
R a u d a s k y l ä n  T U VA
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus



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

Lukioon valmentautuminen
Voit halutessasi valmentautua tuleviin lukio-opintoihin.  
TUVAn aikana vahvistetaan pohjatietoja ja -taitoja lukion kannalta  
tärkeissä aineissa. Lisäksi voit suorittaa tuetusti lukiokursseja.

Arvosanakorotukset ja perustaitojen  
vahvistaminen
Saat opetusta valitsemissasi peruskouluaineissa ja voit korottaa 
perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja lukuaineissa. Tämä 
auttaa sinua pääsemään juuri haluamaasi opiskelupaikkaan. 

Vahvista opiskelutaitojasi ja paranna osaamista oppiaineissa, jotka  
ovat tärkeitä jatko-opintojesi kannalta. Saat myös tarvittaessa  
tukea elämänhallintaan ja arkipäivän asioiden hoitoon.

Tulevaisuuden suunnitelmat
Jos et vielä tiedä, mitä tulevaisuudeltasi haluaisit, opiskelu  
TUVAlla antaa sinulle mahdollisuuden selkeyttää  suunnitelmiasi.  
Tutustut erilaisiin jatko-opiskelumahdollisuuksiin ja saat tukea 
oman jatko-opintosuunnitelman muodostamiseen.

M i k ä  o n  t u va?

TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoi-
tettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen 
tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa  
koulutusta.

Opiskelu
TUVAn laajuus on 38 viikkoa, ja se suoritetaan enintään yh-
den vuoden aikana. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilö- 
kohtainen opiskelusuunnitelma. TUVAn opinnoissa on yksi 
kaikille yhteinen koulutuksen osa: Opiskelu- ja urasuunnittelu-
taidot. Tämän lisäksi suoritetaan opintoja vähintään kahdesta 
koulutuksen osasta, joita ovat:

• perustaitojen vahvistaminen
• ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
• lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
• arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
• työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
 
Lisäksi koulutuksessa on mahdollisuus valinnaisiin opintoihin,  
esimerkiksi työelämään tutustumiseen, koodaukseen tai  
bändisoittoon.



Raudaskylän Kristillinen Opisto

@rko.fi

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 !
Raudaskylän TUVA-koulutukseen voi hakea 
yhteishaussa osoitteessa 

www.opintopolku.fi.

Yhteishakuajan jälkeen voi kysyä vapaita 
opiskelupaikkoja suoraan oppilaitoksesta. 

Raudaskylän Kristillinen Opisto on syksyllä vuonna 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 riippumatta. 

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!


