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YLEISTÄ ETELÄ-POHJANMAAN OPISTOSTA
Olet aloittamassa opiskelusi Etelä-Pohjanmaan Opistossa, joka on yksi maan
suurimmista ja vanhimmista kansanopistoista. Opisto on perustettu vuonna 1892. Se
on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aikuisoppilaitos, jota ylläpitää
maakunnallinen Korpisaaren säätiö.
Opintolinjojen, aikuisten perusopetuksen, kymppiluokan sekä kasvatus- ja ohjausalan
perustutkinnon lisäksi opistossa järjestetään monipuolisesti myös muuta
koulutustoimintaa. Yliopisto-opetusta toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen,
Jyväskylän, Lapin, Oulun, Turun, ja Vaasan avoimien yliopistojen kanssa. Opistossa on
myös erilaista kurssitoimintaa ja koulutustilaisuuksia ympäri vuoden.
Omalla opintolinjallasi opiskelet omien henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.
Toivomme, että opiskeluvuotesi käynnistyy mahdollisimman hyvin. Tällä perustietoja
antavalla opinto-oppaalla haluamme auttaa sinua alkuun opiskelussasi EteläPohjanmaan Opistossa. Lisätietoja saat opintolinjasi vastaavalta opettajalta, muilta
opettajiltasi sekä opiston henkilökunnalta.
Toivomme, että mielenkiintoisten opintojen, uusien opiskelukaverien ja mukavan
opistoympäristön myötä opiskeluvuodestasi Ilmajoella tulee myönteinen ja
ikimuistoinen kokemus.

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Pohjanmaan Opistoon!
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OPISTON HENKILÖKUNTA
JOHTO
Puhelin
Nyyssölä Kyösti, rehtori (historia, yhteiskunnalliset aineet)

044 559 4400

Jaakonaho Tuija, apulaisrehtori (kauppatieteelliset aineet)

050 338 5802

Kansanaho Minna, apulaisrehtori (nuorisotyöaineet, erityisopetus, Nuva OPSO)

0500 868 423

Mäkelä Sari, hallintosihteeri

044 432 5633

OPETTAJAT
Alestalo Jaana (kasvatustieteen opintolinja)

044 432 5634

Eteläaho Alina (Maakari-maahanmuuttajakoulutus)

044 432 5607

Haapanen Timo (aikuisten maahanmuuttajien perusopetus)

044 432 5601

Hannula Tero (kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja)

044 432 5635

Kakkuri Esa (nuorisotyöaineiden opettaja, Nuva 2)

044 432 5602

Kohtala Suvi (psykologian opintolinja)

044 432 5640

Korja Venla (teatterin opettaja)

044 432 5621

Korkeakoski Annemari (suunnittelija, KAPIP, KAPIP EAT)

044 432 5637

Korpela Satu (kasvatusaineiden opettaja, kansainvälisyysasiat, Nuva 1)

044 432 5605

Koskenmaa Satu (sosiaali- ja terveysalan opintolinja)

044 432 5617

Kuusela Jonna (oikeustieteen opintolinja)

044 432 5649

Kyrönlahti-Heikkilä Seija (lääketieteen opintolinja)

044 432 5606

Metsä-Turja Sonja (emäntä-opettaja)

044 432 5625

Mäkinen Iiris (aikuisten maahanmuuttajien perusopetus)

044 432 5636

Mäkinen Jaakko (nuorisotyöaineiden opettaja, opinto-ohjaus, Nuva 1)

050 323 2380

Männistö Elisa (lääketieteen lyhyt opintolinja)

044 432 5604

Palomäki Tuija (suunnittelija, ammatillinen lisäkoulutus)

0400 724 584

Perkiö Susa (nuorisotyöaineiden opettaja, Nuva 3)

040 522 0686

Poskiparta Jari (yliopistostartti, tietotekniikan opintolinja)

044 432 5612

Puro Leena (maskeerauksen opintolinja)

044 432 5622

Saari Katja (liikunnan opettaja)

044 432 5639

Stenroos Johanna (tanssinohjauksen opintolinja)

044 432 5619

Vanamo Lea (äidinkielen opettaja)

044 432 5614

Vihelä Anne (rytmimusiikin opintolinja)

044 432 5624

MUU HENKILÖKUNTA
Ahonpää Hanna (markkinointivastaava)

044 432 5618

Huhtakallio Riikka (terveydenhoitaja)

044 790 2358

Huhtanen Anne (siivoustyönohjaaja)

044 432 5615

Koivisto Hannele (yhteisöohjaaja)

044 559 5400

Latva-Reinikka Anu (informaatikko, kirjasto)

040 830 4183

Leppiniemi Marjo (vastaava kokki)

044 300 9057
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Lintula Marja-Leena (kokki)
Niemelä Jenni (toimistosihteeri)

044 432 5613

Ojaluoma Tuula (kokki)
Pihlajamäki Virpi (opintosihteeri)

044 432 5641

Päivystävä talonmies

040 705 4138

Salo Jarno (atk-tuki, Sidereum)

045 163 2303

Salovaara Esa (talonmies-vahtimestari)

044 432 5644

Takala Aulis (talonmies)

040 705 4138

Vaismaa Satu (opintosihteeri)

044 432 5643

Viianen Sari (kuraattori)

044 419 1633

Yli-Karjanmaa Marianne (laitoshuoltaja)
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@epopisto.fi, Opiston toimisto puh. 06 4256 000
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OPISTON ALUE

Huom! Tupakointi on kielletty
koko opiston alueella.
Opisto kannustaa opiskelijoita ja
henkilöstöä tupakoimattomuuteen.

Liakka-talo (L)

Vanha päärakennus

Korpisaarisali: liikuntatilat

Juhlasali 1. krs

Ravintola Katajanmarja
Auditorio
Luentoluokat L1−L7
Opettajien työtila
Kirjasto
Kuntosali

Luentoluokat 1.−2. krs
Opetuskeittiö 1. krs
Oleskelutila 1. krs
Kielistudio 2. krs
Opettajien työtilat 2. krs

A-rakennus: Rytmimusiikin luokka, työtiloja, asunnot

M-rakennus: Asunnot

B, C, D-rakennukset: Asunnot

P = Pysäköinti

E-rakennus: Toimisto, asunnot

V=Vierikko, asunnot

F-rakennus: Työtiloja

Veistola: Varasto
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G-rakennus: Luentoluokat, sauna, asunto
H-rakennus: Asunnot, luentotila
K-rakennus: Asunnot, luennoitsijan asunto, luentotila
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= Kokoontumispaikka

OPISTON KOULUTUSTARJONTA 2018–2019
Opintolinjat
 AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN PERUSOPETUS (AIPO)
 FRIA FINSKA STUDIELINJEN (FRIA)
 HEVOSTAITOJEN OPINTOLINJA
 KASVATUSTIETEEN OPINTOLINJA (KOP)
 KAUPPATIETEEN OPINTOLINJA (KAP)
 KULTTUURIOPISTO
(KIRJOITTAMINEN JA SUOMEN KIELI, MASKEERAUS, RYTMIMUSIIKKI, TEATTERI, TANSSINOHJAUS)
 KYMPPILUOKKA (KYMPPI)
 LIIKUNTATIETEEN OPINTOLINJA (LIP)
 LÄÄKETIETEEN OPINTOLINJA (LTL)
 LÄÄKETIETEEN LYHYT OPINTOLINJA (LTLL)
 MAAKARIT – suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille (MAAKARI)
 OIKEUSTIETEEN OPINTOLINJA (OILI)
 PSYKOLOGIAN OPINTOLINJA (POP)
 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINTOLINJA (SOTE)
 TIETOTEKNIIKAN OPINTOLINJA
 YLIOPISTOSTARTTI (YRTTI)

Ammatillinen perustutkinto
 KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO (KASVO)
 NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO (NUVA)
 NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN OPPISOPIMUSKOULUTUS (NUVA OPSO)

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO (KAPIP)
 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO (KAPIP EAT)
 LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO (LANU)
 PERHEPÄIVÄHOITAJAN AMMATTITUTKINTO (PPH)

Näyttötutkintomestarikoulutus
Avoimen yliopiston opinnot
Lyhytkurssit
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OPISTON PALVELUT
RAVINTOLA
Opistolla on Liakka-talossa oma opiskelijaravintola Katajanmarja. Opiskelija voi valita joko
yksittäisiä ruokailuja alla olevien taulukkohintojen mukaisesti (ensimmäinen taulukko) tai
valita opetus + täysihoito- tai opetus + lounas-paketin (alempi taulukko). Valitessasi
ruokailut opintomaksun yhteyteen säästät ruokailukustannuksissa.

Kattausajat ma – pe
(viikonlopun ajat poikkeavat,
ne ilmoitetaan ravintolan
ovella)
Aamupala klo 7.30 – 8.30

Ruokailun
hinta €/kpl

Yksittäisten ruokailukertojen
hinnat (voimassa ma-su).

5,00 €

Lounas klo 11.15 – 12.15

7,00 €

Kahvi klo 13.45 – 14.15

2,00 €

Päivällinen klo 16.15 –17.00

6,50 €

Laskutusvaihtoehto

Hinta

Opetus ja täysihoito

460 € / kk

Opetus ja lounas

380 € / kk

Pelkkä opetus

310 € / kk

Opetus + täysihoito tai
opetus+lounas

Jokainen ruokailuun osallistuja kulkee kassan kautta. Mukana on oltava opiskelijakortti, joka
on esitettävä kassalla. Täysihoitoon/lounaaseen oikeutetulla kortissa on oltava ruokailusta
kertova tarra. Täysihoitoruokailuun sisältyvät maanantaista torstaihin aamupala, lounas,
päiväkahvi ja päivällinen sekä perjantaina aamupala ja lounas. Lounaspakettiin sisältyy
lounas maanantaista perjantaihin. Valitsemasi ruokailupakettivaihtoehto on voimassa myös
viikonloppuisin mikäli opiston ravintola on avoinna. Opiskelijoiden tulee esittää
erityisruokavalioista erillinen lääkärintodistus. Viikonlopun kattausajat poikkeavat
taulukossa olevista ajoista, ja ne ilmoitetaan erikseen ravintolan ovessa olevassa taulussa.
Suosittelemme
täysihoito/lounaspaketin
ostamista
ruokailulinjaston
kulun
nopeuttamiseksi. Se on myös sinulle edullisin vaihtoehto.
Ravintolan henkilökunta palvelee mielellään kaikissa ruokailuun liittyvissä asioissa.
Emäntä Sonja Metsä-Turja p. 044 432 5625 sonja.metsa-turja@epopisto.fi
9

TOIMISTO
Toimiston asiakaspalvelu on auki maanantaista perjantaihin, aukioloajat ilmoitetaan
toimiston ulko-ovessa. Toimiston palveluita muun muassa opiskelijatodistukset,
opiskelijakortit, opintotukiasiat, asuntojen avaimet jne.
Opiskelijoille tuleva posti viedään kirjastoon.
Opiston osoite:
Etelä-Pohjanmaan Opisto
OPISKELIJAN NIMI
Opistontie 111
60800 ILMAJOKI
OPISKELIJAKORTIT
Opiston opiskelijakortilla voi saada opiskelija-alennuksia esim. kaupoissa. Kortti on
maksuton ja saat kortin oman linjasi vastuuopettajalta / toimistolta. Tarvitset korttia myös
ruokaillessasi opistolla, jos sinulla on lounas- tai täysihoitopaketti.
VR:n opiskelutodistuksen saat joko toimistosta tai linjasi vastuuopettajalta. Todistus on
voimassa 3 kuukautta antopäivästä, sen jälkeen voit pyytää uuden todistuksen. Junassa
todistusta näyttämällä saat matkustaa opiskelijalipulla. Vaihtoehtoisesti voit hankkia
Matkahuollon opiskelijakortin. Matkahuollon opiskelijakortin hankkimista varten tarvitset
MH:n opiskelutodistuksen, jonka saat joko toimistosta tai linjasi vastuuopettajalta. Ota
todistus, valokuva ja 10 euroa mukaan, kun menet hakemaan Matkahuollon
lipputoimistosta kortin. VR:n opiskelija-alennukseen on oikeus, jos opiskelu kestää
yhtäjaksoisesti vähintään 8 kuukautta. Lisätietoja opiskelija-alennuksien määristä löydät
VR:n sivuilta. Jos olet alle 17 -vuotias, tarkista myös mahdolliset nuorisoalennukset.
KIRJASTO
Opiston kirjasto on auki lukukausien aikana kahtena päivänä viikossa. Aukioloajat
ilmoitetaan tiedotuskanavalla. Kirjastoa voi käyttää opiskeluun myös muina aikoina ohjeiden
mukaan.
Kirjastossa sinua palvelee aukioloaikoina Anu Latva-Reinikka
(puh. 040 830 4183, anu.latva-reinikka@epopisto.fi).
TIEDOTUS
Liakka-talon ja päärakennuksen auloissa on ilmoitustaulut sekä inforuutu (televisioruutu),
joilla tiedotetaan päivittäin ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Opistolla on käytössä
opiskelijahallinto-ohjelma Wilma. Jokainen opiskelija saa opintojen alkaessa
10

henkilökohtaisen tunnuksen opiston Wilmaan. Siellä on mm. linjasi lukujärjestys ja voit
seurata opintojesi kulkua sekä pitää omia tietojasi ajan tasalla. Opiskelijoiden tulee seurata
sekä Wilmassa, inforuudulla että ilmoitustauluilla olevia tiedotuksia.
ATK-LUOKAT JA VERKKOYHTEYDET
EPO-Vieras (ja EPO-Vieras-5G) on Opiston palvelujen käyttäjille avattuja verkkoja, ja noita
saa käyttää niin opiskelijat kuin majoittujatkin.

WLAN:

Salasana:

EPO-Vieras

opistoopisto1

EPO-Vieras-5G

opistoopisto1

Opistolla on käytössä kaksi ATK-luokkaa, toinen Liakka-talossa ja toinen vanhassa
päärakennuksessa. Ne ovat opiskelijoiden käytettävissä klo 8.00–21.00, ellei luokissa ole
opetusta. Muuna aikana hälytinlaitteet ovat päällä. Luokkien koneet on tarkoitettu
opiskelukäyttöön. Niihin ei saa asentaa omia ohjelmia. Kaiuttimien käyttö koneissa on
kielletty. Illan viimeinen käyttäjä sammuttaa käyttämänsä koneen. Koneissa ja laitteissa
ilmenneistä vioista on ilmoitettava heti IT-tukeen Jarno Salolle. Jarno on opistolla paikalla
ma ja ke-to 9-13, sähköposti: jarno.salo@sidereum.fi ja puhelin 045-163 2303.
Tulostuspaperit opiskelija ostaa itse, paperia voi ostaa opiston toimistosta.
Kaikissa asuntoloissa on verkkoyhteys, osassa langallinen, osassa langaton. Verkkojohtoja
saa tarvittaessa toimistosta.
LIIKUNTATILAT
Opiston liikuntasali, kuntosali ja suihkutilat sijaitsevat Liakka-talossa. Liikuntatilat ovat
opiskelijoiden käytettävissä, mikäli tiloissa ei ole opetusta tai ulkopuolista varausta. Sählyä
pelattaessa on käytettävä kaukaloa. Kuntosalin käyttäjien on laitettava painot paikoilleen
laitteiden käytön jälkeen.
Kuntosalin viikonloppukäyttö on myös mahdollista. Avaimen voi kuitata viikonlopuksi
toimistolta hyväksymällä avaimen käyttösäännöt. Tällöin kuntosalia voi käyttää klo 9–20
välisenä aikana.
PYSÄKÖINTI
Opiskelijoiden käyttöön tarkoitetut pysäköintialueet ovat opiston portista heti
vasemmalla oleva alue, H-rakennuksen takana oleva parkkipaikka sekä H-rakennuksen ja
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Veistolan välissä oleva parkkipaikka. M-rakennuksen edessä sekä K-rakennuksen
katoksessa olevat pysäköintipaikat on varattu opiston henkilökunnalle. Opiston piha-alueen
pysäköintipaikat on tarkoitettu henkilökunnan, tuntiopettajien ja vierailijoiden käyttöön.
Päärakennuksen eteen ei saa pysäköidä (esteetön huoltoautojen ja hälytysajoneuvojen
kulku).
Loka-marraskuulla oppilaskunta huolehtii lämmitystolppien jaon linjojen kesken.
Lämmitystolpallinen pysäköintipaikka on maksullinen ja lunastetaan toimistolta. Opiskelija
saa pysäköintilupa –lapun ja on oikeutettu pysäköimään mihin tahansa opiskelijoille
tarkoitetuille tolppapaikoille.
KULKUYHTEYDET
Lähin rautatieyhteys on Seinäjoella. Linja-auto tulee aamuisin Seinäjoelta Opistontien
päähän pysäkille klo 7.20, iltapäivisin linja-auto hakee opiskelijat parkkipaikalta klo 14.00.

OPINTOMAKSUT
Kansanopiston opintolinjoilla on opintomaksut, koska valtion rahoitus kattaa menoista vain
57 %. Kaikilla linjoilla opetusmaksu on 310 € / kk (15,50 €/pv)
Yksi opiskelukuukausi sisältää 20 opiskelupäivää.
Voit valita yhden vaihtoehdon seuraavista, valinta tehdään opintojen alkaessa:
opetus ja täysihoitoruoat
460 € / kk (23 €/pv)
opetus ja lounas
380 € / kk (19 €/pv)
pelkkä opetus
310€ / kk (15,50€/pv)
Opistolla asuminen maksaa 115–130 € / kk / hlö, kahden hengen huoneessa maanantaista
perjantaihin. Viikonlopuksi opistolle jääviltä peritään erillinen asuntomaksu (2 x 1 päivän
maksu). Yhden päivän maksu on asunnosta riippuen 5,75-9,75 euroa / pv. Sedu
Ilmajoentiellä asuminen maksaa kahden hengen huoneessa 115 € / kk. Siellä asuvilta ei
peritä erillistä maksua viikonlopuista.
Opistomaksu laskutetaan kuukausittain. Maksussa laskutetaan aina 20 opiskelupäivää (1 kk)
riippumatta siitä montako todellista opiskelupäivää laskutusjaksoon sisältyy. Maksu sisältää
opetusmaksun, asuntomaksun ja joko täysihoitoruokailun tai lounaspaketin opiskelijan
valinnan mukaan. Lisäksi opiskelijoiden maksettavaksi jäävät oppikirjakustannukset ja
materiaalimaksuja (koskee lähinnä maskeerauksen opintolinjalla opiskelevia).
Opiskelija saa kahdeksan samansuuruista laskua (8 kpl 1 kk/20 päivän laskua) vuoden aikana
ja yhdeksäs lasku on ns. tasauslasku, jossa huomioidaan mm. loma-ajat. Tasauksen saa
ainoastaan kevään viimeiseen opistomaksuun. Mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa, ei
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tasausta suoriteta vaan
opistomaksu
laskutuskauden vaihteeseen saakka.

laskutetaan

keskeyttämiskuukauden

Huomio! Laskutusjaksot riippuvat linjan aloituspäivästä ja menevät seuraavasti:
13.8. alkavat opintolinjat
(laskujen eräpäivä aina noin 2.5 viikkoa laskutusjakson alkamisen jälkeen)
Lasku ajalta

Lasku pv

Todelliset opiskelupäivät

13.8. – 12.9.2018

20 (kk)

23

13.9. – 12.10.2018

20 (kk)

22

13.10. – 12.11.2018

20 (kk)

16

13.11. – 12.12.2018

20 (kk)

20

13.12.18 – 12.1.2019

20 (kk)

12

13.1. – 12.2.2019

20 (kk)

22

13.2. – 12.3.2019

20 (kk)

15

13.3. – 12.4.2019

20 (kk)

23

Yhteensä 12.4.2019 tilanne:
laskutettu 160 opiskelupäivää, todellisia opiskelupäiviä 153.
Hyvitys viimeiseen laskuun 7 päivää
Tasauslaskut
13.4. – 10.5.2019 (KOP, LIP, LTL) 17 opiskelupäivää – hyvitys 7 pv = lasku 10 päivältä
SOTE
Yhteensä 12.12.2018 tilanne:
laskutettu 80 opiskelupäivää, todellisia opiskelupäiviä 81.
Lisäys viimeiseen laskuun 1 päivää
Tasauslasku
13.-21.12.2018 7 opiskelupäivää + lisäys12 pv = lasku 8 päivältä

20.8. alkavat opintolinjat
(laskujen eräpäivä aina noin 2.5 viikkoa laskutusjakson alkamisen jälkeen)
Lasku ajalta

Lasku pv

Todelliset opiskelupäivät

20.8. – 19.9.2018

20 (kk)

23

20.9. – 19.10.2018

20 (kk)

17

20.10. – 19.11.2018

20 (kk)

21

20.11. – 19.12.2018

20 (kk)

20

20.12.18 – 19.1.2019

20 (kk)

12

20.1. – 19.2.2019

20 (kk)

22

20.2. – 19.3.2019

20 (kk)

15

20.3. –19.4.2019

20 (kk)

22
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Yhteensä 19.4.2019 tilanne:
laskutettu 160 opiskelupäivää, todellisia opiskelupäiviä 152.
Hyvitys viimeiseen laskuun 8 päivää.
Tasauslaskut
20.4. – 18.5.2019 (KAUPPA, OILI ja POP) 19 opiskelupäivää – hyvitys 8 pv = lasku 11 päivältä
20.4. – 24.5.2019 (muut) 23 opiskelupäivää – hyvitys 8 pv = lasku 15 päivältä

7.1.19 alkava Lääketieteen lyhyt opintolinja
(laskujen eräpäivä aina noin 2.5 viikkoa laskutusjakson alkamisen jälkeen)
Lasku ajalta

Lasku pv

Todelliset opiskelupäivät

7.1. – 6.2.2019

20 (kk)

23

7.2. – 6.3.2019

20 (kk)

15

7.3. – 6.4.2019

20 (kk)

22

7.4. – 6.5.2019

20 (kk)
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Yhteensä 6.5.2019 tilanne:
laskutettu 80 opiskelupäivää, todellisia opiskelupäiviä 78.
Hyvitys viimeiseen laskuun 2 päivää.
Tasauslasku
7. – 10.5.2019 4 opiskelupäivää – hyvitys 2 pv = lasku 2 päivältä  lisätään laskuun ajalta 7.4. – 6.5.18

Täysihoidon, lounaspaketin tai asunnon muuttaminen (vaikutukset opistomaksuun) ja
maksut opiskelijan keskeyttäessä
Täysihoito- tai lounaspaketin voi muuttaa tai asuntoa vaihtaa laskutusjakson vaihtuessa, ei
kesken kauden. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa kesken laskutuskauden, laskutetaan
opistomaksut laskutuskauden päättymiseen saakka keskeytyspäivästä huolimatta. Kaikista
seuraavan laskutuskauden muutoksista on ilmoitettava toimistoon viimeistään edellisen
laskutuskauden viimeisenä päivänä. Muutoksen ilmoitus tapahtuu tulemalla opiskelijakortin
kanssa toimistolle. Asunnon muutoksesta on lisäksi aina sovittava yhteisöohjaaja Hannele
Koiviston kanssa.
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OPISKELU
LUKUVUODEN AIKATAULU

Syyslukukausi
Maanantaina 13.8.2018 alkavat aikuisten perusopetus, kasvatus- ja ohjausalan
perustutkinto, kasvatustieteen, liikuntatieteen, lääketieteen ja sosiaali- ja terveysalan
opintolinjat.
Maanantaina 20.8.2018 alkavat opiston muut opintolinjat.
Syysloma on viikolla 42: 15.-19.10.2018
Syyslukukausi ja sosiaali- ja terveysalan opintolinja päättyvät perjantaina 21.12.2018
Joululoma on ajalla 24.12.2018 – 6.1.2019

Kevätlukukausi
Kevätlukukausi alkaa kaikilla opintolinjoilla maanantaina 7.1.2019, jolloin alkaa myös
lääketieteen lyhyt opintolinja.
Hiihtoloma on viikolla 9: 25.2. – 1.3.2019
Mahdollisten linjakohtaisten monimuotovaiheiden ajat päätetään myöhemmin.
Perjantaina 10.5.2019 päättyvät kasvatustieteen ja liikuntatieteen opintolinja sekä
molemmat lääketieteen linjat.
Lauantaina 18.5.2019 päättyvät oikeustieteen, kauppatieteen ja psykologian opintolinjat.
Perjantaina 24.5.2019 päättyvät kaikki muut linjat.
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OPINTOJEN OHJAUS
Jokaisella opintolinjalla on oma vastuuopettaja. Hän ohjaa sinut opintojen alkuun ja opastaa
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa. Ohjaus toteutetaan osittain
ohjaustunneilla yhteisesti, osittain henkilökohtaisesti jokaisen opiskelijan kanssa erikseen
sovittuina aikoina. Opintolinjan vastuu-opettaja seuraa opintojen etenemistä ja hänelle
ilmoitetaan mahdollisista poissaoloista. Kursseilla läsnäolosta pidetään kirjaa.
Todistusmerkintä kursseista voidaan evätä liiallisen poissaolon takia.
OPINTOREKISTERI
Opiskelijan opintosuoritukset kirjataan opintorekisteriin kunkin suorituksen jälkeen.
Opiskelijalla on velvollisuus seurata oman henkilökohtaisen opiskelu-suunnitelmansa
toteutumista. Hän voi opintolinjasta vastaavan opettajan kanssa tarkistaa
opintosuorituksensa ja näin seurata opintojen aikataulussa pysymistä.
OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Opiskeluterveydenhoitajan vastaanotolle voit tulla oma-aloitteisesti kaikissa terveyttäsi ja
hyvinvointiasi koskevissa asioissa.
Opiskeluterveydenhoitaja Riikka Huhtakallio puh. 044 790 2358 (tavoitettavissa työpäivinä,
vaikka ei olisi opistolla), sähköposti (ei kiireellisissä asioissa): riikka.huhtakallio@jikky.fi
Vastaanotto ilman ajanvarausta torstaisin klo 8–10 ja muulloin ajanvarauksella.
Vastaanotto vanhassa päärakennuksessa.
Opiskeluhuollon lääkärin ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.
Ilmajoen terveyskeskus
(http://www.jikky.fi/potilaat_asiakkaat_ja_laheiset/terveyskeskus/laakarin_ja_hoitajanvastaanotot/ajanvaraus/ilmajoki)
Ajanvaraus puh. (06) 458 5201. Päivystys arkisin klo 8-16. Ajanvaraukselliset
kiirevastaanotot ma-to 8-20, pe klo 8-16.
Hammashoito
(http://www.jikky.fi/potilaat_asiakkaat_ja_laheiset/suun_terveydenhuolto/hammashoitol
at/ilmajoki)
Ajanvaraus puh. (06) 458 5161 ma-to klo 10.00–14.30, pe klo 10.00- 13.00. Särkypotilaiden
ajanvaraus ma-pe klo 7.45–10.00
Perhesuunnitteluneuvonta: terveydenhoitaja Sirkka-Liisa Uusimäki, ajanvaraus puh 044
790 2484 klo 12–13 tai opiskeluterveydenhoitajan kautta
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https:/www.jikky.fi/potilaat_asiakkaat_ja_laheiset/lapsille_nuorille_ja_aikuisille/perhekes
kus_neuvola_perhekeskus_ja_terapiapalvelut/ehkaisy_perhesuunnitteluneuvola
OPISKELUHUOLTO
Opistolla toimii opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtäviä ovat:
Ennaltaehkäisevä työskentely opistoyhteisön terveyden, turvallisuuden, sosiaalisen
vastuullisuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksen edistämiseksi
o seurata opiskelijoiden yleistä hyvinvoinnin tasoa
o järjestää tukea opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita vaikeuksia
opinnoissaan
o kiusaamistapauksiin puuttuminen ja niiden selvittäminen
OPISKELIJAKURAATTORIN PALVELUT
Opiskelijakuraattorin palvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä. Kuraattorin
tehtävänä on olla tukena ja apuna esimerkiksi silloin kun
• opiskelumotivaatio on hukassa,
• ihmissuhteissa on mutkia matkassa tai
• elämä ei tunnu olevan omassa hanskassa tai
• talous- ja asumisasiat pohdituttavat.
Opiskelijakuraattori Sari Viiasen tavoittaa puhelimitse ma-ke klo 8.00-16.00. Opistolla hän
on tavattavissa maanantaisin koko päivän. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 8.00-9.00 ja
15.00-16.00. Vastaanotto sijaitsee vanhassa päärakennuksessa samassa huoneessa
terveydenhoitajan kanssa.
Opiskelijakuraattori Sari Viianen, puh. 044 419 1633, sari.viianen@epopisto.fi
YHTEISÖOHJAAJAN PALVELUT JA YHTEISÖTEHTÄVÄ
Yhteisöohjaajana toimii Hannele Koivisto. Hän on tavoitettavissa maanantaista torstaihin,
ja hänen puoleensa voi kääntyä esim. asuntolassa asumiseen ja elämiseen sekä vapaaaikatoimintaan liittyvissä asioissa. Yhteisöohjaaja koordinoi erilaista toimintaa, josta
tiedotetaan säännöllisesti Liakka-talon ravintolan ilmoitustaululla sekä Moodlessa (ks. kohta
tiedotus). Yhteystiedot: hannele.koivisto@epopisto.fi, puh. 044 559 5400.
Jokainen opiskelija saa vuorollaan opiston yhteisötehtävän, joka kantamaan vastuuta koko
opistoyhteisöstä ja opiskelukavereista. Tehtävä on noin 2-3 tunnin mittainen esimerkiksi
opiston ravintolassa. Yhteisöohjaaja tekee listan tehtävävuoroista.

17

TURVALLISUUSASIAT
Opistolla toimii turvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää opiston
turvallisuuskäytänteitä. Opiskelijoiden tulee tutustua asunnoissa oleviin poistumisohjeisiin
hätätilanteissa ja tuntea hätäpoistumistiet niissä luokissa, joissa hänellä on opetusta.
Opiskelijoille järjestetään turvallisuuskävely, turvallisuusluento ja poistumisharjoitukset.
Kokoontumispaikka on pysäköintialue päärakennuksen ja B-rakennuksen välissä. Jos
havaitset turvallisuuteen liittyvän puutteen, ilmoita siitä välittömästi opiston
henkilökunnalle.
TAPATURMAT
Sattuneesta tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi linjan vastuuopettajalle,
terveydenhoitajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Tapaturmista ja myös läheltä pititilanteista pitää lisäksi aina tehdä vahinkoilmoitus Tiedotuskanavalla olevan linkin kautta.
Opistolla on opiskelijavakuutus, joka kattaa opiskelun ja opiskeluun liittyvät matkat.
Vakuutusasioissa täytä vahinkoilmoitus ja ota yhteyttä hallintosihteeri Sari Mäkelään, puh.
044 432 5633, sähköposti sari.makela@epopisto.fi.
OPISKELIJAKUNTA JA OPISTONEUVOSTO
Opiskelijakunta, johon kuuluvat kaikki opiston opiskelijat, järjestäytyy syksyllä yleisessä
kokouksessa, joka valitsee opiskelijakunnan hallituksen. Sen tehtävänä on mm.
opiskelijoiden viihtyvyyden ja vapaa-ajan toiminnan organisointi ja kehittäminen. Myös
opistoneuvosto valitaan syksyisin. Sen tehtävänä on kehittää opistoyhteisöä ja
oppimisympäristöä. Siihen kuuluvat rehtori, opettaja-jäsen, muun henkilökunnan edustaja,
opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja opiskelijajäsenet varajäsenineen jokaiselta
opintolinjalta.
OPINTOTUKI
Voit hakea opiskeluusi Kelalta opintorahaa, asumislisää ja opintolainaa. Työelämästä
tulevilla on mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastosta. Mikäli aiot hakea
opintotukea, sinun kannattaa tehdä opintotukihakemus välittömästi sähköisesti
http://www.kela.fi/opintotuki_nain-haet
Tarvittaessa voit liittää opistolta saamasi hyväksymisilmoituksen hakemuksesi liitteeksi.
Lisätietoa opintotuesta ja -hakemuksesta saat myös Kelan toimistoista tai www.kela.fi ja
aikuiskoulutustuesta www.koulutusrahasto.fi.
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OPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Opiston järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda edellytykset opetuksellisten ja
kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä luoda perusta työrauhalle,
turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Tavoitteena on toista ihmistä arvostava, aktiivinen,
myönteinen ja vastuullinen käyttäytyminen sekä terveelliset elämäntavat.
1. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oikeus saada
opetussuunnitelman mukaista opetusta ja riittävästi ohjausta sekä palautetta tekemästään
työstä. Hänellä on oikeus saada aikaisemmin hankittu osaaminen tai suoritetut opinnot
arvioiduksi ja tunnustetuksi, mikäli ne vastaavat tutkinnon perusteiden mukaisia tavoitteita
ja sisältöjä.
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty vapautusta. Oppitunnit
alkavat ja päättyvät lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Opiskelijan tulee suorittaa
hänelle osoitetut oppimistehtävät ja harjoitukset määräaikaan mennessä.
2. Käyttäytyminen
Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja annettuja ruokailuaikoja.
Tupakointi opiston alueella on kielletty. Opistoalueen ulkopuolella olevaa tupakointipaikkaa
käyttävien on itse pidettävä se siistinä.
Alkoholin ja huumeiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena
opiston alueella kiellettyä.

oleminen on

Mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla henkilökohtaisten asioiden hoitoon on kiellettyä, ellei
siitä ole erikseen opettajan kanssa sovittu.
Opiskelijoiden ajoneuvot on pysäköitävä niille varatuille paikoitusalueille.
Asuntojen ja opiston yleisten tilojen ja laitteiden käyttökunnosta ja siisteydestä opiskelijat
huolehtivat ja vastaavat omalta osaltaan.
3. Asuminen
Opiskelija-asunnoissa vierailut ovat sallittuja klo 22.00 saakka, mikäli ne sopivat kaikille
asunnossa asuville eivätkä aiheuta häiriötä. Opiskelu- ja yörauhan turvaaminen on kaikkien
yhteinen asia. Äänentoistolaitteita ja televisioita käytettäessä on otettava huomioon
naapuriasuntojen opiskelijat. Muut asumiseen liittyvät säännökset informoidaan erikseen.
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4. Kurinpito
Opiskelutilanteissa, asumisessa ja opistoalueella noudatetaan säädöksiä opiskelijan
oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön.
Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo järjestystä, voidaan antaa kirjallinen
varoitus. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita lain sisältämiä kurinpitokeinoja:
määräaikaiserottamista, oppitunnilta tai opistoalueelta poistamista ja asuntolasta
erottamista.
Mikäli opiskelija häiritsee opetusta, hänet voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan
oppitunnin ajaksi opetustilasta.
5. Vaitiolovelvollisuus
Opiskelijalla on velvollisuus pitää salassa oppilaitoksessa tai työpaikalla käytännön
työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulutuksessa saamansa luottamukselliset tai salassa
pidettävät tiedot.
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TERVEISIÄ ENTISILTÄ OPISKELIJOILTA

Tutustu ihmisiin.
Muista levätä.
Opiskelukin voi olla hauskaa.
Lue paljon.

Aikatauluta oikein.
Ota rennosti.

Muista pitää hauskaa (ei liian…).
Ota ilo irti uusista ystävistä.
Älä stressaa liikaa!

Hyvin teidän käy!
Jos tiedät vaihtoehtoisia koulupaikkoja, minne aiot hakea ja pääsykoeaineisto sinne
on jo ilmestynyt, lue materiaali jo syksyllä ja näin voit keväällä keskittyä
ykköstavoitteesi toteuttamiseen.

Luota itseesi.
Tee töitä etukäteen syksyllä – tehty työ löytyy keväällä edestä.
Käytä opiskelumenetelmää, joka sopii parhaiten itsellesi.
Muista käyttää hyödyksi opiston antimia (salit ym.)

Aloita opiskelu ja lukeminen heti, älä lykkää, sillä vuosi on lyhyt.
Tutustu ihmisiin ja osallistu kaikkeen mahdolliseen.
Nuku tarpeeksi.

Kyösti – ei voi selittää, täytyy kokea!
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OMIA MUISTIINPANOJA:
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