
AVOIMIA YLIOPISTO-
JA AMK-OPINTOJA
Luovien alojen opintoja, lukiokurssien kertausta

Kovien tieteiden etäkesälukio
Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja sekä kursseja

1

Onko oma 
unelma-ala jo 

tiedossa vai 
etsitkö omaa 

alaasi?



• Jyväskylän Korpilahdella sijaitseva vapaan 
sivistystyön oppilaitos, kansanopisto. 

• Kampuksella opiskelee lähes 200 Alkio-
opiston opiskelijaa, joista opiskelija-
asunnoissa asuu noin 100.

• Lisäksi kampuksella opiskelee 
Humanistisen ammattikorkeakoulun 
kulttuurituotanto ja yhteisöpedagogi
-opiskelijoita.

• Itsenäistä elämää mukavassa yhteisössä.
• Koko Suomi edustettuna.

Mikä on Alkio-opisto?
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Alkio-opistossa on 
opiskelijoita, jotka
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ovat vailla 
korkeakoulu-

opiskelupaikkaa

(tähtäävät lukion jälkeen 
yliopistoon tai 

ammattikorkea-
kouluun)

etenevät
koulutuspolulla 
(ammattikoulusta 

korkeakouluun, 
ammattikorkeakoulusta 

yliopistoon)

etsivät 
omaa alaa

tulevat 
työelämästä 

pätevöitymään 
(esimerkiksi 

kieltenopettajat)

haluavat 
oppia lisää 

(työelämässä 
olevan osaamisen 

lisääminen)

vaihtavat alaa 
(ammattikorkeakoulusta 
yliopistoon, esimerkiksi 

sairaanhoitajasta biologian 
opiskelijaksi)



• Usean eri alan opintoja. 
• Kolmen yliopiston ja kolmen 

ammattikorkeakoulun avoimia opintoja.
• Suoritettuja opintoja voi sisällyttää tulevaan 

korkeakoulututkintoon. 
• Asema ensikertalaiskiintiössä säilyy.
• Oikeus opintotukeen.
• Lähiopiskelua pienryhmissä.
• Yksilöllistä ohjausta ja tukea. 
• Tsemppausta ryhmän opiskelukavereilta. 
• Lukuvuosi 21.8.2023–24.5.2024.
• Osa opinnoista kestää lukukauden. 

Mitä tarjoamme?
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Kolme reittiä kohti korkeakoulua

Väyläopintojen
avulla

Suorittamillasi avoimen yliopiston 
tai ammattikorkeakoulun 

opinnoilla voit hakea 
korkeakouluun avoimen väylän 

kautta ilman valintakoetta. 

Suoritettuja opintoja voit 
hyväksilukea osaksi tutkintoa 

saatuasi opiskelupaikan korkea-
koulusta. 5

Valintakokeen
kautta

Valintakokeisiin valmistautuminen 
voi olla yksin hankalaa ja 

stressaavaa. Saat vertaistukea ja 
laadukasta lähiopetusta. 

Suorittamillasi opinnoilla parannat 
mahdollisuuksiasi saada 

opiskelupaikan valintakokeella.

Ylioppilastodistuksen 
perusteella

Opiskelet ohjatusti ja kertaat 
tehokkaasti lukio-aineita ja 

valmistaudut ylioppilaskirjoituksiin. 

Korottamalla lukion arvosanoja 
parannat mahdollisuuksiasi saada 

paikan korkeakoulusta 
todistusvalinnalla.



• Arkkitehtuuri ja tekniikka 
• Biologia ja luonnontieteet 
• Englannin kieli ja viestintä
• Historia ja kulttuuritieteet
• Kauppatieteet
• Kasvatustieteet
• Korkeakouluun valmentavat opinnot

Yliopistoon suuntaavat linjat
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• Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus
• Lääketiede
• Lääketiede KEVÄT

• Oikeustieteet 
• Psykologia
• Yhteiskunta- ja valtiotieteet 

Tärkein vaihe matkallani 
kohti yliopistoa!



Väyläopinnoilla Jyväskylän 
Kauppakorkeakouluun
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Yksilöllistä ohjausta opettajilta, lämpimiä 
opiskelumuistoja ja pitkäaikaisia ihmissuhteita.

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 tarpeen vaatiessa. 
Ryhmäkoot ovat linjoilla maltillisia, joten opettajat pystyivät antamaan 
opiskelijoille erittäin yksilöllistä ohjausta.

Sami, Kauppatieteet 2020–2021 



• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat
• JAMKin ja XAMKin opintoja
• Jamkin kielikeskuksen opintoja

• Suuntana poliisiala
• Valmistautumista Polamkin

valintakokeen kaikkiin osa-alueisiin.

• Korkeakouluun valmentavat opinnot
• Arkkitehtuuri ja tekniikka

Ammattikorkeakouluun suuntaavat linjat
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Väylämahdollisuus

Hyvät eväät opiskeluun.



Uusia ystäviä, loistavia opettajia sekä 
opiskelupaikka JAMKista!
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Opintojen aikana kehityin erityisesti kirjoittamis- sekä 
esiintymistaidoissa. Vuosi opistolla myös kasvatti 
itseluottamustani opintojen suhteen.

Suosittelen Alkio-opistoa etenkin siksi, että vuoden aikana löytää 
mahtavan työympäristön, uusia ystäviä sekä siksi, että pääsee viemään 
opintoja eteenpäin toisenlaisen polun kautta.

Assi, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat 2020–2021

Väylämahdollisuus



Luoville aloille suuntaavat opinnot

Arkkitehtuuri ja tekniikka

Arkkitehtuuri, muotoilu, rakennus-
suunnittelu vai tekniikan alat? Tai 

kenties teollinen muotoilu? 
Onko näistä joku unelma-alasi?

Oma ilmaisutaito avaa 
mahdollisuuksia.

Räppiä, breikkiä, musiikkituotantoa, 
DJ-työskentelyä, graffitien tekoa 

sekä hip hop -kulttuurin historian ja 
projektitoiminnan opiskelua.

Seikkaile kirjoittamalla ja 
lukemalla.

Luova ilmaisutaito

Hip hop -elementit
Luova kirjoittaminen ja 

kirjallisuus
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Osaamisen täydentäminen

Täydennä opettajan pätevyyttäsi tai 
osaamistasi englannin kielen ja viestinnän 
asiantuntijana!

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

Englannin aineopinnot 
35 op, JYMaahanmuuttajien 

Akateemisesti Suomessa 
-kotoutumiskoulutus
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Aikuisten opiskelu- ja 
työelämän digitaidot

Haluatko kehittää työelämä- ja 
opiskelutaitojasi? Kaipaavatko ICT-
taitosi vahvistamista?



Kovien tieteiden 
etäkesälukio 3.–14.7.2023

• 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

• Saat henkilökohtaista ohjausta ammattitaitoisilta 
opettajilta.

• Ilmoittautuminen 31.5.2023 mennessä: alkio.fi
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Abikurssit vähentävät
yksinopiskelun

painetta ja antavat
eväitä opiskeluun.
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Opiskelun kustannukset ja rahoitus



Opiskelijapalvelut

Asuminen
Ota kaikki irti opistovuodesta ja tule 

asumaan kauniille kampukselle 
Päijänteen rantamaisemiin. 

Viikonloppuasuminen on 
maksutonta.
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Ravintola Santeri
Aamiainen, lounas ja päivällinen 
valmistetaan lähellä tuotetuista 

laadukkaista raaka-aineista. 
Monipuolisen, maukkaan ja 

terveellisen ruoan avulla 
opinnotkin luistavat paremmin.

Kirjasto
Lainaa opinnoissa tarvittavaa 
kirjallisuutta ja aikakauslehtiä 

omasta kirjastosta.  
Yhteistyökorkeakoulujen 

e-aineistot käytettävissä etänä.



Opiskelijaelämää kampuksella

Lukuvuotta värittävät erilaiset tapahtumat, 
juhlat ja retket sekä opiskelijoiden järjestämä 
harrastustoiminta.
• Hyvis-toiminta: hengähdystauko opiskelun keskellä, 

lisää hyvinvointia ja voimavaroja.
• Korpilahtiäksöni: Linjojen välistä leikkimielistä kisailua, tutustumista 

uusiin ihmisiin ja ympäristöön!
• Itsenäisyyspäivätanssiaiset: Juhlaillallinen, tanssia ja muuta juhlaohjelmaa. 
• Peli-illat: SingStaria ja tanssia.
• Oma musaklubi The Embryo Ensemble.
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Alkio-opiston arvot

Voimaannuttava yhteisöllisyys

Alkio-opistossa ihminen 
kohtaa ihmisen.
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Edelläkävijyys

Alkio-opisto on tiennäyttäjä ja 
edustaa parasta laatua.

Laatu

Alkio-opistossa on oikea ihminen 
oikealla paikalla.

Kestävä kehitys

Alkio-opistossa inhimillinen ja 
sosiaalinen pääoma, ympäristön 
huomioiminen ja taloudellisuus 

luovat perushyvinvointia.

Aktiivinen kansalaisuus

Alkio-opisto toimii yhteiskunnassa 
ja kasvattaa hyviä kansalaisia, jotka 

vievät yhteiskuntaa eteenpäin.

Tulevaisuususko

Alkio-opistossa uskotaan, että 
juurista ammentamalla voidaan 

luoda tulevaa ja olla 
edelläkävijöitä.



Ota yhteyttä ja 
tutustu tarjontaan!
050 409 3004 | toimisto avoinna klo 8–15 |toimisto@alkio.fi
Tilaa uutiskirje!

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

Parhaat oivallukset ja 
onnistumiset koetaan yhdessä.

Opiskelija-tarinoita: 
alkio.fi

MyDay-videoita

mailto:toimisto@alkio.fi
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