
O m a  p o l k u
Opistovuosi oppivelvollisille



Opistovuoden aikana kokoat omanlaisesi opinto-
polun seuraavista kokonaisuuksista:

• Arjen taidot ja elämänhallinta (12 op)

• Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (9 op)

• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot ( 4 op)

• Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (4 op)

• Aktiivinen kansalaisuus (4 op)

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (7,5 op)

Valinnaisista suuntautumisopinnoista voit valita lisäksi:
• koodausta

• luovaa toimintaa ja taidetta

• bändisoittoa

• peruskouluaineiden kertausta ja päättöarvosanojen korotusta

• lukio-opintoihin valmistautumista ja lukion opintojaksoja

o pistovuosi oppivelvollisille on peruskoulunsa 
päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu yhden 
lukuvuoden mittainen maksuton kansanopisto-

linja.  Koulutus vahvistaa valmiuksiasi jatkaa toisen asteen 
koulutuksiin sekä antaa vahvistusta elämänhallinnan ja 
arjen taitoihin. Linjan sisällöstä iso osa on suuntautumis- 
opintoja, joita voit valita oman mielenkiintosi mukaan. 
Meillä tarjolla on mm. koodausta, taidetta ja kulttuuria, 
musiikkia ja bändisoittoa, peruskouluaineiden kertausta 
ja arvosanojen korotusta ja lukiokursseja.

Voit halutessasi asua opistolla koulupäivinä. Asuminen 
on maksutonta, ja siihen kuuluu aamupala, lounas 
ja päivällinen. Opiston oma opiskelijaravintola Taimi  
valmistaa kehuttua ja monipuolista kotiruokaa, jolla  
jaksat opiskella!
 

Haluatko vielä lisäaikaa miettiä Haluatko vielä lisäaikaa miettiä 
jatkokoulutusta ja ammattiuraa, jatkokoulutusta ja ammattiuraa, 
parantaa arvosanoja tai vahvistaa parantaa arvosanoja tai vahvistaa 

peruskoulun tietoja?peruskoulun tietoja?



@raudaskylanopisto

@rko.fi

/ O p i s t o v u o s i

Raudaskylän Kristillinen Opisto on syksyllä 1920 toimintansa  
aloittanut kansanopisto, jonka historia vie herännäisyyteen  
– siitä sana “kristillinen” opiston nimessä.  Meille se tarkoittaa  
ennen kaikkea sitä, että hyväksymme erilaisuuden iästä,  
kansallisuudesta, taustasta tai elämänkatsomuksesta riippu-
matta. 

Monipuolisen koulutustarjontamme lisäksi tarjoamme  
upeat puitteet monenlaisten tapahtumien, juhlien,  
kokousten ja leirien järjestämiseen. Meillä voi myös  
majoittua kotoisasti pienemmällä tai isommalla porukalla.
 
AIKUISTEN PERUSOPETUS – myös etäopetuksena

AIKUISTEN PERUSOPETUS MAAHANMUUTTAJILLE

LUKIO

ETÄLUKIO

TUVA – Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

OMA POLKU – Opistovuosi oppivelvollisille

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN 
AMMATTITUTKINTO

SEURAKUNTA- JA HAUTAUSPALVELUALAN 
AMMATTITUTKINTO

KUNTOUTUS-, TUKI- JA OHJAUSPALVELUJEN 
ERIKOISAMMATTITUTKINTO

LYHYTKURSSEJA & TÄYDENNYSKOULUTUKSIA

Nähdään Raudaskylällä!

K e s tävä  k e h i t y s
Olemme kestävän kehityksen oppilaitos  
ja kestävät arvot ohjaavat jokapäiväistä  
toimintaamme. Opistolla järjestetään kestävän 
kehityksen projektiviikkoja.

Y H T E Y S T I E D O T
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska
info@rko.fi
08 4276 200

(Puhelinvaihde ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14)

L u e  l i s ä ä  j a  h a e !
Opistovuosi oppivelvollisille -koulutukseen voi 
hakea yhteishaussa osoitteessa 

www.opintopolku.fi.

Yhteishakuajan jälkeen voi kysyä vapaita 
opiskelupaikkoja suoraan oppilaitoksesta. 


