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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.

Opintolinjoiltamme löydät usean eri alan 
opintoja. Avoimen korkeakoulun opinnoissa 
yhteistyökumppaneinamme on kolme 
yliopistoa ja kolme ammattikorkeakoulua. 

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

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!
• Kehität opiskelu- ja työelämätaitojasi.
• Saat henkilökohtaista opinto-ohjausta.
• Saat ryhmäohjausta ja opiskelu-

kavereiden tuen.
• Valmistaudut tehokkaasti 

korkeakoulujen valintakokeisiin.
• Kertaat lukiokursseja ja valmistaudut 

yo-kirjoituksiin.
• Suorittamasi korkeakoulututkinnon osat 

voit sisällyttää myöhemmin tutkintoosi.
• Säilytät asemasi korkeakoulujen 

ensikertalaiskiintiössä.

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

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

• Opistolla voit kokea mahtavan 
tsemppihengen.

• Saat ystäviä kaikkialta Suomesta.
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PONNAHDUSLAUTA
KORKEAKOULUUN JA
OMALLE ALALLE
LÖYDÄ OMA REITTISI
Onko unelma-alasi 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:

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

MIKSI ALKIO-OPISTOON?

Yhteisöllisyys

Meiltä saat vertaistukea, 
kannustusta ja koko elämän 
mittaisia ystävyyssuhteita. 

Opiskelet ja opit muiden sa-
masta alasta kiinnostuneiden 
ja samanhenkisten opiskelu-

kavereiden kanssa. Vertaistuki 
on parasta!

Sinua varten

Alkio-opistossa et jää yksin. 
Saat laadukasta lähiopetusta 
ja yksilöllistä ohjausta. Alkio-
opisto on sinua varten – tule 

siis sellaisena kuin olet.

Tie kohti tutkintoa 
ja omaa alaa

Opiskelu Alkio-opistossa 
auttaa sinua saavuttamaan 

tavoitteesi. Saat selville, mikä 
ala sinulle sopii ja mitkä ovat 

vahvuutesi. Suorittamiasi 
opintoja voit hyväksilukea 

osaksi tutkintoa. Aikasi meillä 
on investointi tulevaisuuteesi.4



33 VÄYLÄOPINTOJEN 
AVULLA

Suorittamillasi avoimen yliopiston tai 
ammattikorkeakoulun opinnoilla voit 
hakea korkeakouluun avoimen väylän 

kautta ilman valintakoetta. 

VALINTAKOKEEN 
KAUTTA

Valintakokeisiin valmistautuminen voi 
olla yksin hanka laa ja stressaavaa. Alkio-
opistossa saat vertais tukea ja laadukasta 

lähiopetusta. 

YLIOPPILAS-
TODISTUKSEN 
PERUSTEELLA

Opiskelet ohjatusti ja kertaat 
tehokkaasti lukioaineita ja valmistaudut 

ylioppilaskirjoituksiin. Korotetuilla 
arvosanoilla parannat mahdollisuuksiasi 
saada opiskelupaikka todistusvalinnalla. 

Alkio-opistossa on 
jatkuva haku!
Aloita joustavasti!
Täytä ja lähetä hakulomake 
osoitteessa www.alkio.fi

Lukuvuoden aikana voit suorittaa perus- ja aineopintoja, 
yleis-, viestintä- ja kieliopintoja sekä opiston muita 

opintoja. Tämä vastaa vuoden opiskelua korkeakoulussa.

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. 

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

PAIKKAKUNNALTA
saapuu opiskelijoita 
lukuvuoden aikana Alkiolle.80

Voit myöhemmin saada
suorittamiasi opintoja

hyväksiluettua
osaksi tutkintoa.

KOLME 
REITTIÄ 
KOHTI 
KORKEA-
KOULUA
ALKIO-OPISTOSSA
• suoritat alasi tutkintoon sisältyviä 

yliopisto- ja amk-opintoja.
• kehität opiskelu- ja ajattelutaitoja.
• vahvistat akateemisia kirjoittamis-

taitoja, viittaustekniikkaa ja 
tiedonhankintataitoja.

• saat varmuutta alastasi.

OPISKELIJAA opiskelee 
vuosittain Alkio-opiston 
kampuksella.200  5



MYÖS AMMATTI KORKEA KOULUUN

YLIOPISTOON
ARKKITEHTUURI 
JA TEKNIIKKA
21.8.2023–24.5.2024

Arkkitehtuuri, muotoilu, 
rakennussuunnittelu vai tekniikan 
alat. Tai kenties teollinen muotoilu. 
Onko näistä joku unelma-alasi?

Arkkitehtuurin ja tekniikan opintolinjalla 
visuaalinen ilmaisu kohtaa luonnontieteet. 
Linjalla opiskelet monipuolisesti kuvalli-
sen ja visuaalisen ilmaisun menetelmiä 
ja tekniikoita. Lisäksi kertaat tavoitteelli-
sesti matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. 
Opinnot valmentavat tekniikan alan ja 
arkkitehtuurin valintakokeisiin (DIA) sekä 
muihin muotoilun alan 
valintakokeisiin.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Kemian perusopinnot 

(25 op)
• Taidehistorian ja 

taidekasvatuksen 
perusopinnot (30 op)

LINJAN OPINTOJA
• Arkkitehtuurin ja muotoilun ABC
• Piirustus ja maalaus
• Väri- ja perspektiivioppi
• Sommittelu
• Tilasuunnittelu ja pienoismallit
• Graafinen suunnittelu
• Matematiikka, fysiikka ja kemia
• 3D-mallinnus

Lisäksi viestintä- ja kieliopintoja sekä  
muita opiston opintoja.

BIOLOGIA JA 
LUONNON TIETEET
21.8.2023–24.5.2024

Molekyylit, 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 monimuotoi-
suuteen. Upea luonnontieteen luokka
mahdollistaa monenlaiset harjoitustyöt. 
Lukuvuoden aikana voit valmistautua 
valintakokeisiin tai tehdä väyläopinnot 
esimerkiksi biologiasta tai farmasiasta. 
Monipuolista opiskelua ja henkilökoh-
taista ohjausta, jotta sinä voit saavuttaa 
tavoitteesi!

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

VÄYLÄOPINTOJA

Ilmaisutaidon 

opiskelijat 

voivat hakea 

erityis stipendiä

opintojen 

rahoitta-
miseen.

Opintotukea voit hakea toisen  
asteen tukena – se ei kuluta korkea-
kouluopiskelun tukikuukausia.6



ENGLANNIN KIELI 
JA VIESTINTÄ
21.8.2023–24.5.2024

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).

VÄYLÄOPINTOJA

Sain hyväksiluettua 

kaikki Alkiolla tekemäni 

yliopisto-opinnot
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HISTORIA JA 
KULTTUURI-
TIETEET 
21.8.2023–24.5.2024

Maailman muuttaminen edellyttää 
maailman ymmärtämistä!

Linjalla hahmotat tätä päivää eilisen ja huo-
misen 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 unelmiasi!

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• Historia (30 op)
• Poliittinen historia (25 op)
• Taidehistoria ja taidekasvatus (30 op)
• Museologia (25 op)
• Arkeologia (5 op)
• Tulevaisuudentutkimus (25 op)
Aineopinnot
• Historia (40 op)
Yleisopinnot
• Viestintä- ja kieliopintoja

VÄYLÄOPINTOJA VÄYLÄOPINTOJA

Historian 
opiskelijat 

voivat hakea 

erityis stipendiä 

opintojen 

rahoittamiseen

KASVATUS-
TIETEET
21.8.2023–24.5.2024 ja
4.1.2024–24.5.2024

Luokanopettajaksi, erityis-
opettajaksi, varhais kasvatuksen 
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

Jyväskylästä bussilla 
suoraan opiston pihaan!

Mikä ihmeen kansanopisto?
Kansanopisto on oma oppilaitoksensa, 
jossa saa opiskella kokoaikaisesti ja 
jatko-opintoihin valmistautuen.8



KORKEA-
KOULUUN 
VALMEN TAVAT 
OPINNOT 
21.8.2023–24.5.2024 ja
4.1.2024–24.5.2024

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

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

MYÖS AMMATTI KORKEA KOULUUN

KAUPPATIETEET
21.8.2023–24.5.2024

Tuleva johtaja tai sijoitusanalyytikko, 
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 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

MYÖS AMMATTI KORKEA KOULUUN

Paras paikka 

pitää välivuosi 

ja tavoitella 
unelmia.
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LUOVA 
KIRJOIT TAMINEN 
JA KIRJALLISUUS
21.8.2023–24.5.2024

Haluatko kehittyä kirjoittajana?

Opintolinjalla syvennyt kirjoitettuihin 
maailmoihin yhdessä samanhenkisten 
kanssa. Perehdyt muun muassa maail-
man luontiin, runouden saloihin, luovaan 
prosessiin ja julkaisemiseen. Tuotat paljon 
tekstimateriaalia erilaisten harjoitusten 
avulla, edistät omaa mahdollista kirjoitus-
projektiasi ja halutessasi saat niistä sekä 
vertais- että asiantuntijapalautetta. Luet ja 
analysoit kirjallisuuden helmiä sekä valmis-
taudut alasi valintakokeisiin.

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

LINJAN OPINTOJA
• Lukupiiri
• Kirjoituspiiri
• Kirjoituskahvila
• Luova kirjoittaminen I ja II
• Kulttuurin teemat ja kuvat
• Kirjallisuudentutkimus
• Palautepaja
• Projektikurssi
• Kirjallisuuden historia

Lisäksi viestintä- ja kieliopintoja sekä muita 
opiston opintoja.

ASKELTA RANTASAUNAAN 
päärakennuksesta. 90 askelta 

rantasaunaan Vaaru–talon 

opiskelija-asunnoista.

SAUNAILTAA opintolinjoilla 
lukuvuoden aikana. Mahdol-
lisuus saunoa keskiviikkoisin 
rantasaunassa.

304
30

Ilmaisutaidon 

opiskelijat 

voivat hakea 

erityis stipendiä

opintojen 

rahoitta-
miseen.
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Suurin apu 

pääsykokeisiin 

oli fysiikka ja sen 

iltapäivystykset ja 

laskutunnit.

LÄÄKETIEDE
21.8.2023–24.5.2024

Kiinnostaako lääkis, mutta olet 
epävarma taidoistasi?

Linjalla opiskellaan lukiotasoiset biologia, 
fysiikka ja kemia rautalankaa vääntäen: 
tähtämisessa on lääketieteen valintakoe. 
Linjalla lasket paljon – myös soveltavia 
tehtäviä. Samalla voit valmistautua korot-
tamaan yo-arvosanojasi tai suorittaa 
halutessasi avoimen yliopiston 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
4.1.2024–24.5.2024

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.  11



PSYKOLOGIA
21.8.2023–24.5.2024

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

Ensikertalaisuutesi säilyy, 
kun tulet meille opiskelemaan; 
sinut huomioidaan siis yhä 
ensikertalaiskiintiössä. 
(Toki meillä opiskelu ei nollaa 
aiemmin vastaanottamaasi 
opiskelupaikkaa.)

OIKEUS TIETEET
21.8.2023–24.5.2024

 Kiinnostaako oikeustieteet?

Aloita oikeustieteen opinnot ohjatusti ja 
yhdessä muiden juridiikasta kiinnostu-
neiden kanssa. Oikeustieteiden linjalla 
pääset opiskelemaan laajalla skaalalla eri 
oikeudenalojen perusteita niin avoimen 
yliopiston kursseina kuin opiston omina 
kursseina sekä harjoittelemaan yleisem-
min oikeudellista tiedonhakua ja kirjoitta-
mista. Samalla kehität opiskelutekniikkaasi 
sekä valmiuksiasi pärjätä oikeustieteiden 
valintakokeessa. Erityisesti keväällä keski-
tyt valintakokeeseen valmentautumiseen 
mm. perehtymällä valintakoekirjallisuu-
teen ja harjoittelemalla valintakokeen 
erilaisia tehtävätyyppejä.

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)

VÄYLÄOPINTOJA12



YHTEIS KUNTA- JA VALTIOTIETEET
21.8.2023–24.5.2024

Sinustako tuleva yhteiskunnan asiantuntija?

Tule opiskelemaan yhteiskuntaan ja valtiolliseen toimintaan liittyviä 
aineita. Yhteiskuntatieteellisissä opinnoissa syvennyt monin tavoin 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja kansainvälisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 
Valtio-opin ja poliittisen historian opinnoissa perehdyt erilaisiin poliittisiin 
järjestelmiin ja ideologioihin ja ymmärrät nykypäivää aiempaa paremmin.

YLIOPISTO-OPINTOJA
Perusopinnot
• 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

Yksi linjan hyvistä 

puolista on se, että 

yhteiskuntatieteiden sisällä 

pääsee tutustumaan vielä 

sen eri oppiaineisiin.

– Hedvig –
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SUUNTANA 
POLIISIALA
21.8.–20.12.2023  tai
4.1.–24.5.2024

Valmistaudu kokonaisvaltaisesti 
poliisiammattikorkeakoulun 
haastavaan valintakokeeseen!

Monipuolisissa opinnoissa huomioidaan 
kaikki valintakokeessa vaaditut osa-alueet: 
kirjallinen koe, kuntokoe sekä soveltuvuus-
koe. 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
• Poliisi ja oikeustiede
• Soveltuvuusvalmennus
• Lukupiiri
• Yksilö- ja ryhmäohjaus

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

SOSIAALI-, 
TERVEYS-
JA LIIKUNTA-
ALAT
21.8.2023–24.5.2024 ja
4.1.2024–24.5.2024

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. ryhmänohjauksessa ja saat hyvän 
startin kevään yhteisvalintaan opiskelutaito-
jen karttumisen osalta. Voit opiskella myös 
yliopisto-opintojen osia. Koko lukuvuoden 
mittaiset opinnot (n. 55–60 op avoimen 
amk:n opintoja) avaavat mahdollisuuden 
opiskelupaikan hakemiseen avoimen väy-
län kautta. Voit aloittaa opinnot elokuussa 
tai tammikuussa ja opiskella koko lukuvuo-
den tai yhden lukukauden.

AMMATTIKORKEA KOULUOPINNOT
Sosiaali- ja terveysalan opintoja
•  JAMK (väh. 30 op)
• XAMK (5–20 op)
Kielikeskuksen opintoja
• JAMK (11 op)

YLIOPISTO-OPINTOJA
• Ravitsemustiede (25 op tai osia)
• Muita yliopisto-opintoja

VÄYLÄMAHDOLLISUUS

AMMATTI-
KORKEA  KOULUUN

Mahtavaa opetusta ja 

yksilöllistä ohjausta!14



MYÖS YLIOPISTOON

ARKKI TEHTUURI 
JA TEKNIIKKA
21.8.2023–24.5.2024

Arkkitehtuuri, muotoilu, 
rakennussuunnittelu vai tekniikan 
alat. Tai kenties teollinen muotoilu. 
Onko näistä joku unelma-alasi?

Arkkitehtuurin ja tekniikan opintolinjalla 
visuaalinen ilmaisu kohtaa luonnontieteet. 
Linjalla opiskelet monipuolisesti kuvallisen 
ja visuaalisen ilmaisun menetelmiä ja tek-
niikoita. Lisäksi kertaat tavoitteellisesti ma-
tematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Opinnot 
valmentavat tekniikan alan ja arkkitehtuu-
rin valintakokeisiin (DIA) 
sekä muihin muotoilun 
alan valintakokeisiin.

LINJAN OPINTOJA
• Arkkitehtuurin ja 

muotoilun ABC
• Piirustus ja maalaus
• Väri- ja perspektiivioppi
• Sommittelu
• Tilasuunnittelu ja pienoismallit
• Graafinen suunnittelu
• Matematiikka, fysiikka ja kemia
• 3D-mallinnus

Lisäksi viestintä- ja kieliopintoja sekä muita 
opiston opintoja.

HUMAK-
OPINNOT
Onko haaveissasi 
opinnot Humanistisesta 
ammattikorkeakoulusta?

Humakin avoimen opintoja on tarjolla läpi 
lukuvuoden. Katsothan päivittyvän opinto-
tarjonnan Humakin verkkosivuilta  
https://kauppa.humak.fi/

Alkio-opiston opiskelijana 
voit valita Humakin avoimen 
ammattikorkeakoulun 
opintotarjottimelta maksutta mm.
• Kurkistuskursseja Humakin koulutuksiin
• Yhteisöpedagogi-koulutuksen opintoja
• Kulttuurituottaja-koulutuksen opintoja
• Tulkki-koulutuksen opintoja
• Yksittäisiä opintojaksoja tai 

osaamiskokonaisuuksia esim. 
innovaatioon, johtamiseen ja 
esimiestyöhön tai yrittäjyyteen liittyen.

Voit opiskella Humak-opintoja opiston eri 
opintolinjoilla.

Ilmaisutaidon 

opiskelijat 

voivat hakea 

erityis stipendiä

opintojen 

rahoitta-
miseen.

 15



HIP HOP 
-ELEMENTIT
21.8.2023–24.5.2024

Linjalla opit uutta ja kehität taitojasi 
esimerkiksi räpissä, breikissä, 
musiikintuotannossa, DJ- työsken-
telyssä, graffiteissa, artistina toimi
misessa 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 

maalaaminen 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
21.8.2023–24.5.2024

KATSO 
TIEDOT 

SIVULTA 6

LUOVILLE 
ALOILLE
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MYÖS AMMATTI KORKEA KOULUUN MYÖS YLIOPISTOON

LUOVA 
ILMAISUTAITO 
21.8.2023–24.5.2024

Haluatko kokeilla mielikuvituksesi 
rajoja?

Luovan ilmaisutaidon opintolinjalla yhdis-
tyvät kuvat, sanat, liike ja tila. Harjoittelet 
laaja-alaisesti erilaisia ilmaisumuotoja ja 
viestintää. Lisäksi kehität opiskelutaitojasi. 
Opintoja on tarjolla improvisaatiosta ja 
sanataiteesta graafiseen suunnitteluun. 
Sinulla on mahdollisuus kokeilla avoimia 
korkeakouluopintoja ja löytää oma alasi.

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

LINJAN OPINTOJA
• Luova kirjoittaminen
• Kirjoituskahvila
• Ilmaisutaito
• Improvisaatio
• Tanssi (breikki, vanhat)
• Alkion blogitoimitus
• Kuviskerho
• Valo- ja videokuvaus
• Graafinen suunnittelu

Lisäksi viestintä- ja kieliopintoja sekä  
muita opiston opintoja.  

LUOVA 
KIRJOIT TAMINEN 
JA KIRJALLISUUS
21.8.2023–24.5.2024

Haluatko kehittyä kirjoittajana?

Opintolinjalla syvennyt kirjoitettuihin 
maailmoihin yhdessä samanhenkisten 
kanssa. Perehdyt muun muassa maail-
man luontiin, runouden saloihin, luovaan 
prosessiin ja julkaisemiseen. Tuotat paljon 
tekstimateriaalia erilaisten harjoitusten 
avulla, edistät omaa mahdollista kirjoitus-
projektiasi ja halutessasi saat niistä sekä 
vertais- että asiantuntijapalautetta. Luet ja 
analysoit kirjallisuuden helmiä sekä valmis-
taudut alasi valintakokeisiin.

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

LINJAN OPINTOJA
• Lukupiiri
• Kirjoituspiiri
• Kirjoituskahvila
• Luova kirjoittaminen I ja II
• Kulttuurin teemat ja kuvat
• Kirjallisuudentutkimus
• Palautepaja
• Projektikurssi
• Kirjallisuuden historia

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

OSAAMISEN 
TÄYDENTÄMINEN

AKATEEMISESTI 
SUOMESSA 
-KOTOUTUMIS-
KOULUTUS
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 
opintoja Alkio-opiston laajasta tarjonnasta 
oman kiinnostuksesi mukaan.

• Koulutus sopii aikuiselle 
maahanmuuttajalle, joka on 
kotoutumislain piirissä.

• Opiskelijalla voi olla tavoitteena 
korkeakouluopinnot Suomessa tai 
taustalla jo suoritettu akateeminen 
koulutus.

• Suomen kielen lähtötaso noin A2–B1.

Voit opiskella
• syyslukukauden 21.8.–20.12.2023
• koko lukuvuoden 21.8.2023–24.5.2024
• kevätlukukauden 4.1.–24.5.2024

AIKUISTEN 
OPISKELU- JA 
TYÖELÄMÄN 
DIGITAIDOT 
Haluatko kehittää työelämä- ja 
opiskelutaitojasi? Kaipaavatko ICT-
taitosi vahvistamista?

Koulutus on suunnattu työnhakijoille ja työ-
elämään palaaville. Koulutus on maksuton.

Katso ajankohtaiset tiedot kotisivuilta.

ENGLANNIN 
AINEOPINNOT 
35 OP, JY
Lukuvuosi 2023–2024

Täydennä opettajan pätevyyttäsi tai 
osaamistasi englannin kielen ja vies-
tinnän asiantuntijana! Alkio-opistossa 
järjestetään englannin aineopinnot 
Jyväskylän yliopiston vaatimusten 
mukaan seuraavan kerran lukuvuonna 
2023–2024.

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

Lämpimästi suosittelen 

Alkio-opistoa ihan 

jokaiselle, joka ei 

syystä tai toisesta ole 

päässyt opiskelemaan.

– Kimmy –
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Abikurssit vähentävät 

yksinopiskelun 

painetta ja antavat 

opiskeluun eväitä.

Kesälukion 

toteutuville 

kursseille voi 

ilmoittautua 

hakulomakkeella 

kesälukion alkuun 

saakka.ETÄKESÄLUKIO
KOVIEN TIETEIDEN ETÄKESÄLUKIO  
3.–14.7.2023

Haluatko opiskella luonnontieteitä 
tai todistusvalinnassa arvostettavaa 
pitkää matematiikkaa mukavasti 
etänä ammattilaisten ohjaamina? 
Valmistaudutko yo-kokeisiin tai 
suunnitteletko jo lukion jälkeisiä 
opintoja?

Kesälukiossa voit opiskella ja kerrata 
seuraavia aineita:
• Biologian kertaus BIabi
• Fysiikan kertaus FYabi
• Kemian kertaus KEabi
• Pitkän matematiikan kertaus MAAabi + 

MABabi (soveltava kurssi)
• Abitti-kurssi

Hyödynnä kesän vapaa-aika ja val-
mistaudu tehokkaasti tuleviin ylioppi-
laskirjoituksiin. Saat henkilökohtaista 
ohjausta ammattitaitoisilta opettajilta. 
Kesälukio toteutetaan lukujärjestyksen 
mukaan verkkoympäristössä, missä 
opettajat ja opiskelijat kohtaavat reaa-
liaikaisesti oppitunneilla ja harjoitustöi-
den parissa.

Ilmoittautuminen 31.5.2023 
mennessä: alkio.fi
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Laaja 
opintotarjotin

OPINTOTARJOTTIMELLA KÄYTETYT LYHENTEET: 
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.

Sain hyväksiluettua 

perusopinnot, viestintä- 

ja kieliopinnot.

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
• Englannin kieli 25 op, JY
• Erityispedagogiikka 25 op, JY
• 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
• 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

• Tulevaisuuden- 
tutkimus 25 op, TY

• 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

VOIT OPISKELLA niin 
paljon korkea koulu opintoja 
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
• 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
• Kulttuurienvälinen viestintä
• Kielen kääntäminen

KATSO AJANTASAISET TIEDOT: alkio.fi

AVOIMEN YLIOPISTON OPINTOPISTETTÄ vuonna 2021. 
Vastaa 30 kandin tutkintoa ja lähes 18 maisterin tutkintoa.
Työmäärä vastaa 143 667 opiskelutuntia.5321
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Asuminen ja 
palvelut
ASUMINEN
Ota kaikki irti opistovuodesta ja tule asu-
maan kauniille Tähtiniemen kampukselle
Päijänteen rantamaisemiin. Kalustetuissa 
huoneissa olet kuin kotonasi! 

Suurin osa asunnoista on kahden hen-
gen huoneita. Lisämaksu yhden hengen 
huoneesta on 95 €/kk, huoneita rajoitetusti. 
Lisämaksu lemmikkieläimestä on 63 €/kk, 
huoneita rajoitetusti. Viikonloppuasuminen 
on maksutonta. Opisto käyttää huoneita 
tarvittaessa viikonloppuisin
kurssimajoitukseen.

LOUNASTA kuukaudessa 

Ravintola Santerista

3800

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 valmistuksessa sinun 
ja ympäristön hyvinvointi 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.

LAINATTUA KIRJAA  
opiston kirjastossa 
vuosittain.2000

Ravintolan palvelu 

on ihanaa ja 

erityisruoat ovat 

todella hyviä.
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Opiskelun 
kustannukset ja 
rahoitus
Opiskeluajan kustannukset määräytyvät 
opintojen ja asumisen mukaan. 

LISÄTIETOJA MAKSUISTA JA RAHOITUKSESTA: alkio.fi

Ruu Poutanen Oulusta suunnittelee yliopisto-opintoja 

Alkio-opistossa. Ruu haluaa suorittaa englannin kielen ja 

kasvatustieteiden perusopinnot sekä viestintä-ja kieliopintoja. 

Hän hakee opintoihinsa Kelan toisen asteen opintotukea. Ruu 

miettii muuttaako hän asumaan opistolle vai valitseeko pelkän 

opetuspaketin. Ohessa Ruun laskelmat.

Ruu 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 621 €/kk

Opintotuki ja asumislisä 357 €/kk**

Maksettavaksi jää noin 264 €/kk

JOS VALITSEN OPETUSPAKETIN

Opinnot* ja lounaan 410 €/kk

Opintotuki (maks.) 268 €/kk**

Maksettavaksi jää noin 142 €/kk

Ihana 

asumis- ja oppimis-

ympäristö!

 23



LAUTAPELIÄ  
pelattavissa 
kampuksella.60

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.

Alkio-vuosi oli elämäni 

parasta aikaa ja kultaakin 

kalliimpia ystäviä, 

muistoja ja opetusta.
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ARKKI-
TEHTUURI JA 
TEKNIIKKA
Alkiolla saamani opit 
avasivat vihdoin ovet 
unelmien opiskelupaikkaan
Isoin asia, mitä Alkio-vuonna 
opin, oli ideointi ja ideoideni 
toteutus nopeasti ja tehok-
kaasti, niin että työstäni 
välittyisi halua mani asia. 
Uskonkin, että tämän opin 
ansioista koulupaikka auke-
nikin minulle tänä vuonna. 
Pääsin usean hakukerran jäl-
keen opiskelemaan unelma-
alaani Oulun yliopistoon.

Vilma, Arkkitehtuuri ja tekniikka 
2021–2022

ALKIO-OPISTO ON 
MUUTAKIN KUIN VAIN 
OPISKELUPAIKKAAN 
TÄHTÄÄVÄ KOULU
Jokaisella Alkio-opistolle saapuvalla on yksi tavoite ylitse mui-
den: koulupaikan saanti. Niin oli minullakin astuessani opiston 
ovista sisään elokuun alussa. Lähdin ammattikoulupohjalta 
hakemaan yleislääketieteelliseen marraskuussa 2021, ja jäin 
muutaman kymmenen koepisteen päähän paikasta. Verrat-
tuani vaihtoehtojani seuraavalle vuodelle totesin, että minulla 
on parhaat mahdollisuudet päästä sisään, jos voin opiskella 
opettajan avustuksella täysiaikaisesti seuraavan vuoden. Lähtö 
kotipaikkakunnalta jännitti, mutta olin motivoitunut aloitta-
maan uuden luvun elämässäni.

Alkio-opisto on kuitenkin paljon muutakin kuin vain opiskelupaik-
kaan tähtäävä koulu. Alkio-opistolta löysin samalle alalle hakevia 
opiskelutovereita, joihin voi tukeutua opintojen tuntuessa han-
kalalta. Ilmapiiri on kannustava, ja kaikki yrittävät auttaa toisiaan 
tarpeen tullen. Opettajat ovat olleet asiantuntevia, avuliaita ja 
helposti lähestyttäviä. Opistolta oli helppo löytää samanhenkisiä 
kavereita, joiden kanssa jakaa huolet ja murheet, mutta myös ilot 
ja naurut sekä onnistumisen hetket. Korpilahdesta tuli minulle 
hyvin nopeasti toinen koti, josta lähtö tuntuu aina haikealta, ja 
jonne paluuta odottaa innolla lomien ja kotona käyntien jälkeen.

Lähdin opistolle pelkkä opiskelupaikka tavoitelistalla. Kaikki 
muu sai puolestani odottaa siihen, kun olen viimein päässyt 
lääkikseen, ja tähtäsin putkinäköisesti pelkkään valintakokeessa 
onnistumiseen. Opistolla olen kuitenkin oppinut enemmän itses-
täni, elämästä sekä yhteisöllisyydestä ja ystävyydestä. Eikä siinä 
vielä kaikki; osaan nyt enemmän kaikista tähän asti käsitellyistä 
aiheista biologiassa, fysiikassa ja kemiassa, kuin ennen kevään 
valintakoetta! Oppiminen on niin paljon muutakin kuin loputonta 
pänttäämistä. Se vaatii rutiineja ja pitkäjänteistä työtä sekä 
itsensä haastamista, mutta myös sopivan määrän rentoutumista, 
muita virikkeitä ja oikeita ihmisiä ympärille. Alkio-opistolta olen 
löytänyt nämä kaikki, ja uskon vahvasti sinunkin löytävän.

Tervetuloa Alkiolle!

Katri Juusola, Lääketiede
Lukuvuoden 2022–2023 opiskelijakunnan hallituksen  
puheenjohtaja eli Oltermanni

Oltermannin 

terveiset

OPISKELIJAT 
KERTOVAT
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OIKEUS-
TIETEET
Alkiolta alkoi matkani 
(poro)juristiksi

Oikis-linjalla lähdettiin liikkeel-
le perusasioista (miten esim. 
oikeusjärjestelmä rakentuu, 
millainen on oikeuslähdeoppi 
jne), ja tämä huolella raken-
nettu pohja olikin korvaamat-
tomana apuna pääsykokeissa 
(joissa oli yllättävän paljon jo 
tuttua asiaa…) Tuntuikin, että 
oikeustiede avautui ja sitä 
ymmärsi ihan uudella lailla 
pääsykoekirjoja lukiessa, kun 
vuoden oli jo “lain henkeä” 
opiskeluissa hahmotellut. 
Parasta opiskelun kannalta 
oli laadukas valmennuskurssi 
keväällä; yhdessä esitelmöi-
den, keskustellen ja opiskellen 
oioimme kaikkein vaikeimmat-
kin epäselvyydet ja vaikeudet 
pääsykoekirjoista.

Jonna, Oikeustieteet 2021–2022

HISTORIA JA 
KULTTUURI-
TIETEET
Alkio-opistolta saat 
todella hyvät eväät jatko-
opintoihin!

Suoritin opintoja lukuvuoden 
aikana yhteensä 91 opinto-
pisteen verran. Opintoihin 
kuuluivat historian perus-
opinnot (30 op), poliittisen 
historian perusopinnot (25 op) 
ja yhden kurssin verran tun-
tumaa aineopinnoista. Lisäksi 
tein historian väyläopintoihin 
tarvittavia avoimen yliopiston 
kieli- ja viestintäopintoja (11 
op) sekä opiskelutaitojani ke-
hittäviä opiston yleissivistäviä 
opintoja (20 op). Opiskelen nyt 
Jyväskylän yliopistossa sinne 
väyläopintojen kautta pääs-
seenä. Keväällä 2023 edessä 
jo kandityön tekeminen!

Ukri, Historia ja kulttuuritieteet 
2021–2022

KAUPPATIETEET
Väyläopinnoilla Jyväskylän Kauppakorkeakouluun

Asuin koko Alkio-vuoden opiskelija-asuntolassa ja opistolla oli 
aina mukava tunnelma. Koululla ja vapaa-ajalla oppi nopeasti 
tuntemaan mukavia opiskelijoita kaikkialta Suomesta sekä Alkion 
mahtavia opettajia, jotka olivat aina tukena ja ohjeistamassa tar-
peen vaatiessa. Ryhmäkoot ovat linjoilla maltillisia, joten opetta-
jat pystyivät antamaan opiskelijoille erittäin yksilöllistä ohjausta.

Sami, Kauppatieteet 2020–2021

BIOLOGIA JA 
LUONNON-
TIETEET
Alkion avulla biolääkikseen

Alkio-opiston opiskelu-
ympäristö oli todella tärkeä 
osa lukuprosessia. Alkio-
opisto tarjosi minulle kaiken, 
mitä kaipasin: lukurauhan ja 
sellaisia ihmisiä ympärilleni, 
joilta löytyy samanlainen palo 
opiskeluun ja motivaatiota 
tehdä ahkerasti töitä. Tämän 
lisäksi saatavilla oli opettajien 
jatkuva tuki ja aikataulutettu 
opetus. Nostin YO-kirjotuksis-
sa biologian L:ään ja kemian 
E:hen, sain ihania uusia 
kavereita ja kokemuksia, 
ja sen lisäksi minut vielä 
hyväksyttiin pääsykokeella 
opiskelemaan Kuopioon 
biolääketiedettä!

Aino, Biologia ja luonnontieteet 
2021–2022

LISÄÄ OPISKELIJA ELÄMÄSTÄ MYÖS MYDAY-VIDEOISSA
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SOSIAALI- 
TERVEYS- JA 
LIIKUNTA-
ALAT
Varmuutta alasta, ihania 
ystäviä ja opiskelupaikka 
JAMKista!

Opiskelin avoimia sote-alan 
amk-opintoja ja keräsin 
opintopisteitä avointa väylää 
varten. Linja valmensi myös 
amkin valintakokeeseen eri-
laisten valintakoeharjoitusten 
avulla. Saimme esimerkiksi 
lähiopetusta matikan sekä 
logiikkatehtävien kertaa-
miseen. Arki Alkiolla oli 
mukavaa, sillä jo opistolle 
tuleminen toi hymyn huulille. 
Alkiosta jäi erityisesti mie-
leen sen mukava ilmapiiri, 
mahtavat opettajat, viihtyi-
syys sekä tietysti unohtamat-
ta maittavia lounaita!

Mandi, Sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alat kevät 2021

SUUNTANA POLIISIALA
Sain itsevarmuutta ja selville mun unelma-alan

Sain elämääni ihmisiä, ystäviä, jotka ovat samasta alasta kiin-
nostuneita. Se yhdessä tekeminen ja valmennus oli hieno asia. 
Pääsykokeet menivät hyvin. Aloitin opintoni Poliisiammatti-
korkeakoulussa syksyllä 2021. 

Suvi, Suuntana poliisiala syksy 2020

LUE
LISÄÄ
TARINOITA

PSYKOLOGIA
Paikka psykologian 
opiskelijana avautui Alkio-
vuoden jälkeen

Suoritin psykologian 
perusopintoja, yliopiston 
kieliopintoja sekä tilastomate-
matiikkaa. Kävin myös muita 
opiston tarjoamia kursseja. 
Kurssivalikoimassa oli paljon 
hyviä kursseja, jotka valmen-
sivat psykologian pääsyko-
keeseen, jossa tunnetusti 
vaaditaan englannin sekä 
matematiikan osaamista. 
Keväällä järjestetty pääsy-
koevalmennus oli varsinkin 
todella loistava ja meidän 
luokalta yllättävän moni pääsi 
opiskelemaan psykologiaa! 
Valmistautuminen kokeeseen 
tuntui paljon varmemmalle 
linjalaisten sekä opettajan 
tukemana. Avoimen yliopis-
ton opinnot pystyn myös 
hyväksilukemaan tulevissa 
opinnoissani. 

Sonja, Psykologia 2021–2022

LUE LISÄÄ OPISKELIJATARINOITA: alkio.fi

YHTEIS-
KUNTA- JA 
VALTIO-
TIETEET
Alkion avulla unelmat 
toteen

Alkio-opistolla opiskelussa 
ehdottomasti parasta on 
ollut yhteisöllisyys sekä rento 
ja kannustava ilmapiiri. Opis-
kelijat auttoivat toinen toisi-
aan opinnoissa ja opettajat 
olivat myös täysillä mukana. 
Alkio-opistosta sain uusia 
ystäviä, hyödyllisiä taitoja tu-
levaisuuden opintoihin sekä 
opin yliopistotasolla vaadit-
tavia opiskelu- ja kirjoitus-
taitoja. Alkio-vuoden jälkeen 
sainkin opiskelu paikan mm. 
Tampereelta.

Paul, Yhteiskunta- ja 
valtiotieteet 2021–2022

OPISKELIJAT KERTOVAT
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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

Seuraa meitä

#alkio_opisto
#tiekohtitutkintoa

Lisätiedot ja hakeminen

ALOITUS ELOKUUSSA
• Arkkitehtuuri ja tekniikka 6, 15
• Biologia ja luonnontieteet 6
• Englannin kieli ja viestintä 7
• Hip hop -elementit 16
• Historia ja kulttuuritieteet 8
• Kauppatieteet 9
• Luova ilmaisutaito 17
• Luova kirjoittaminen ja  

kirjallisuus 10, 17
• Lääketiede 11
• Oikeustieteet 12
• Psykologia 12
• Yhteiskunta- ja valtiotieteet 13

ALOITUS ELOKUUSSA JA 
TAMMIKUUSSA
• Akateemisesti Suomessa  

-kotoutumiskoulutus 18
• Humak-opinnot 15
• Kasvatustieteet 8
• Korkeakouluun valmentavat opinnot 9
• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat 14 
• Suuntana poliisiala 14 

ALOITUS TAMMIKUUSSA
• Lääketiede kevät 11

• Osaamisen täydentäminen 18
• Kesälukio 19

OPINTOLINJAT JA 
KOULUTUKSET 

2023-2024

Tärkein vaihe 

makallani koti 

yliopistoa!


