
OPISTOVUOSI
#munvuosielämyksiä

#pohjoissavonopisto



Kansanopistossa ja 
Opistovuodessa

opiskelu

• Kansanopisto antaa jokaiselle 
mahdollisuuden oppimiseen juuri 
silloin, kun se tuntuu 
hänestä itsestään tärkeältä. 
Opiskelu kansanopistossa on 
joustavaa, yhteisöllistä, 
ohjattua ja elämässä eteenpäin 
vievää.

• Opistovuodessa 
#munvuosielämyksiä etsitään 
yhdessä elämänsuuntaa, 
vahvistetaan 
elämänhallintataitoja ja 
keskitytään vahvuuksiin

• https://www.youtube.com/watch?v=
XnuGZ4WGyNI

https://www.youtube.com/watch?v=XnuGZ4WGyNI


Mitä Opistovuodessa 
opiskellaan?

• OPISTOVUOSI oppivelvollisille-koulutuksen 
osaamiskokonaisuudet ja opintopistemäärät 
(yhteensä 56 op) Pohjois-Savon opistossa:

• Yhteiset opinnot (yhteensä 30 op):

• Arjen taidot ja elämänhallinta (5 op)

• Opiskelu-, itsetuntemus- ja 
työelämätaidot (5 op)

• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (5 op)

• Matemaattiset perustaidot ja 
ongelmanratkaisutaidot (5 op)

• Aktiivinen kansalaisuus (5 op)

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (5 op)



Valinnaiset 
suuntautumisopinnot 
(yhteensä vähintään 26 op)

• Digitaalisen median perusteet (1,5 op)

• Kuvataiteen perusteet (3 op)

• Visuaalinen suunnittelu (1,5 op)

• Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet (1,5 
op)

• Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn jatkokurssi (3 
op, pohjana perusteet)

• Luova ilmaisu (1,5 op)

• Video ja animointi (1,5 op)

• Yrittäjyyden ABC (1,5 op)

• Kestävä kehitys (1,5 op)

• Luonto tutuksi retkeillen (3 op)

• Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta (3 op)

• Kulttuurimaantieteellinen makumatka (1,5 op)

• Eläinten hoito ja huolenpito (3 op)

• Omavalintainen kurssi (1,5-6 op, esim. 
peruskoulun päättötodistuksen arvosanan 
korottaminen, työharjoittelu yrityksessä tai 
soitinharjoittelu)



Pienet ryhmät mahdollistavat
monipuoliset työtavat, 
retkeilyn ja draaman käytön.



Yritysharjoittelu 
syksyllä ja keväällä

Kaikki nuoret saivat hyvää
palautetta yrittäjiltä!

Opistovuoteen
kuuluu yritysharjoittelu, jossa
mm. harjoitellaan käytännössä
arjen taitoja, työelämätaitoja, 
ongelmanratkaisua
ja haastatellaan yrittäjää.



Kenelle Opistovuosi sopii?

- Peruskoulun päättänyt nuori tai 
ammattikoulun tai lukion keskeyttänyt
nuori

- Nuori, joka tarvitsee aikaa pohtia
tavoitteitaan, mitä elämältä haluaa
tai mihin pyrkisi opiskelemaan

- Nuori, joka on kohdannut elämässä
isoja haasteita esimerkiksi omassa
terveydessä, hyvinvoinnissa tai 
lähipiirissä.



Ketkä Opistovuodessa opettavat?
Pohjois-Savon opisto on viihtyisä ja 
yhteisöllinen oppimisympäristö. Opistossa 
on osaavat opettajat, ystävällinen 
henkilökunta ja modernit 
työskentelyvälineet. Draamakasvattaja Anni 
Marinin ohjauksessa vahvistetaan nuoren 
itsetuntoa ja ilmaisua. Ratkaisukeskeinen 
opinto-ohjaaja ja valmentavan ohjauksen 
moniottelija Leena Ståhlberg on mukana 
auttamassa nuoren tulevaisuuden 
suunnittelussa.
Opiskelemme Sinun omien tavoitteiden 
mukaisesti. Opistovuotesi on 
yhteisöllinen ja toiminnallinen. Saat 
opintoihisi tukea, ohjausta ja 
kannustusta ja pääset vaikuttamaan 
opintoihin valinnoillasi. Teemme 
opintoretkiä niin teatteriin, luontoon, 
oppilaitoksiin kuin yrityksiin. 
Keskitymme Sinun tulevaisuuteesi!

Opintojen aikana on mahdollista asua 
vasta remontoidussa ja viihtyisässä 
asuntolassa. Opiskelu, ruokailu ja 
majoitus ovat maksuttomia.



Nuoren ajatuksia 
Opistovuodesta
Opet ovat kaikki olleet mukavia.

On ollut kivaa, kun erilaisia koiria on käynyt luokassa ja aina on oppinut 
jotain uutta.

Tykkään luokassamme meidän ryhmähengestä.

Ihmettelen miten mukavaa täällä on, koska aluksi epäilin.

Innostun, kun opettaja kertoo, että lähdemme jonnekin retkelle tai jos on 
talli- tai teoriatunti.

Arjen taidot ja elämänhallinta on mielestäni tärkeää ja on kiva, että 
koulussa opetetaan perusarjen juttuja, jotka eivät välttämättä ole 
kaikille ihan tuttuja.

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat tärkeitä esim. 
Työelämässä on asiakastyössä, niin pitää osata toimia erilaisten 
ihmisten kanssa.

On kiva, että täällä vielä kerrataan matemaattiset perustaitoja ja 
muistellaan esim. Miten lasketaan näin ja noin, sellaisia asioita mitä 
ei yläasteella tarvinnut ja on päässyt unohtumaan ja käydään läpi 
ongelmanratkaisutaitoja.

Annalle haluaisin sanoa, että olet todella mukava ja tuot paljon iloa 
luokkaan sinun iloisuudella:)

Kiitoksia, että meidän oppilaiden mielipiteet otetaan monesti huomioon.

- Sini



Lisää nuorten 
pohdintoja
• Syksystä mieleeni jäi, että yhteistyötunnit luokan kanssa olivat hauskoja. Vaikka 

olin tullut koululle myöhässä, tulin suhteellisen helposti muiden kanssa toimeen, 
minkä luulen johtuneen koulutunneista milloin koko ryhmän pitää osallistua ja 
keskustella.

• Parasta vuodessa on tähän mennessä ollut kotiluokkani. Omat luokkalaiset ovat 
ystävällisiä ja älykkäitä. He osaavat helposti naurattaa huononakin päivänä.

• Haluisin, että oppisin Arjentaidoissa/Elämänhallinnassa lisää itsenäisestä elämästä 
- veron laskua, rahanhallintaa, asuntojen löytäminen ja vuokraaminen.

• Kaverit ovat kaikkialla koulussa – ei ehkä sydänystäviä, mutta kaikki ihmiset, 
opiskelijoista henkilöstöön, käyttäytyvät asiallisesti ja hyvillä aikeilla. Kuka 
tahansa varmasti auttaisi jos apua pyytäisi.

• Eläimet ovat ollut mielenkiintoinen aihe koululla. Välillä on tuotu koululle 
kissoja ja koiria, ja onhan ne söpöjä olleet.

• Koulun ruokala on aivan ihastuttava. Se on kaunis, viehättävä ja työntekijät ovat 
ystävällisiä.

• Tykkään luokassamme pienestä tilasta, työrauhasta ja sen sijainnista. Innostun 
kirjallisista tehtävistä, sillä ne ovat minulle helpoin tapa ilmaista itseäni. 
Pidän myös lautapelien pelaamisesta luokassa.

• Mieleenpainuvin retki on ollut Vänärin kävelyretki. Keväälle toivon, että voin 
laittaa opistolla oppimani asiat hyötykäyttöön.

• -Reed



Nikon tuumailuja 
Opistovuodesta

Mun vuosi

• Kun tulin opistolle ajattelin, että on hienoa 
päästä elämään osittain omillaan ja käydä 
rennompaa koulua uutta alkua varten.

• Paras suuntautumisaine on ollut Luonto tutuksi 
retkeillen, koska pääsee ulkoilemaan

• Kavereita on tullut muutamia ihan hyviäkin, 
eikä ainoastaan opistovuoden puolelta vain myös 
muualtakin opistosta

• Opet ovat monipuolisia ja kaikki ovat mukavia 
omalla tavallaan

• Ruoka on paikanpäällä valmistettua, ilmaista ja 
erittäin hyvää.

• Tykkään luokassamme rauhallisesta ilmapiiristä 
ja ystävällisestä asenteesta



Huoltajien 
palautteita Opistovuodesta
• Kotiväelle on tullut sellainen kuva, että olette pitäneet hyvin esillä 

nuoren tulevaisuuteen liittyviä asioita, sinne ne jäävät sitten muhimaan 
nuorten päähän. Yhdessä olette pohtineet tulevaisuutta erilaisten 
tehtävien ja ajatuskarttojen kautta. Lisäksi palaute koulusta on ollut 
koko ajan nuorta kannustavaa ja kunnioittavaa! Erinomaisen kiva on ollut 
myös se, että olette myös retkeilleet lähiympäristössä. Kotiväki on 
tyytyväinen. Uskomme, että nuori on saanut hyviä eväitä teiltä 
tulevaisuuteen!

• Opistovuosi on mennyt hyvin. Eri kouluissa käynti on ollut hyvä, koska se 
on selventänyt todellakin tuota tulevaa yhteishakua ja sitä kautta myös 
sitä minne haluaa hakea. Ja mikä tärkeintä, mitä haluaa opiskella ja 
tehdä sitten "isona" 🤗🤗

• Nuorellemme on hyvää tehnyt tämä vuosi vielä pohtia, mikä olisi se 
opinto, jota haluaa opiskella ja saanut muutenkin vielä kasvaa.

• Nuori on saanut hyvää tsemppausta ja myös tiukempaa ohjeistusta, kun sitä 
on tarvittu. Sosiaaliset verkostot ovat laajentuneet ja vastuullisuus 
kasvanut.



MIKSI OPISTOVUOSI?
Opiskelijan tilanteen yksilöllinen huomiointi koko lukuvuoden 
ajan. Yhteistyö nuoren huoltajien ja verkoston kanssa. 
Opiskelija saa koulutuksesta kuusi lisäpistettä 
yhteisvalintaan. Opistovuosi-linkki

#munvuosielämyksiä
#opistovuosi
#opistovuosioppivelvollisille
#pohjoissavonopisto
www.psko.fi
Instagram: munvuosielämyksiä
Facebook: mun vuosi elämyksiä Opistovuosi

• Opintopolku Yhteishaku

• Vastuukouluttaja, erityisopettaja Anna Leskinen

• p. 0401460219

• anna.leskinen@psko.fi

• Pohjois-Savon opisto

• Kansanopistotie 32
70800 Kuopio
040 1460 200

Pienuus on vahvuus!
Tervetuloa opiskelemaan ja 
viettämään ainutkertainen 
ja elämyksellinen 
OPISTOVUOSI!

KIITOS!

https://www.psko.fi/psko-koulutus/opistovuosi/
http://www.psko.fi
https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000004060
tel:+358401460200
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