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Löydä
oma
polkusi
Reisjärven kristillinen opisto
on yhteisöllinen sisäoppilaitos. Opiston taustayhteisönä
on
vanhoillislestadiolainen
herätysliike. Kristilliset arvot
ohjaavat toimintaamme ja
ovat todellisuutta arjessamme.
Muita meille tärkeitä arvoja
ovat vastuullisuus, yhteisöllisyys ja jatkuva oppiminen.

Monipuolisesta
koulutustarjonnastamme löytyy jokaiselle
jotain. Perusoppijaksolla, lyhytkursseilla ja verkkokursseilla
on erinomaiset mahdollisuudet
tunnistaa omia vahvuuksiaan
ja pohtia, mikä kiinnostaa. Tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet tietojen ja taitojen kehittämiseen.
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Kenelle opisto sopii?
Kansanopiston perusoppijakso
eli talvikurssi opistossa sopii
myös aikuisopiskelijoille (maksullinen) ja erityisopiskelijoille (maksuton oppivelvollisille,
maksullinen muille).

Opistovuosi
oppivelvollisille sopii oppivelvollisille perusopetuksen
päättäneille
opiskelijoille (maksuton 2005
syntyneille ja nuoremmille,
maksullinen sitä vanhemmille).

Ketä opistoon valitaan?

FAQ

Kuva:
Seelia Nissinen

Mikä opisto on?
piston perusoppijakso, sekä
viikonloppuisin toteutettavat
lyhytkurssit. Opiston taustayhteisönä toimii vanhoillislestadiolainen herätysliike.

Reisjärven kristillinen opisto tarjoaa vapaan sivistystyön
koulutusta, jonka merkittävimmät muodot ovat elokuusta
toukokuuhun kestävä kansano-

Mikä on Opistovuosi oppivelvollisille?
Opistovuosi oppivelvollisille on
peruskoulun päättäneille suunnattu, tuleviin opintoihin valmistava vähintään 53 opintopisteen laajuinen koulutus, joka
koostuu opiskelijan linjakohtaisista suuntautumisopinnoista,
kaikille yhteisistä opinnoista
sekä valinnaisista opinnoista.
Opistovuoden aikana opiskeli-

jat asuvat vapaaviikonloppuja ja
lomia lukuunottamatta opistolla. Yhteiset tapahtumat, teemapäivät ja juhlat tuovat vaihtelua
lukujärjestyksen
mukaiseen
opiskeluun ja ovat merkittävä
osa opintoja.
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taa hakemaansa opintolinjaa
kohtaan. Kohderyhmän kuvaus löytyy Opetushallituksen
ePerusteet -nettisivuilta
eperusteet.opintopolku.fi
Aikuislinjalle ja elämäntaitojen
linjalle on omat linjakohtaiset
valintakriteerinsä.

Oppivelvollisuuskoulutuksen opiskelijavalinnassa arvioidaan, miten hyvin hakija kuuluu Opetushallituksen
määrittämään
koulutuksen
kohderyhmään sekä miten
vahvaa suuntautuneisuutta ja
tavoitteellisuutta hän osoit-

Mitä opintolinjoja opistossa on?
Elämäntaitojen linja sopii sekä
oppivelvollisuusikäisille
että
sitä vanhemmille erityisopiskelijoille.
Aikuislinja sopii täysi-ikäisille
toisen asteen tutkinnon suorittaneille.

Käytännön taitojen, luonto- ja
erätaitojen, monialaisten opintojen, monimediataitojen, sosiaali- ja terveysalan, teknisten
taitojen ja yrittäjyystaitojen
oppivelvollisuuskoulutuslinjat
sopivat peruskoulun päättäneille oppivelvollisille.

Kuinka monta opiskelijaa opistoon valitaan?
Lukuvuodelle 2023–2024 va- osuus on n. 138 opiskelijaa.
litaan n. 156 opiskelijaa, joista Loput n. 18 opiskelijaa valitaan
oppivelvollisuuskoulutuksen aikuislinjalle.
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Pakolliset opinnot

opintoja on opiskelijakuntatoiminta ja siihen liittyvä lautakuntatyöskentely.
Opistovuoteen kuuluu myös
kaksi viikon mittaista työssäoppimisjaksoa. Opiston sisäoppilaitoselämä itsessään sisältää paljon yhteisiä opinnollisia
kokonaisuuksia, joiden aikana
huolehditaan asuntolaelämään
liittyvistä vastuutehtävistä ja
opiskellaan itsenäistä asumista
kodin ulkopuolella.

Kaikille pakollisia opintoja ovat
opistotunnit, joissa käsitellään
opistoelämään liittyviä, yhteisiä ajankohtaisasioita ja pidetään esillä omaa ja yhteistä
hyvinvointia lisääviä teemoja.
Sisäviikonloppuisin järjestetään
teemapäiviä, joissa aiheina voi
olla esimerkiksi ammatinvalinta, psyykkinen ja fyysinen
hyvinvointi, arjenhallintataidot
tai ympäristö. Merkittävä osa

Mitä
opistossa
opiskellaan?
Lukujärjestys koostuu kaikille pakollisista opinnoista,
linjakohtaisista
suuntautumisopinnoista, sekä vapaasti
valittavista valinnaisopinnoista. Lukujärjestyksen mukaista
opiskelua on arkipäivisin. Viikonloppuisin opiskellaan erilaisia hyvinvointiin ja elämään
liittyviä kokonaisuuksia teema-
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päivien muodossa. Linjakohtaisten suuntautumisopintojen
lisäksi lukujärjestyksessä on
tarjolla runsaasti erilaisia valinnaisia opintoja, joista opiskelija rakentaa henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman opistovuoden alussa. Myös peruskoulun arvosanojen korottaminen on mahdollista.

Suuntautumisopinnot
Kuva:
Maija Nissinen

Katso linjakohtaiset suuntau- kuuluu uskontoa, puheviestintumisopinnot linjojen esittely- tää, englantia, matematiikkaa ja
sivuilta (sivut 11-28). Jokaisen projektitöitä.
linjan suuntautumisopintoihin

Valinnaiset opinnot

kädentaidot: arjen teknologia,
kiinteistönhoito, korutyöt, puutyön perusteet, tekstiilityö
liikunta: juoksukoulu, jääkiekko, LI1, LI3, LI4, LI5
musiikki: iso kuoro, mieskuoro,
naiskuoro, kamarikuoro, käsikelloyhtye, MU1
muut valinnaiset: hevostenhoikielet: Business English, venä- to ja ratsastus, lääkisvalmennus, radiotyö, toimittajakurssi,
jän alkeet, viron alkeet
kotitalous: arkikokkaus, hygie- TE1, PS1, YT1
niapassi, juhlakurssi, leivontakurssi,
kuvataide: piirustus, KU3, KU4
Valinnaisissa opinnoissa on
tarjolla taito- ja taideaineiden
lisäksi useita lukion oppimäärää vastaavia kursseja, jotka on
merkitty lyhenteellä.
Tarjolla olevat valinnaisaineet
saattavat hieman vaihdella vuosittain.
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Valintakriteerit
oppivelvollisuuslinjoille
Opiskelijavalinnat tehdään sen
perusteella, miten hyvin hakijan
katsotaan kuuluvan Opetushallituksen määrittämään koulutuksen kohderyhmään sekä miten vahvaa suuntautuneisuutta
ja tavoitteellisuutta hän osoit-

taa hakemaansa opintolinjaa
kohtaan. Sisäoppilaitoskelpoisuus arvioidaan kokonaisvaltaisesti hakemuksen perusteella.
Voit saada opiskelijavalinnassa
yhteensä 24 pistettä. Pisteitä
saa seuraavasti:

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)
Avoimet kysymykset (0–2 pis- Tästä osiosta on saatava vähintettä).
tään 1 piste, jotta voi tulla valiKysely (0–6 pistettä)
tuksi opistoon.
Linjakohtainen motivaatio ja suuntautuminen (0-16p)
Katso oman linjasi valintakri- eniten pisteitä saaneet hakijat.
teerit linjakohtaisilta esittelysi- Tasapisteissä ratkaisee arpa.
vuilta. Kullekin linjalle valitaan

Opintopolku.fi

Näin haet:
Tee yhteishaku Opintopolku.fi
-palvelussa 21.2.-21.3.2023.
Täytä sähköinen kyselylomake
osoitteessa https://rkropisto.
inschool.fi/browsecourses.
Varaa aikaa kyselyn täyttämiseen. Lomakkeessa on
a. linjakohtaisia kysymyksiä
b. huoltajille suunnattuja kysymyksiä.
Suosittelemme kopioimaan kysymykset jollekin muulle alustalle (esim. tekstitiedostoon),
kirjoittamaan vastaukset ja
kopioimaan ne sitten oikeisiin
kohtiin kyselylomakkeeseen.
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Kuva:
Alisa Tervaniemi

Vastaukset lähetettyäsi et enää
pääse muokkaamaan niitä. Lähetä myös mahdolliset linjakohtaiset ennakkotehtävät ja
liitteet niille määrättyyn paikkaan. Vastaukset ja mahdolliset
liitteet tulee lähettää 4.4.2023
mennessä. Voit hakea kiinnostuksesi mukaan usealle linjalle,
mutta tulla valituksi vain yhdelle.
Haku aikuislinjalle
Aikuislinjan haku kestää 31.7.
asti. Katso aikuislinjan hakuohjeet linjakohtaisilta esittelysivuilta. (s. 27-28)

Harkintaan perustuva valinta
Haussa voidaan ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella. Tällöin päätös
opiskelijaksi ottamisesta tehdään valintapistemääristä riippumatta.
Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:
• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Harkinnanvaraista
valintaa
puoltavia lausuntoja voivat antaa esimerkiksi opinto-ohjaajat
ja huoltajat.
Koulutustarpeet ja edellytykset
suoriutua opiskelusta arvioidaan ja otetaan huomioon, kun
valintapistemäärästä poiketaan.
Hakija saatetaan haastatella,
mikäli herää kysymyksiä hakijan
perusteluista.

Hakuajat
Oppivelvollisuuslinjat 21.3. asti
Aikuislinja 31.7. asti
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Suuntautumisopinnot
elämäntaito ja arjen taidot
työtoiminta
liikunta
äidinkieli
englanti
matematiikka
kuvataide
musiikki

kotitalous
tekninen työ ja ympäristönhoito
tekstiilityö
hevostenhoito
työssäoppiminen
uskonto

Valintakriteerit
Opiskelijavalinnassa
otetaan
huomioon opiskelijan toimintakyky ja sopeutuminen opiskelijaryhmään. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään erikseen
järjestettävän
valintakurssin
jälkeen.

Onnistunut opistovuosi

Elämäntaitojen linja
Elämäntaitojen linjan tavoitteena on antaa yhteiskunnassa
tarvittavia elämäntaitoja ja valmentavaa opetusta selviytyä
mahdollisimman itsenäisesti
erilaisista
elämäntilanteista
ja työtehtävistä. Opinnot antavat valmiuksia ammatillisiin

opintoihin ja itsenäisempään
asumiseen. Elämäntaitojen linjalla kaikille yhteiset opinnot
suoritetaan soveltuvin osin.
Elämäntaitojen linjalla voivat
opiskella sekä oppivelvollisuusikäiset että sitä vanhemmat
erityisopiskelijat.
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Kuva:
Silvia Uljas

Hakuohje
Elämäntaitojen linjalle haetaan
yhteishaussa. Opistosta lähetetään hakuajan päätyttyä lisätietolomake hakeneille. Sen jälkeen saat opistosta lisäohjeita
ja kutsun valintakurssille.
Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse erityisopettajalta:
hanna.vannas@rkropisto.fi.

Haku 21.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Kuva:
Seelia Nissinen

Suuntautumisopinnot
kotitalous
kotitalouden projektityö
tekstiilityö
puheviestintä
uskonto
matematiikka
englanti
linjatunnit

Yleiset valintakriteerit
Tekemällä taitavaksi

Käytännön
taitojen
linja

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)
Avoimet kysymykset (0–2 pistettä).
Tästä osiosta on saatava vähinKysely (0–6 pistettä)
tään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

Linjan valintakriteerit
Koulutodistus (4-9 p)
Kotitalouden ja käsityön viimeisten arvosanojen keskiarvo.
Pisteitä saa keskiarvon verran.
Kuitenkin, jos keskiarvo on yli
9, saa 9 pistettä.

Suuntautuneisuus (0-7 p)
Kotitalouteen tai käsitöihin liittyvä ja osoitettu suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja tavoitteellisuus.

Käytännön taitojen linjan
tavoitteena on yleissivistävien opintojen lisäksi antaa
valmiuksia ja perusteita käytännön ammattialoille, tekstiilialan sekä kotitalouden
opintoihin.
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Kuva:
Heta Pöyskö

Haku 21.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Suuntautumisopinnot
luontotieto
lajintuntemus
erätaito
luonto- ja erätaidon projektityö
retkikuntavaellus
suunnistus

puheviestintä
uskonto
matematiikka
englanti
linjatunnit

Yleiset valintakriteerit
Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)
Avoimet kysymykset (0–2 pis- Tästä osiosta on saatava vähintettä).
tään 1 piste, jotta voi tulla valiKysely (0–6 pistettä)
tuksi opistoon.

Jos hiihtäminen huvittaa

Luonto- ja
erätaitojen
linja
Luonto- ja erätaitojen linjalla järjestetään yleissivistävää
koulutusta. Opiskelun painopiste on fyysisen ja psyykkisen
kestävyyden ja sinnikkyyden
lisääminen. Tähän tavoitteeseen pyritään harjoituksilla,
joita järjestetään luonnossa vallitsevissa olosuhteissa.
Luonnon tunteminen ja suojelu
sekä luonnossa liikkuminen ja

erätaitojen opiskelu ovat keskeisiä opetuksen sisältöjä. Tavoitteena on antaa tietoa ja taitoja luonnon virkistyskäyttöön
ja luonnonvarojen hyödyntämiseen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.
Linjan opinnoissa vaaditaan uimataitoa sekä riittävää fyysistä
ja psyykkistä kestävyyttä.
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Linjan valintakriteerit

Kuva:
Kirsikka Lahtinen

Koulutodistus (4-9 p)
Liikunnan, biologian ja maantiedon viimeisten arvosanojen
keskiarvo. Pisteitä saa numeroiden keskiarvon verran. Kuitenkin, jos keskiarvo on yli 9, saa
9 pistettä.

Harrastuneisuus (0–7 p)
Luontoon ja erätaitoihin liittyvä
harrastuneisuus ja suuntautuneisuus selvitetään hakemuksen yhteydessä kyselylomakkeella. Samassa yhteydessä
kartoitetaan kokemus ohjaajana ja ryhmässä toimimisesta.

Haku 21.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Kuva:
Maija Nissinen

Suuntautumisopinnot
puhe- ja kirjoitusviestintä
englanti
kuvallinen viestintä
monialaiset opinnot
projektityöskentely
uskonto

matematiikka
linjatunnit
Huomaathan, että linjan suuntautumisopintoihin ei kuulu
lukiokursseja.

Yleiset valintakriteerit

Valjasta vahvuutesi

Monialaisten
opintojen
linja
Monialaisten opintojen linjalla opiskelijat saavat puhe- ja
kirjoitusviestinnän,
englannin ja kuvaviestinnän parissa
eväitä oppiainerajat ylittävään
ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelu kulminoituu kiinnostavina
keskusteluina, yllättävinä yh-

teenvetoina ja projektin parissa
puuhailuna. Linja tarjoaa mielekkään ja monipuolisen ponnahduslaudan toisen asteen
opintoihin esimerkiksi lukioon
aikoville ja sitä harkitseville,
omia vahvuuksiaan etsiville tai
kaikesta kiinnostuneille.
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Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)
Avoimet kysymykset (0–2 pis- Tästä osiosta on saatava vähintettä).
tään 1 piste, jotta voi tulla valiKysely (0–6 pistettä)
tuksi opistoon.

Linjan valintakriteerit
Koulutodistus (4-9 p)
Pisteitä saa kaikkien oppiaineiden keskiarvon verran. Kuitenkin, jos numeroiden keskiarvo
on yli 9, saa 9 pistettä.

Tavoitteellisuus (0-7 p)
Opiskelutaitojen kehittämiseen
liittyvä tavoitteellisuus selvitetään hakemuksen yhteydessä
kyselylomakkeella.

Haku 21.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Suuntautumisopinnot
kuvallinen viestintä
radiotyö
journalistiikan taidot
mediaprojektit
puheviestintä

uskonto
matematiikka
englanti
linjatunnit

Yleiset valintakriteerit
Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)
Avoimet kysymykset (0–2 pis- Tästä osiosta on saatava vähintettä).
tään 1 piste, jotta voi tulla valiKysely (0–6 pistettä)
tuksi opistoon.

Linjan valintakriteerit
Kanavat haltuun

Monimediataitojen
linja

Haku 21.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille

Monimediataitojen linjalla järjestetään yleissivistävää koulutusta. Opintojen painopiste
on monipuolisten viestintätaitojen opiskelu. Opinnoissa
opiskellaan kuvallista, audiovisuaalista, kirjallista ja puheviestintää sekä journalistiikkaa.
Opiskelu on projektimaista

työskentelyä. Linjan opiskelijat
osallistuvat aktiivisesti opiston
viestintään. Tavoitteena on saada taitoja sekä viestinnälliseen
sisällöntuotantoon että mediateknologian hallintaan. Opinnot
antavat valmiuksia monipuoliseen viestinnälliseen työskentelyyn jatko-opinnoissa ja työelämässä.
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Kuva:
Janette Haapasaari

teitä kuvallisen ja kirjallisen viesKoulutodistus (0-4 p)
Äidinkielen, kuvataiteen ja ma- tinnän tuotoksistasi, esimerkiksi
valokuvista, videoista, teksteistä,
tematiikan keskiarvo
sosiaalisen median julkaisuista, tai(ka. 6-10 = 0-4 p)

Ennakkotehtävät

Video (0-6 p)
Toteuta ennakkotehtävänä 1-3 minuuttia kestävä video “Minä ja harrastukseni”, jossa esittelet itseäsi ja
sinulle tärkeää harrastusta. Linkitä
video digitaaliseen portfolioon piilotettuna YouTube-videona.
Videon arviointi:
Tekniset taidot eli miten video on
teknisesti kuvattu tai toteutettu
hakijan valitsemalla teknologialla
ja miten toteutuksessa näkyy hakijan videonmuokkaustaidot. Visuaalisuus eli miten monipuolisesti ja
mielenkiintoisesti video on kuvattu. Viestinnän selkeys, miten selkeästi ja kiinnostavasti videon aihe
käsitellään ja viestitään videossa
suullisesti, kirjallisesti tai visuaalisesti.
Digitaalinen portfolio (0-6 p)
Kokoa digitaaliseen portfolioon
esim. diasarjaan edustavia näyt-

deteoksista tai muusta monimediataitojen linjaopintoihin liittyvistä projekteista. Esittele tuotokset.
Tuotokset voivat olla esim. perusopetuksessa, vapaan sivistystyön
opinnoissa tai vapaa-ajalla tehtyjä.
Liitä portfolio hakemuksen liitteeksi.
Portfolion arviointi:
Harrastuneisuuden monipuolisuus,
miten monipuolisesti hakijan harrastuneisuus liittyy linjaopintoihin kuuluvia viestinnällisiä opintoja. Portfolion visuaalisuus, miten
miellyttävä, kiinnostava ja selkeä
on portfolion visuaalinen taitto
ja sommittelu. Viestinnän selkeys,
miten havainnollisesti ja selkeästi
hakija ilmaisee harrastuneisuuttaan ja vietinnällisiä taitojaan porfoliossaan.
Portfolio tulee lähettää 4.4.2023
klo 16 mennessä osoitteeseen
haku.mome@rkropisto.fi.
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Suuntautumisopinnot
lasten kasvatus ja hoito
vammaistyö
ikääntyvien hoito ja kuntoutus
ensiapu
terveystieto
kirjoittamistaidot
projektityö

liikunnan ja luovan toiminnan
ohjaus
puheviestintä
uskonto
matematiikka
englanti
linjatunnit

Yleiset valintakriteerit
Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)
Avoimet kysymykset (0–2 pis- Tästä osiosta on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valitettä).
tuksi opistoon.
Kysely (0–6 pistettä)

Lähimmäisten parhaaksi

Sosiaali- ja
terveysalan
linja
Sosiaali- ja terveysalan linjan
tavoitteena on antaa yleissivistävää koulutusta sekä valmiuksia sosiaali- ja terveysalalle. Linjan tavoitteena on oppia
toimimaan vuorovaikutuksessa

Linjan valintakriteerit
Kuva:
Adanna Niskakangas

Koulutodistus (0-14 p)
Suuntautuneisuus (0–2 p)
Matematiikan, terveystiedon ja Suuntautuneisuuden ja tavoitäidinkielen keskiarvo.
teellisuuden perusteella saa
0–2 pistettä.

erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Opintojen aikana
on mahdollisuus suorittaa hoitoalaan liittyviä teoriaopintoja
sekä ensiavun kurssi.

Haku 21.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Suuntautumisopinnot
3D-teknologia
koneteknologia
metalliteknologia
puuteknologia
robottiteknologia
talo- ja kiinteistöteknologia
sähköteknologia
projektityö ja dokumentointi

Tekeminen, tulos, tunnelma

Teknisten
taitojen
linja

puheviestintä
uskonto
matematiikka
englanti
linjatunnit

Yleiset valintakriteerit
Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)
Avoimet kysymykset (0–2 pistettä).
Tästä osiosta on saatava vähinKysely (0–6 pistettä)
tään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

Linjan valintakriteerit

Teknisten taitojen oppivelvollisuuskoulutuslinjan
tavoitteena on kehittää opiskelijan
valmiuksia teknisille ammattialoille.
Opinnoissa vahvistetaan käytännön tekemisen taitoja, kuten uskallusta tarttua työhön,
rohkeutta kokeilla erilaisia teknisiä ratkaisuja, osata ratkaista
ongelmia pelkäämättä epäonnistumista sekä kasvattaa sinnikkyyttä ja vastuuta omasta

työstä. Teknisen työn opetus
tapahtuu valmentavalla otteella, jossa jokaisen opiskelijan
toiminta, tiedot (teoria) ja kokemukset tuodaan jakoon yhteisen keskustelun kautta (dialogi). Dialogin tavoitteena on
muuttaa oppilaiden omien töiden (projektit) valmistuksessa
syntyvät kokemukset ja työskentelyn lomassa hankittu teoriatieto uudeksi osaamiseksi.
Kokonaisuutena linjan opiskelu
on kokemuksellista yhteistoiminnallista oppimista.
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Kuvat:
Sani Tofferi

Koulutodistus (4-9 p)
Käsityön arvosana. Pisteitä saa
arvosanan verran. Kuitenkin yli
9 arvosanasta saa vain 9 pistettä.

Harrastuneisuus (0–5 p)
Teknisiin töihin liittyvästä tekemisestä ja värkkäämisestä on
mahdollisuus saada pisteitä.
Perustelut mahdolliselle harrastamattomuudellekin ovat tärkeitä tietoja. Harrastuneisuus
selvitetään hakulomakkeella.
Tavoitteellisuus (0-2 p)
Tekniseen alaan liittyvistä tulevaisuuden suunnitelmista ja
unelmista on mahdollisuus saada pisteitä. Tavoitteet selvitetään hakulomakkeella.

Haku 21.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Suuntautumisopinnot
käytännön yritystoiminta
visuaalinen suunnittelu
yritystalous
puheviestintä
uskonto
matematiikka
englanti
linjatunnit

Yleiset valintakriteerit
Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)
Avoimet kysymykset (0–2 pis- Tästä osiosta on saatava vähintettä).
tään 1 piste, jotta voi tulla valiKysely (0–6 pistettä)
tuksi opistoon.

Yrittävää asennetta yhdessä

Yrittäjyystaitojen
linja
Yrittäjyystaitojen linjan opintojen tavoitteena on edistää
vastuullisuutta, yrittäjämäistä
työotetta sekä valmiuksia sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Opinnoissa vahvistetaan
yrittäjyysvalmiuksia, joihin kuuluvat muun muassa luovuus, innovatiivisuus, sosiaaliset taidot,

Kuva:
Jobi Tölli

vuorovaikutustaidot, yrittäjyyteen kasvaminen, talouden hallinta, kestävä kehitys, vastuun
ottaminen, itsetunto ja rohkeus, elämänhallinta ja pelkojen voittaminen. Yrittäjyyslinjan
perusperiaatteena on tekemällä
oppiminen.

25

Linjan valintakriteerit
Ennakkotehtävät (0-16 p)
Portfolio ja video:
Opiskelumotivaatio ja soveltuvuus yrittäjyystaitojen linjalle
selvitetään digitaalisen portfolion avulla. Kuvaa portfolioon
osaamistasi, luovuuttasi ja harrastuksiasi esitteleviä valokuvia
ja tekstejä. Liitä portfolioon
linkki piilotetusta YouTube-videosta, jossa itse kerrot miksi
juuri sinun olisi tärkeä päästä
opiskelemaan Reisjärven opiston yrittäjyystaitojen linjalle.

Arviointi: harrastuneisuuden
monipuolisuus, portfolion visuaalisuus, viestinnän selkeys ja
tekniset taidot.
Portfolio
tulee
lähettää
4.4.2023 klo 16 mennessä
osoitteeseen haku.yl@rkropisto.fi.

Haku 21.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Kuva:
Sasha Niemela

Suuntautumisopinnot
avoimen yliopiston opinnot
englanti
monikulttuurisuusopinnot
opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
puheviestintä

liikunta
terveystieto
kotitalous
suomen kieli (ulkomaalaisille)
työssä oppiminen

Tule, näe, koe

Aikuislinja
Aikuislinja on tarkoitettu 18
vuotta täyttäneille suomalaisille ja ulkomaalaisille opiskelijoille, jotka valmistautuvat ammattikorkeakoulu- tai
yliopisto-opintoihin.
Linjalla
opiskelee vuosittain muutamia
ulkomaalaisia. Aikuislinjalle voi
tulla lukion tai toisen asteen
oppilaitoksen jälkeen. Linja sopii hyvin myös armeijan jälkeiseksi siirtymävaiheeksi opiskelumaailmaan tai työelämään.
Opistovuoden kohokohta on
linjan opintomatka ulkomaille,

johon varat kerätään tekemällä
erilaisia työtehtäviä opistossa.
Opistovuoden aikana on hyvä
miettiä, mihin suuntautuu tulevaisuudessa. Opiskelija voi
etsiä vahvuuksiaan erilaisilla
valinnaiskursseilla. Linjalla opiskellaan runsaasti viestintätaitoja ja englantia. Myös tulkkausta
voi harjoitella. Aikuislinjalla voi
suorittaa avoimen yliopiston
opintoja tai avoimia verkkokursseja muista oppilaitoksista.
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Valintakriteerit ja hakuohje
Haku jatkuu 31.7. saakka, jolloin suoritetaan täydennysvalinnat linjalle. Täydennyshaussa
ovat mukana myös ne hakijat,
jotka eivät tulleet valituiksi enAikuislinjalle haetaan Opinto- simmäisessä valinnassa.
polku.fi -palvelun kautta. Ensimmäiset opiskelijavalinnat aikuislinjalle tehdään 31.5. Tähän
ehtivien hakemusten tulee olla
Opintopolussa 31.5. klo 15.00
mennessä
Opiskelijavalinnassa
otetaan
huomioon
suuntautuminen
korkeakouluopintoihin (amk tai
yliopisto) ja 18 vuoden ikä.

Ensimmäinen haku 31.5. asti
Täydennyshaku 31.7. asti
Aikuislinja
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