8.2022–19.5.2023

Kiinnostaako lääkis, mutta olet 
epävarma taidoistasi?

Opinnoissa käydään rautalankaa vääntäen 
läpi lukion biologian, fysiikan ja kemian 
sisältöjä lääketieteen valintakoetta ajatellen 
lähtien liikkeelle perusteista. Linjalla lasket 
paljon – myös soveltavia tehtäviä. Samalla 
voit valmistautua korottamaan yo-arvosano-
jasi tai suorittaa halutessasi avoimen yliopis-
ton opintoja. Jos mietit opintoja ulkomailla, 
opettajat antavat vinkkejä hakuprosessiin.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Kemia (25 op)
• Bio- ja ympäristötieteet (25 op)
• Farmasia (25 op)

Lääketiede kevät
4.1.–19.5.2023

Onko sinulla jo fykebi hallussa, mutta 
kaipaat lisää varmuutta ja viilausta 
valintakoetaitoihisi? 

Tämä linja on suunnattu juuri sinulle! 
Opinnoissa keskitytään erityisesti näiden 
lukioaineiden vaikeimpiin alueisiin ja sovel-
taviin tehtäviin. Linjalla voit suorittaa myös 
yksittäisiä yliopistokursseja.

MYÖS AMMATTI KORKEA KOULUUN

Ilmaisu-
taidon 

opiskelijat 

voivat hakea 

erityisstipendiä 

opintojen 
rahoitta-
miseen.

Suurin apu 

pääsykokeisiin 

oli fysiikka ja sen 

iltapäivystykset ja 

laskutunnit.
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Oikeustieteet
10.8.2022–19.5.2023

Kiinnostaako oikeustieteet?

Aloita oikeustieteen opinnot ohjatusti ja 
yhdessä muiden juridiikasta kiinnostunei-
den kanssa. Opinnoissa perehdyt laajasti 
oikeustieteen eri osa-alueisiin. Lukuvuo-
den aikana kehität opiskelutekniikkaasi 
sekä opit juridista kirjoittamista ja tiedon-
hakua. Kevätlukukaudella valmistaudut 
monin eri tavoin oikeustieteellisen alan 
valintakokeeseen.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Oikeustieteen opinnot
• Oikeustieteen opintoja (48 op, TY)
• Oikeustieteen opintoja (3 op, UEF)
Yleisopinnot
• Viestintä- ja kieliopintoja, mm. Inledning 

till juridisk svenska (2 op)
• Yritysoikeuden perusteet (6 op)

Opetusala
10.8.2022–19.5.2023 ja
4.1.–19.5.2023

Luokanopettajaksi, erityis opettajaksi, 
varhaiskasvatuksen opettajaksi tai 
yhteisöjen kehittäjäksi?

Vuoden aikana opiskelet alan kahdet 
perusopinnot ja valmistaudut valinta-
kokeisiin.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Kasvatustiede (25 op)
• Erityispedagogiikka (25 op)
• Draamakasvatus (25 op)
• Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 

(25 op)
Aineopinnot
• Kasvatustiede (35 op)
Yleisopinnot
• Viestintä- ja kieliopintoja

AMMATTIKORKEA KOULUOPINTOJA
• Humakin avoimia amk-opintoja

Psykologia
10.8.2022–19.5.2023

Haaveena psykologin ammatti?

Vuoden aikana opiskelet monipuolisesti 
psykologian alan opintoja ja valmistaudut 
valintakokeisiin.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Psykologia (25 op)
• Sosiaalipsykologia (25 op)
• Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 

(25 op)
Aineopinnot
• Psykologia (35 op)
Yleisopinnot
• Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op) 
• Viestintä- ja kieliopintoja

VÄYLÄOPINTOJA

VÄYLÄOPINTOJA

VÄYLÄOPINTOJA

Mahtavaa opetusta ja 

yksilöllistä ohjausta!
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Yhteis kunta- ja valtiotieteet
10.8.2022–19.5.2023

Sinustako tuleva yhteiskunnallinen vaikuttaja?

Tule opiskelemaan yhteiskuntaan ja valtioon liittyviä aineita sekä viestintä- ja kieliopin-
toja. Yhteiskuntatieteellisissä opinnoissa syvennyt monin tavoin suomalaiseen yhteis-
kuntaan ja kansainvälisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Valtio-opin ja poliittisen historian 
opinnoissa keskityt esimerkiksi erilaisiin poliittisiin järjestelmiin ja ideologioihin.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Politiikka ja viestintä (25–40 op)
• Poliittinen historia (25 op)
• Sosiaalityö (25 op)
• Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op)
• Valtio-oppi (25 op)
• Yhteiskuntatieteet ja filosofia (25 op)

Aineopinnot
• Yhteiskuntatieteiden ja filosofian  

aineopinnot, sosiologian opintosuunta 
(35 op)

Yleisopinnot
• Viestintä- ja kieliopintoja

VÄYLÄOPINTOJA

Paras paikka pitää 

välivuosi ja tavoitella 

unelmia!

Yksi linjan hyvistä puolista on 

se, että yhteiskuntatieteiden 

sisällä pääsee tutustumaan 

vielä sen eri oppiaineisiin.”

  – Hedvig –
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Suuntana 
poliisiala
10.8.–19.12.2022 tai 
4.1.–19.5.2023

Valmistaudu kokonaisvaltaisesti 
poliisiammattikorkeakoulun 
haastavaan valintakokeeseen!

Monipuolisissa opinnoissa huomioidaan 
kaikki valintakokeessa vaaditut osa-alueet: 
kirjallinen koe, kuntokoe sekä soveltu-
vuuskoe. Linjalla treenaat fyysisen kunnon 
lisäksi valintakoemateriaalin haltuunotta-
mista ja esseevastaamista, sekä haastat-
telu-, yksilö- ja ryhmätilanteista suoriutu-
mista.

LINJAN OPINTOJA
• Aineistokirjoittaminen
• Hyvinvointi ja jaksaminen
• Kielenhuolto ja teoria
• Liikuntavalmennus
• Oikeustieteen perusteet
• Soveltuvuusvalmennus
• Yksilö- ja ryhmäohjaus

Lisäksi mahdollisuus suorittaa Ensiapu 
1 -koulutus, viestintä- ja kieliopintoja ja 
avoimia amk-opintoja.

Sosiaali-, terveys-
ja liikunta-alat
10.8.2022–19.5.2023 ja
4.1.–19.5.2023

Oletko sinä tuleva hyvinvointialan 
osaaja? Haaveiletko esimerkiksi 
fysioterapeutin, sosionomin, 
sairaanhoitajan, toimintaterapeutin, 
kuntoutuksen ohjaajan tai liikunta-alan 
ammattilaisen urasta?

Linjalla opiskelet sosiaali-, terveys- ja 
liikunta -alojen ensimmäisen vuoden amk-
opintoja. Teoriaopintojen lisäksi kehityt 
mm. terveysliikunnan ohjauksessa ja saat 
hyvän startin kevään yhteisvalintaan opis-
kelutaitojen karttumisen osalta. Voit opis-
kella myös yliopisto-opintojen osia. Koko 
lukuvuoden mittaiset opinnot (n. 55–60 op 
avoimen amk:n opintoja) avaavat mah-
dollisuuden opiskelupaikan hakemiseen 
avoimen väylän kautta. Voit aloittaa opinnot 
elokuussa tai tammikuussa ja opiskella 
koko lukuvuoden tai yhden lukukauden.

AMMATTIKORKEA KOULUOPINNOT
Sosiaali- ja terveysalan opintoja
• JAMK (väh. 30 op)
• XAMK (5–15 op)
Kielikeskuksen opintoja
• JAMK (11 op)

YLIOPISTO-OPINTOJA
• Ravitsemustiede (26 op tai osia)
• Muita yliopisto-opintoja

Ammattikorkea kouluun

VÄYLÄMAHDOLLISUUS12



Humak-opinnot
10.8.2022–19.5.2023 ja
4.1.–19.5.2023

Onko haaveissasi 
opinnot Humanistisesta 
ammattikorkeakoulusta?

Voit valita Humakin avoimia amk-opintoja ja 
niihin soveltuvia opintoja kasvatustieteistä 
opiston laajalta opintotarjoittimelta oman 
mielenkiintosi ja aikataulusi mukaan. 

Alkio-opistossa voit opiskella Humak-opin-
toja esimerkiksi Opetusala- sekä Historia ja 
kulttuuritieteet -opintolinjoilla.

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun 
opintotarjottimelta voit valita mm.
• Humakin maksuttomia kurkistuskursseja
• Yhteisöpedagogi-koulutuksen opintoja
• Kulttuurituottaja-koulutuksen opintoja
• Tulkki-koulutuksen opintoja
• Yksittäisiä opintojaksoja tai osaamiskoko-

naisuuksia esim. Innovaatioon, johtamiseen 
ja esimiestyöhön tai yrittäjyyteen liittyen.MYÖS YLIOPISTOON

Arkkitehtuuri ja 
tekniikka
10.8.2022–19.5.2023

Opintolinjalla luonnontieteet kohtaavat 
muotoilun ja luovan ilmaisun.

Opinnoissa voit suuntautua teknisille 
aloille tai arkkitehtuuriin ja muotoiluun. 
Kertaat tavoitteellisesti matematiikkaa, 
fysiikkaa ja kemiaa. Voit opiskella moni-
puolisesti kuvallisen ja visuaalisen ilmaisun 
menetelmiä ja tekniikoita sekä luovaa 
ilmaisua. Opinnot valmentavat tekniikan 
alan ja arkkitehtuurin valinta kokeisiin 
(DIA).

LINJAN OPINTOJA
• Piirustus, maalaus, sommittelu ja värioppi
• Perspektiivioppi, tilasuunnittelu ja  

pienoismallit
• Valokuvaus ja kuvankäsittely
• Videokuvaus ja editointi
• Graafinen suunnittelu
• Arkkitehtuurin ja muotoilun ABC
• Matematiikka
• Fysiikka
• Kemia
• Ongelmanratkaisu Ilmaisu-

taidon 
opiskelijat 

voivat hakea 

erityisstipendiä 

opintojen 
rahoitta-
miseen.
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Luoville aloille

Hip hop -elementit
10.8.2022–19.5.2023

Linjalla opit uutta ja kehität 
taitojasi esimerkiksi räpissä, 
breikissä, musiikintuotannossa, DJ-
työskentelyssä, graffiteissa, artistina 
toimimisessa ja projektitoiminnassa.

Linjalla opiskelet graffitien sketsaamista 
ja maalaamista, lyriikoiden kirjoittelua, 
freestyle-räppäämistä, räppien äänittä-
mistä ja julkaisemista, DJ-työskentelyä, 
musiikintuotantoa, miksausta ja masteroi-
mista, breikkiä, kehonhuoltoa, esiintymis-
tä, tapahtumien järjestämistä ja itsensä 
työllistämistä, hip hop -kulttuurin historiaa 
sekä arvoja. Linjan opettajina toimivat alan 
arvostetut ammattilaiset.

LINJAN OPINTOJA
• Breikin perusteet 1–2, 4 op
• DJ perusteet 1–2, 4 op
• Graffitin perusteet: sketsailu ja maalaami-

nen 2 op
• Graffitti ja katutaide taiteena 2 op
• Hip hopin historia 6 op
• Hip hop -musiikkituotannon perusteet 

1–2, 4 op
• Vapaat sessarit 4 op
• Kehonhuolto 3 op
• Projektitoiminnan ja yrittäjyyden  

perusteet 5 op
• Rapin perusteet 1–2, 4 op 

Lisäksi syventäviä opintoja ja opiston 
muita opintoja.

Ilmaisutaidon opiskelijat 
voivat hakea erityisstipendiä 

opintojen rahoittamiseen.
Koskee kaikkia luovien alojen opintolinjoja. 

Koko lukuvuosi lensi kuin 

siivillä. Hip hop -elementit 

-linjan opiskelukavereista ja 

opettajista tuli osa perhettä, 

kollegoita ja ystäviä. 

Vuosi oli enemmän kuin 

ikinä olisin osannut kuvitella. 

Sain kasvaa ihmisenä ja olla 

sellainen kuin olen.

  – Ella –

Arkkitehtuuri 
ja tekniikka
10.8.2022–19.5.2023

KATSO 
TIEDOT 

SIVULTA 614



MYÖS YLIOPISTOON

Parasta on uusien 

näkökulmien ja 

tapojen saaminen 

kirjoittamiseen. Alkiolla 

on helppoa saavuttaa 

hyvä ryhmähenki 

ja ystävystyä esim. 

kämppisten kanssa. 

– Erin –

Luova ilmaisutaito 
10.8.2022–19.5.2023

Haluatko kokeilla mielikuvituksesi 
rajoja?

Luovan ilmaisun linjalla harjoittelet laaja-
alaisesti audiovisuaalista ja kinesteettistä 
ilmaisua ja viestintää sekä kehität opiskelu-
taitojasi. Opintoja on tarjolla mm. improvi-
saatiosta ja sanataiteesta graafiseen suun-
nitteluun. Sinulla on myös mahdollisuus 
kokeilla avoimia korkeakouluopintoja.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Draamakasvatus (25 op)
• Kirjallisuus (25 op)
• Viestintä ja journalistiikka (25 op) 

LINJAN OPINTOJA
• Luova kirjoittaminen I ja II
• Lukupiiri
• Kirjoituskahvila
• Ilmaisutaito
• Improvisaatio
• Tanssi (breikki, vanhat)
• Blogikurssi
• Draamakasvatus
• Kuviskerho
• Tilasuunnittelu- ja pienoismallit
• Valokuvaus ja kuvankäsittely
• Graafinen suunnittelu
• Videokuvaus ja editointi

Lisäksi viestintä- ja kieliopintoja sekä 
muita opiston opintoja.  

Luova kirjoittaminen ja 
kirjallisuus 
10.8.2022–19.5.2023

Kaipaatko aikaa ja tukea 
kirjoittamiseen? Kiinnostaako 
kirjallisuus alana?

Luovan kirjoittamisen opinnoissa syvennyt 
kirjoittamisen ja kirjallisuuden maailmaan. 
Luet ja analysoit kirjallisuuden helmiä 
sekä tutustut toisiin kirjoittajiin. Perehdyt 
muun muassa maailman luontiin, dialogiin, 
tekstin rakentumiseen, luovaan prosessiin ja 
julkaisemiseen. Tutkit, mitä kaikkea kielellä 
voi tehdä ja miten. Saat teksteistäsi sekä 
vertais- että asiantuntijapalautetta. Kerrytät 
uusia työkaluja kirjoittajan työkalupakkiin ja 
tutustut syvemmin itseesi kirjoittajana. Voit 
opiskella tavoitteellisella tai rennolla otteella.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Kirjallisuus (25 op)
• Kirjoittaminen (30 op)

LINJAN OPINTOJA
• Kirjoituskahvila
• Palautepaja
• Open mic
• Luova kirjoittaminen I ja II
• Portfolio-/blogikurssi
• Lukupiiri
• Kirjallisuudentutkimus

Lisäksi viestintä- ja kieliopintoja sekä 
muita opiston opintoja. 
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MAAHAN-
MUUTTAJILLE

Haluatko kehittää suomen kielen 
taitoasi tulevia opintoja tai työelämää 
varten? Tavoitteletko opiskelupaikkaa 
ammattikorkeakoulussa tai 
yliopistossa?

Opiskelet suomen kieltä ja viestintää moni-
puolisesti ja tavoitteellisesti. Lisäksi valitset 
muita opintoja Alkio-opiston laajasta tar-
jonnasta oman kiinnostuksesi mukaan.

Voit opiskella 
• syyslukukauden 10.8.–19.12.2022
• koko lukuvuoden 10.8.2022–19.5.2023
• kevätlukukauden 4.1.–19.5.2023

Akateemisesti Suomessa 
-kotoutumiskoulutus 
• Koulutus sopii aikuiselle maahanmuutta-

jalle, joka on kotoutumislain piirissä.
• Opiskelijalla voi olla tavoitteena korkea-

kouluopinnot Suomessa tai taustalla jo 
suoritettu akateeminen koulutus.

• Suomen kielen lähtötaso noin A2–B1.

Maahanmuuttajien 
korkeakouluun 
valmentavat opinnot
• Koulutus sopii motivoituneelle suomen 

kielen oppijalle, jonka tavoitteena on 
korkeakouluopinnot Suomessa.

• Hakijalla on lukio- tai ammattikoulutus 
Suomesta tai ulkomailta.

• Suomen kielen lähtötaso noin B1.
• 18–29-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla 

on vähintään A- tai B-oleskelu lupa.

”Olen hyvin kiitollinen kaikille 

opettajilleni, etenkin minua 

pääsykokeisiin valmentaneille. 

En voinut kuvitellakaan, että 

joku päivä puhuisin näin paljon 

suomea, sekä sisäistäisin 

vaikean lääketieteellisen 

pääsykoemateriaalin.”

– Maysam –

Koulutukset ovat 

maksuttomia.
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Osaamisen 
täydentäminen
Avaimia opiskelu- ja  
työelämään 
10.8.–4.10.2022 ja 5.10.–7.12.2022

Onko tavoitteenasi päästä työelämään 
tai löytää itsellesi sopiva opiskeluala?
Haluatko kehittää työelämä- ja opiskelu-
taitojasi? Haetko apua ja ideoita 
työnhakuun?

Koulutus on suunnattu työttömille ja työ-
elämään palaaville, kuten pitkään kotivan-
hempana olleille. Koulutus on maksuton.

KAIKILLE YHTEISET OPINNOT
• Opintojen ohjaus
• Työnhakutaidot
• Minä oppijana
• ICT-taidot
• Vuorovaikutus ja viestintä

• Kirjoittamisen ohjaus
• Tiedonhankinta ja kriittinen lukutaito
• Alat tutuiksi
• Motivaatio, tavoitteet ja oppimis strategiat
• Ensiapu
• Työelämään tutustumisjakso
• Lisäksi kursseja opiston laajasta  

tarjonnasta.

Valinnaiset opinnot
• Ruotsin kertaus
• Englannin tehopreppaus
• Matematiikka
• Yrittäjyyden perusteet
• Ilmaisutaito

Englannin aineopinnot 
35 op, JY
Lukuvuosi 2023–2024

Täydennä opettajan pätevyyttäsi tai osaa-
mistasi englannin kielen ja viestinnän 
asiantuntijana! Alkio-opistossa järjeste-
tään englannin aineopinnot Jyväskylän 
yliopiston vaatimusten mukaan seuraa-
van kerran lukuvuonna 2023–2024.

Aineopintoihin hakevilla tulee olla englannin 
kielen perusopinnot suoritet tuina. Opinnot 
järjestetään Alkio-opistolla viikonloppuisin 
lähiopetuksena sekä itsenäisenä opiskeluna. 
Opiskelu onnistuu työn ohellakin!

OsaajaKS-koulutukset
Ajankohta: syksy 2022

Etsitkö omaa polkuasi kohti opintoja 
tai sopivaa työtä? Kurkistaisitko 
kokonaan toiselle alalle? Alkio-opistolla 
opit opiskelu- ja työelämätaitoja. Voit 
opiskella eri alojen opintoja sekä kieli- 
ja viestintäopintoja. Näin parannat 
asemaasi työmarkkinoilla.

Lyhytkurssi elämänhallinnan ja 
terveyden ylläpidon taidoista 
• Johdattaa sinut pohtimaan arjen valin-

tojasi ja auttaa etenemään kohti omaa 
tavoitetta.

Lyhytkurssi työnhakemisen taidoista
• Opastaa tavoitteellisen työnhakuun avoin-

ten työpaikkojen haussa, työhakemusten 
teossa, saatekirjeissä ja haastatteluun 
valmistautumisessa.

Lämpimästi suosittelen 

Alkio-opistoa ihan 

jokaiselle, joka ei 

syystä tai toisesta ole 

päässyt opiskelemaan.

– Kimmy –

KATSO MUUT KOULUTUKSET: alkio.fi

 17



Yläkoulun jälkeen
Voimavuosi -opistovuosi oppivelvollisille
17.8.2022–19.5.2023

Oletko juuri valmistunut peruskoulusta 
etkä ole varma, millainen koulutus tai 
työ sinua kiinnostaa? Tarvitsetko tukea 
arkeen sekä opiskeluun? Ovatko toisen 
asteen opintosi keskeytyneet? Onko 
motivaatio hukassa ja tarvitset uutta 
inspiroivaa sisältöä elämääsi?

Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päät-
täneille alle 18-vuotiaille oppivelvollisille, 
erityisesti heille, jotka eivät löydä opiskelu-
paikkaa peruskoulun jälkeen tai jotka ovat 
keskeyttäneet opintonsa toisella asteella. 
Koulutus on oppivelvolliselle maksuton. 
Asuminen opiston asuntolassa kouluviikon 
aikana on maksutonta.

LINJAN YHTEISET OPINNOT (24 OP)
• Aktiivinen kansalaisuus
• Arjen taidot ja elämänhallinta
• Matemaattiset perustaidot ja  

ongelmanratkaisutaidot
• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
• Opiskelu-, itsetuntemus- ja 

 työelämätaidot
• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Lisäksi voit valita (29 op)
• Hip hop -elementtejä
• Luovaa kirjoittamista
• Valo- ja videokuvausta sekä editointia 
• Kieli- ja viestintäopintoja
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Kesälukio
Kovien tieteiden etäkesälukio  
4.–15.7.2022 ja tulossa heinäkuussa 2023

Haluatko opiskella luonnontieteitä? 
Valmistaudutko yo-kokeisiin tai 
suunnitteletko jo lukion jälkeisiä 
opintoja?

Kesälukiossa voit opiskella ja kerrata 
seuraavia aineita:
• Biologian kertaus vBIabi
• Fysiikan kertaus vFYabi
• Aine ja säteily vFY7 (FY8)
• Kemian kertaus vKEabi
• Reaktiot ja tasapaino vKE5 (KE6)
• Pitkän matematiikan kertaus vMAAabi 

(myös bMABabi)
• Abitti-kurssi

Samalla valmistaudut jatko-opintoihin 
ja saat henkilökohtaista ohjausta. 
Kesälukio toteutetaan lukujärjestyksen 
mukaan verkkoympäristössä, missä 
opettajat ja opiskelijat kohtaavat reaa-
liaikaisesti oppitunneilla ja harjoitustöi-
den parissa.

Merkintä v kurssikoodin alussa tarkoittaa 
vuoden 2015 opetussuunnitelman mu-
kaista kurssia. Moduulikoodi (ilman v:tä) 
kertoo vastaavuudesta uudessa opetus-
suunnitelmassa.

Ilmoittautuminen 31.5.2022 
mennessä: alkio.fi

Vastaanotto kesälukiossa 

oli mukava. Kaikessa sai 

apua ja tukea opettajilta 

ja henkilökunnalta. Vaikka 

kurssit olivat tiiviitä, 

asiat jäivät mieleen, kun 

tunneilla keskittyi ja teki 

tehtävät
 – Emmi –

Kesälukion 

toteutuville 

kursseille voi 

ilmoittautua 

hakulomakkeella 

kesälukion 
alkuun 

saakka.
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Laaja 
opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamiasi tutkinnon osia voit sisällyttää myöhemmin 
tutkintoosi korkeakoulussa ja nopeuttaa valmistumistasi. Valitse opintoja 
opintotarjottimelta kiinnostuksesi mukaan vapaasti. Suosittelemme 
viestintä- ja kieliopintoja sekä muita hyödyllisiä yleisopintoja.

AVOIMET YLIOPISTO-OPINNOT
Perusopinnot
• Bio- ja ympäristötieteet 25 op, JY
• Draamakasvatus 25 op, JY 
• Englannin kieli 25 op, JY
• Erityispedagogiikka 25 op, HY
• Farmasia 25 op, UEF
• Historia 30 op, JY
• Johtaminen 30 op, UEF
• Kasvatustiede 25 op, JY
• Kauppatiede 30 op, UEF
• Kemia 25 op, JY
• Kirjallisuus 25 op, JY
• Kirjoittaminen 30 op, JY
• Laskentatoimi 30 op, UEF
• Lasten ja nuorten psyykkinen  

hyvinvointi 25 op, UEF
• Liiketoimintaosaaminen  

perusopinnot 28 op, JY
• Markkinointi 30 op, UEF
• Monikulttuurisuus 25 op, TY
• Museologia 25 op, JY
• Oikeustieteen opintoja 48 op, TY
• Oikeustieteen opintoja 3 op, UEF 
• Politiikka ja viestintä 25–40 op, HY
• Poliittinen historia 25 op, TY
• Psykologia 25 op, JY
• Ravitsemustiede 26 op, UEF
• Sosiaalipsykologia 25 op, UEF
• Sosiaalitieteet 25 op, TY
• Sosiaalityö 25 op, TY

• Suomen kieli ja kulttuuri  
vieraskielisille 22 op, UEF

• Taidehistoria ja taidekasvatus 30 op, JY
• Tulevaisuudentutkimus 25 op, TY
• Uskontotiede 15–30 op, HY
• Valtio-oppi 25 op, TY
• Viestintä ja journalistiikka 25 op, JY
• Yhteiskuntatieteet ja filosofia 25 op, JY

Aineopinnot
• Historia 40 op, JY
• Kasvatustiede 35 op, JY
• Luonnonvarat ja ympäristö 16 op, JY
• Psykologia 35 op, JY
• Sosiologia 35 op, JY

Yleisopinnot
• Academic Reading 3 op, JY
• Communication Skills 3 op, JY
• Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op, TY
• Ihmisen fysiologia 2 op, TY
• Kirjoitusviestinnän perusteet 3/5 op, JY
• Puheviestinnän perusteet 2 op, JY
• Rahoituksen perusteet 6 op, UEF
• Svenska / skriftlig, muntlig 3/5 op, JY
• Taloustieteen peruskurssi 6 op, JY
• Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op, JY
• Yritysoikeuden perusteet 6 op, UEF

OPINTOTARJOTTIMELLA KÄYTETYT LYHENTEET: 
HY Helsingin yliopisto, JY Jyväskylän yliopisto, TY Turun yliopisto
UEF Itä-Suomen yliopisto, op opintopiste. Esitteen mukaisia opintoja ja tutkinnon osia opetetaan, 
mikäli niiden järjestämisoikeus myönnetään ja opintoryhmässä on riittävästi opiskelijoita.

Voit opiskella 

niin paljon 

korkeakouluopintoja 

kuin haluat!
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AVOIMIA AMK-OPINTOJA
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
• Sosiaali- ja terveysalan opintoja
• Kielikeskuksen opintoja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
• Sosiaali- ja terveysalan opintoja
Humanistinen ammattikorkeakoulu
• Kulttuurituotannon koulutuksen opintoja
• Yhteisöpedagogin koulutuksen opintoja
• Tulkkikoulutuksen opintoja

ALKIO-OPISTON OMIA OPINTOJA
Esimerkkejä korkeakouluopintoja 
tukevista opinnoista
• Aineistokoetaidot 2 op
• Ajankohtaista maailmassa 2 op
• Akateemiset opiskelutaidot 2 op
• Alkio-kerho 2 op
• Ekologia 3 op
• English Classics Bookworm 1–2 op
• Hätäensiapu 0,5 op
• Fysiologia ja anatomia 5 op
• Ilmaisutaito 2 op
• Improvisaatio 2 op
• Johdatus solubiologiaan 1 op
• Kansalaisvaikuttaminen 1–2 op
• Kemiaa biologeille 2 op

• Kirjoituskahvila 1–4 op
• Kulttuurin aikakaudet 3 op 
• Oikeuspsykologia 1 op
• Lääkisviestintä 1 op
• Musiikkiklubi Embryo 1–2 op
• Näkökulmia kestävään kehitykseen 1–3 op
• Opeksi 2 op
• Sijoittajakoulu 2 op
• Talouden teemat 2 op
• Valmistautumista korkeakoulujen  

valintakokeisiin

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
Suorita korkeakoulututkintoihin kuuluvat 
pakolliset viestintä- ja kielikurssit Alkiolla ja 
valitse lisäksi opiston omia kieliopintoja!

• Kirjoitusviestintä
• Puheviestintä
• Englanti
• Ruotsi
• Saksa
• Kulttuurienvälinen viestintä
• Kielen kääntäminen

KATSO AJANTASAISET TIEDOT: alkio.fi

Sain hyväksiluettua 

perusopinnot, viestintä- 

ja kieliopinnot.
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Asuminen ja 
palvelut
Asuminen
Ota kaikki irti opistovuodesta ja tule asu-
maan kauniille Tähtiniemen kampukselle 
Päijänteen rantamaisemiin. Viihtyisissä 
kalustetuissa huoneissa olet kuin kotonasi! 

Suurin osa asunnoista on kahden hengen 
huoneita. Lisämaksu yhden hengen huo-
neesta on 90 €/kk, huoneita rajoitetusti. 
Lisämaksu lemmikkieläimestä on 60 €/
kk, huoneita rajoitetusti. Viikonloppuasu-
minen on maksutonta. Opisto käyttää 
huoneita tarvittaessa viikonloppuisin
kurssimajoitukseen.

Ruokailu ravintola 
Santerissa – päivän 
paras hetki
Ravintola Santeri tarjoaa kampuksella 
aamiaista, lounasta ja päivällistä lähellä 
tuotetuista laadukkaista raaka-aineista. 
Monipuolisen, maukkaan ja terveellisen 
ruoan avulla opinnotkin luistavat parem-
min. Aterioiden terveellisyys ja ympäristö-
näkökulmat ovat meille tärkeitä.

Kirjasto
Alkio-opiston kirjastosta saat lainattua 
opinnoissa tarvittavaa kirjallisuutta ja 
aikakauslehtiä. Kun suoritat Alkio-opiston 
yhteistyöyliopiston tai -ammattikorkeakou-
lun opintoja, voit käyttää kyseisen oppi-
laitoksen e-aineistoja etänä oppilaitoksen 
verkon käyttäjätunnuksilla.

Ihana 

asumis- ja oppimis-

ympäristö!
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Opiskelun 
kustannukset ja 
rahoitus
Opiskeluajan kustannukset määräytyvät 
opintojen ja asumisen mukaan. 

Opinnoista on ollut 

valtavan suuri hyöty 

valintakokeissa ja 

jatko-opinnoissa.

LISÄTIETOJA MAKSUISTA JA RAHOITUKSESTA: alkio.fi

Paju Laine Kuopiosta suunnittelee yliopisto-opintoja Alkio-

opistossa. Paju haluaa suorittaa sosiaalitieteiden perusopinnot, 

yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot sekä viestintä- 

ja kieliopintoja. Hän hakee opintoihinsa Kelan opintotukea.

Paju miettii muuttaisiko hän asumaan opistolle vai valitseeko 

pelkän opetuspaketin. Ohessa Pajun laskelmat.

Paju päättää muuttaa opistolle kalustettuun 2 hengen huoneeseen 

vuokrayksiöstä ja yllättyy saadessaan opetuksen, asumisen ja ruoan 

aiemman vuokra-asuntonsa hinnalla. Ateriat sisältävät arkisin aamiaisen ja 

lounaan sekä päivällisen maanantaista torstaihin.

*)  Voit opiskella niin paljon korkeakouluopintoja kuin haluat!

**) Lisätiedot kela.fi

Opintotuen lisäksi voit 
hakea stipendiä ja 

opintoseteliä opintojen 
rahoittamiseen. 

JOS VALITSEN OPISTOLLA ASUMISEN

Opinnot*, ateriat ja asumisen 592 €/kk

Opintotuki ja asumislisä 339 €/kk**

Maksettavaksi jää noin 253 €/kk

JOS VALITSEN OPETUSPAKETIN

Opinnot* ja lounaan 390 €/kk

Opintotuki (maks.) 253 €/kk**

Maksettavaksi jää noin 137 €/kk
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Alkiolla 
tapahtuu
Opiskeluvuotta värittävät erilaiset tapahtumat, 
juhlat ja retket, jotka ovat ikimuistoinen osa 
Alkio-aikaa. Opiskelijat ovat mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteistä 
tekemistä.

Vuoteen mahtuu monia perinteikkäitä juhlahetkiä, 
kuten puurojuhla ja kevätjuhla. Osa tapahtumista, 
kuten kestävän kehityksen viikko tai pajapäivä, taas 
rakentuu tuoreiden teemojen ympärille.

Opiskeluarkea piristävät monenlaiset aktiviteetit ja 
harrastetoiminta liikunnasta roolipeli-iltoihin. Opiston 
oma bändi The Embryo Ensemble treenaa lukuvuoden 
aikana säännöllisesti ja vastaa juhlien musiikista. Vapaa-
ajan toiminta pyörii opiskelijoiden ehdoilla, ja kuka vain 
voi pistää pystyyn vaikkapa teatterikerhon! Aktiivisesta 
osallistumisesta vapaa-ajantoimintaan voi myös saada 
opintopisteitä sekä tietenkin arvokasta kokemusta 
tapahtumien järjestämisestä.

Hyvis-toiminta
Hyvis-toiminta tarjoaa 

hengähdystauon opiskelun 
keskellä, lisää hyvinvointia 

ja voimavaroja sekä kehittää 
ryhmätyöskentely- ja 

keskustelutaitoja. Hyvinvointi 
on osa kestävän kehityksen 

sosiaalista näkökulmaa.

Korpilahti äksöni
Linjojen välistä leikkimielistä 
kisailua, tutustumista uusiin 

ihmisiin ja ympäristöön! Mikä 
linja vie voiton tänä vuonna?

Itsenäisyys päivä tanssiaiset 
Juhlaillallinen, tanssia ja 

muuta juhlaohjelmaa. Ota 
kaverikuvat ykköset yllä 

muistoksi!

Peli-illat
SingStaria ja tanssia – ja 

toki myös perinteisempiä 
videopelejä! Lukuvuoden
aikana pelaillaan silloin 

tällöin yhdessä, eikä lauta- 
ja roolipelaajiakaan ole 

unohdettu.

Parhaimmat 

kaverit ja 

kokemukset.
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Opiskelijat 
kertovat

Biologia ja 
luonnontieteet
Monen välivuodenkin 
jälkeen voi saada unelmien 
opiskelupaikan.

Alkio-opiston omista, lukiota 
kertaavista, kursseista oli paljon 
hyötyä, kun päätin käydä korotta-
massa ylioppilaskirjoitusten 
arvosanoja. Selkeästi korottuneet 
arvosanat myös näyttivät kurssi-
en hyödyllisyyden! Alkio-opiston 
kursseista oli paljon hyötyä pää-
sykokeisiin kerratessa, sillä kaikki 
pääsykokeeni pohjautuivat lukion 
oppimäärään. Avoimen yliopis-
ton opinnot puolestaan tarjosivat 
hyvän näytteen oikeista yliopisto-
opinnoista ja näistä taidoista olen 
hyötynyt todella paljon nyt, kun 
opiskelen yliopistossa.

Henna, Biologia ja  
luonnontieteet 2020–2021

Alkio-vuoden tavoite 
oli itselleni selvä
Valmistuttuani keväällä 2020 hain ensimmäistä kertaa yhteishaussa 
yliopistoon. Ensimmäisellä kerralla haku ei napannut, mikä ei toisaalta 
yllättänyt, sillä ensi kertaa pääsykokeita tehdessä ei olla ihan vielä 
vahvimmassa osaamisen ytimessä. Tässä kohtaa asia ei oikeastaan 
haitannut, sillä edessä oli Varusmiespalvelus, jota lähdinkin suoritta-
maan. Vuoden 2021 hakukertaan panostin enemmän ja tällä kertaa 
jopa uskoin, että paikka yhteiskuntatieteellisessä aukeaisi. Ei auennut ja 
tässä sitä ollaan Alkiossa kohta vuoden opiskelleena.

Alkio vuoden tavoite oli itselleni selvä. Saada opiskelupaikka tulevana 
keväänä ja päättää jokavuotinen hakukierre. Vuosi on kuitenkin tuonut 
myös jotain paljon enemmän, kuin ainoastaan hyvät valmiudet korkea-
kouluhakuun. Se on nimittäin antanut joukon mitä hienoimpia ihmisiä 
ympärille, jotka oikeasti haluavat auttaa kohti tavoitetta. Huolimatta 
siitä, että hakukohteemme ovat pitkälti samaan paikkaan tähtääviä, 
kukaan ei ole alkanut missään vaiheessa kilpailemaan toista vastaan. 
Päinvastoin apua on aina annettu, kun sitä joku meistä on tarvinnut. 
Uskon tämän olevankin suurin syy sille, miksi kaikki meistä on ylittänyt 
itsensä tänä vuonna. 

Alkio-vuoden alkaessa prioriteetti numero yksi oli ehdottomasti opis-
kelu ja sitä kautta korkeakoulupaikka. Vasta opiskelut hoidettua voisi 
etsiä uusia kavereita, joiden kanssa viettää aikaa. Näin loppuvuodesta 
ajatus on todella absurdi. Opiskelumielekkyys lähtee nimenomaan 
ympäröivistä ihmisistä eikä näin ollen ihmissuhteita tule jättää missään 
nimessä toissijaiseksi. Suurin syy miksi olen myös opintojen puolella 
ylittänyt itseni tänä vuonna monta kertaa, johtuu nimenomaan ympä-
röivistä ihmisistä, jotka ovat auttaneet opinnoissa eteenpäin. Siispä sinä 
mahdollinen uusi alkiolainen laita ystävyyssuhteet opintojen edelle. Täl-
lä keinolla saat varmasti mielekkäämmän ja parempi tuloksisen vuoden!

Tervetuloa Alkiolle!

Paul Pellas, lukuvuoden 2021–2022 opiskelijakunnan hallituksen 
puheenjohtaja eli Oltermanni

Oltermannin 

terveiset
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Lääketiede
Ikimuistoinen vuosi

Opistolla suurin apu itselleni 
oli opettajien iltapäivystykset. 
Opettaja oli koululla iltaan asti ja 
saimme käydä kysymässä neu-
voja, minä erityisesti fysiikasta. 
Tärkeinä pidin myös harjoitus-
pääsykokeita, jotka olivat erittäin 
laadukkaita ja todenmukaisia! 
Vuoden pituinen työ huipen-
tui lopulta pääsykokeisiin ja 
loppukesästä se vielä palkittiin, 
kun sain tietää, että vuosi Alkiolla 
tuotti tulosta ja lääkis kutsui! 
Mikä parasta, löysin toisen 
Alkiolaisen omalta vuosikurs-
siltani. Vaikka hän oli käynyt 
Alkio-vuotensa vuotta aiemmin, 
Alkio-henki silti näkyy ja yhdistää 
meitä täälläkin.

Maari, Lääketiede 2019–2020
Kuvassa Maarin vieressä Jenna, 
Lääketiede 2018–2019

Katso 
Maarin ja 
Jennan 
video

Oikeustieteet
Alkio-opistolta oikikseen

Suosittelen lämpimästi Alkio-opistoa jokaiselle, joka haluaa viettää 
tehokkaan välivuoden opiskelujen merkeissä ja samalla saada uusia ys-
täviä ja kokemuksia, jotka ovat Alkiolla taattu. Minun vuosi Alkio-opis-
tolla oli opintojen suhteen tiivis ja työntäyteinen ja lukukausi huipentui 
kevään pääsykokeisiin. Heinäkuussa tulosten julkaisun myötä tuo kova 
työ todellakin palkittiin ja unelmat kävivät toteen, kun ovet avautuivat 
Helsingin oikeustieteelliseen tiedekuntaan!

Annika, Oikeustieteet 2020–2021

Historia
Historiasta ja elämästä 
oppimista

Lukuvuoden aikana tein histo-
rian perusopinnot sekä kieli- ja 
viestintäopintoja Jyväskylän 
avoimeen yliopistoon. Näiden 
lisäksi tein kulttuurihistorian 
perusopinnot Turun avoimeen 
yliopistoon. Tein myös moni-
puolisesti opiston omia kursseja 
kuten kronologian kursseja sekä 
kriisi- ja traumapsykologian 
perusteet. Vaikka kursseja tulikin 
käytyä paljon, koen, että aikaa 
jäi paljon muuhunkin kuin vain 
opiskeluun. Olin mielestäni jo 
lukiossa hyvä aikatauluttamaan 
asioita, mutta opistolla opin vielä 
paremmaksi aikatauluttajaksi.

Pääsin pääsykokeilla Oulun yli-
opistoon opiskelemaan historiaa.

Inka, Historia 2020–2021

Englannin 
kieli ja viestintä
Kielten kautta kouluun

Henkilökunta on aina valmis 
auttamaan ja heidän työnkuvas-
taan heijastuukin aina “opiskelija 
ensin” -ideologia. Alkio-opisto on 
oppilaitos juuri sinulle, joka vielä 
etsit itseäsi ja tulevaisuuden
polkuasi. Täällä olet vapaa kasta-
maan varpaitasi eri oppiaineiden 
parissa ja sitä kautta etsimään 
omaa kutsumustasi. Kaiken 
lisäksi matkalta saattaa tarttua 
mukaan elinikäisiä ystäviä.

Pääsykokeet menivät hyvin ja nii-
den kautta molemmat pääsimme 
useampaankin korkeakouluun. 
Meidät molemmat hyväksyttiin 
myös Tampereen yliopistoon 
avoimen väylän kautta ja 
päädyimme valitsemaan sen 
kohteen. :)

Kati ja Alex, Englannin kieli ja 
viestintä 2020–2021
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Opiskelijat 
kertovat

Opetusala
Alkio-opiston kautta kohti 
yliopisto-opintoja

Jokainen opiskelukokemus vie 
eteenpäin ja voi olla jopa avain 
opiskelupaikan saamiseen. 
Pääsin Itä-Suomen yliopistoon 
opiskelemaan kasvatustiedettä. 
Alkio-opistolla saadut tiedot ovat 
pohja nykyisille sekä tulevaisuu-
den opinnoilleni. Alkio-opistolta 
sain uusia ystäviä, joiden kanssa 
olen yhteyksissä sekä myös 
nykyisin opiskelukaverina!

Noora, Opetusala kevät 2021

Yhteiskunta- ja 
valtiotieteet
Mahdollisuus tutustua 
yhteiskuntatieteiden eri 
oppiaineisiin

Yksi linjan hyvistä puolista on se, 
että yhteiskuntatieteiden sisällä 
pääsee tutustumaan vielä sen eri 
oppiaineisiin. Itsekään en aluksi 
tiennyt että alan sisälläkin oppi-
aineet eroavat toisistaan, joten 
tutustumalla niihin varmistaa 
omat mielenkiinnonkohteet. 

Suurin hyöty, joka opistovuodes-
ta jäi käteen, on ehkä tieteellisen 
tekstin kirjoittaminen ja lukemi-
nen sekä yleisesti akateemiseen 
maailmaan ja sen käytäntöihin 
tutustuminen. Ne auttoivat niin 
tenteissä kuin pääsykokeessa-
kin. Loppujen lopuksi paikka 
korkeakouluun aukeni useam-
mastakin suunnasta: Jyväsky-
lään pääsykokeella ja Turkuun 
avoimen väylällä. Syksyllä aloitin 
sosiaalitieteiden opinnot Turun 
yliopistossa.

Hedvig, Yhteiskunta- ja  
valtiotieteet 2020–2021

Suuntana poliisiala
Sain itsevarmuutta ja selville mun unelma-alan

Sain elämääni ihmisiä, ystäviä, jotka ovat samasta alasta kiinnostuneita. 
Se yhdessä tekeminen ja valmennus oli hieno asia. Pääsykokeet menivät 
hyvin. Aloitin opintoni Poliisiammattikorkeakoulussa syksyllä 2021. 

Suvi, Suuntana poliisiala syksy 2020

Katso 
Suvin 
video

Sosiaali-, 
terveys- ja 
liikunta-alat
Uusia ystäviä, loistavia opet-
tajia sekä opiskelupaikka!

Suosittelen Alkio-opistoa etenkin 
siksi, että vuoden aikana löytää 
mahtavan työympäristön,
uusia ystäviä sekä siksi, että pää-
see viemään opintoja eteenpäin 
toisenlaisen polun kautta.
Lisäksi Alkio-opiston kautta 
on mahdollista väylähaku, joka 
kiinnosti minua eniten. 

Assi, Soteli 2020-2021

LUE LISÄÄ OPISKELIJATARINOITA: alkio.fi
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Alkio-opisto
Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti

Ota yhteyttä

050 409 3004
040 714 3449
ma-pe klo 8-15
toimisto@alkio.fi

alkio.fi

Jatkuva haku.
Aloita joustavasti! 

Täytä ja lähetä 
hakulomake osoitteessa:
www.alkio.fi

Voit kysyä 

vapaita paikkoja 

myös muilta 
linjoilta!

Seuraa meitä

#alkio_opisto
#tiekohtitutkintoa

Lisätiedot ja hakeminen

ALOITUS ELOKUUSSA
• Arkkitehtuuri ja tekniikka 6, 13
• Biologia ja luonnontieteet 6
• Englannin kieli ja viestintä 7
• Hip hop -elementit 14
• Historia ja kulttuuritieteet 7
• Kauppatieteet 7
• Luova ilmaisutaito 15
• Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus 9, 15
• Lääketiede 9
• Oikeustieteet 10
• Psykologia 10
• Voimavuosi 18
• Yhteiskunta- ja valtiotieteet 11

ALOITUS ELOKUUSSA JA 
TAMMIKUUSSA
• Akateemisesti Suomessa  

-kotoutumiskoulutus 16
• Humak-opinnot 13
• Korkeakouluun valmentavat opinnot 9
• Maahanmuuttajien korkeakouluun  

valmentavat opinnot 16
• Opetusala 10
• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat 12 
• Suuntana poliisiala 12 

ALOITUS TAMMIKUUSSA
• Lääketiede kevät 9

Osaamisen täydentäminen 17

OPINTOLINJAT JA 
KOULUTUKSET 

2022-2023


