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Mikä opisto on?

Mitä opisto tarjoaa? 

Ranuan kristillinen kansanopisto tarjoaa oppia ja
elämyksiä pohjoisesta. Olemme vapaan
sivistystyön sisäoppilaitos, jonka Opistovuosi-
koulutuksessa opiskelee n. 138 opiskelijaa yhden
lukuvuoden mittaisilla poluilla. Lisäksi meillä on
laaja ja monipuolinen lyhytkurssitarjonta.

Opisto tarjoaa opiskelijoilleen oivallisen,
toisenlaisen opiskelu- ja asuinympäristön elämän
nivelvaiheissa, kun eräs vaihe päättyy ja toinen on
edessä koulutuspolulla. Opistovuosi on luonteva
paikka pysähtyä pohtimaan, mistä olet tullut ja
minne haluat olla menossa. Turvallisessa,
yhteisöllisessä ympäristössä vahvistut ihmisenä,
itsenäistyt ja löydät voimavaroja kohdata tulevaa.

Opiston arvot

Olemme lämminhenkinen, luonnonläheinen ja
ajanmukainen oppilaitos, joka tuottaa kristilliseltä
arvopohjalta asiakkaiden elämään merkityksellisiä
ja rohkaisevia oppimiskokemuksia. Edistämme
toiminnallamme ihmisten vastuullisuutta,
osallisuutta ja sosiaalista kasvua sekä
ehkäisemme syrjäytymistä. 

Ranuan kristillisen kansanopiston taustayhteisönä
on vanhoillislestadiolainen herätysliike. Kristilliset
arvot ohjaavat toimintaamme ja ovat todellisuutta
arjessamme.  
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haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
löytävät kansanopistoista itseä kiinnostavia suuntautumisopintoja
tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion.

Mikä on Opistovuosi oppivelvollisille?
Opistovuosi oppivelvollisille on peruskoulun päättäneille suunnattu, tuleviin opintoihin valmistava 34
opintoviikon (53 opintopisteen) laajuinen koulutus. Opistovuoden aikana opiskelijat asuvat
vapaaviikonloppuja ja lomia lukuunottamatta opistolla. Yhteiset tapahtumat, teemapäivät ja juhlat
tuovat vaihtelua lukujärjestyksen mukaiseen opiskeluun ja ovat merkittävä osa opintoja.

Sopiiko opisto minulle?
Opistovuosi sopii juuri sinulle, perusopetuksen päättänyt nuori, joka haluat toisenlaisen opiskelu- ja
asuinympäristön elämän nivelvaiheessa. 

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka

Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia
jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Kansanopisto-opinnot
tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle
koko elämän jatkuvana prosessina. Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa
laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Katso myös Opistovuosi aikuisille tämän oppaan sivulta 18. 

Ketä opistoon valitaan?
Opistoon  valitaan ihan tavallisia nuoria. Oppivelvolvollisuuskoulutuksen opiskelijavalinnassa
arvioidaan, miten hyvin hakija kuuluu Opetushallituksen määrittämään koulutuksen kohderyhmään
sekä miten vahvaa suuntautuneisuutta ja tavoitteellisuutta hän osoittaa hakemaansa polkua polkua
kohtaan. Lisätietoa polkukohtaisista hakukriteereistä tämän oppaan sivuilta 10-18.

Usein kysytyt 
kysymykset

4Kysy lisää
haku@rakro.fi



Miten haen opistoon?
Opistoon haetaan yhteishaussa. Hakemisessa on kaksi vaihetta: 
1. Täytä yhteishaun hakulomake Opintopolussa.
2. Täytä polkukohtainen lisätietolomake Wilmassa ja toimita liitteet.
Tarkemmat tiedot ja linkit tämän oppaan sivulla 8.
Täytä hakemus huolella ja ajan kanssa. Tarkista jokainen kohta kahdesti, älä kiirehdi! 

Voinko hakea useampaan opistoon tai useammalle eri polulle?
Voit halutessasi hakea useammalle eri polulle ja useampaan sisaropistoon, yhteensä enintään
seitsemään hakukohteeseen. Valitse kuitenkin huolellisesti hakujärjestys, sillä ylimmistä toiveista voit
saada lisäpisteitä. Hakija valitaan yhteishaussa ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen
valintamenestyksensä riittää. Hakijan alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Hakija voi
olla varasijalla ylempiin hakutoiveisiinsa.

Onko opistoon vaikea päästä muusta kuin ykköshakutoiveesta?
Ei välttämättä. Jos ensimmäiseen hakutoiveeseesi on paljon hakijoita etkä pääse sille, toiseen tai
kolmanteen hakutoiveeseen voi olla vähemmän hakijoita tai voit olla muuten vahvemmalla niissä.
Huomioithan silti, että jos haet yhteishaussa Ranuan opistoon ensimmäisenä hakutoiveena,  saat
kaksi lisäpistettä. Toisesta hakutoiveesta saat yhden pisteen.

Pystyykö hakulomakkeen täyttää vasta kotona, kun siihen menee paljon aikaa?
Pystyy. Voit vaikka tutustua hakemiseen koulussa ja hakea sitten rauhassa kotona. Voit myös tehdä
niin, että täytät koulussa yhteyshaun lomakkeen ja kotona Wilmassa tehtävän lisätietolomakkeen.
Hakemukseen on hyvä käyttää aikaa ja tehdä se huolella.

Jos hakemuksen tekee koulussa, pystyykö sitä enää myöhemmin muokkaamaan?
Yhteishakujärjestystäsi voit muokata haun loppuun saakka. 
Wilman lisätietolomakkeen voit tehdä vain kerran. Vastauksia ei voi enää muokata lähettämisen
jälkeen. Varaa siihen siis kunnolla rauhallista aikaa. 

Jos polulle kysytään arvosanoja, onko kyse joulu- vai päättötodistuksen arvosanoista?
Päättötodistuksen arvosanoista, jotka saadaan suoraan valtakunnallisesta 
opinto- ja tutkintorekisteristä. Sinun ei siis tarvitse itse kirjata niitä hakemukseen. 
Jos samasta aineesta on useampi arvosana (esim. pakollinen ja 
valinnainen), parempi huomioidaan.

Usein kysytyt 
kysymykset

5Kysy lisää
haku@rakro.fi

https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku/ranuan%20opisto?order=desc&size=20&sort=score
https://rakrowilma.inschool.fi/browsecourses


Miten lisätietolomakkeen kaikille yhteisten kysymysten pisteet muodostuvat?
Yhteiset kysymykset löytyvät lisätietolomakkeelta. Voit tutustua sen demoversioon 31.1. saakka.
Pisteiden muodostumista ei tiedoteta hakijoille. Vastaa kysymyksiin rehellisesti.

Miten täysi-ikäinen voi hakea opistoon? 
Täysi-ikäiset hakijat hakevat jatkuvan haun kautta Opintopolku.fi -palvelussa. Hakuaika on pidempi
kuin yhteishaussa. Ranuan opisto tarjoaa sinulle vuoden miettimispaussin ja samalla
mahdollisuuden opiskella täysipainoisesti sinua kiinnostavia asioita yhteisöllisessä ympäristössä.
Katso lisää tämän oppaan sivu 18.

Mille poluille vaaditaan ennakkotehtävä?
Kuvataidepolulle, teknisen työn ja teknologian polulle sekä viestintä- ja ilmaisupolulle.
Huomaathan, että ennakkotehtävä on motivaation mittari: jos olet valmis näkemään hieman vaivaa
päästäksesi opiskelemaan haluamiasi asioita, sovit ehkä hakemallesi polulle. Tartu tehtävään
rohkeasti! Katso tämän oppaan sivut 12, 15 ja 17. Tarkemmat tehtäväkuvaukset opiston
verkkosivuilla ranuanopisto.fi 

Maksaako opistossa asuminen?
Oppivelvollisille opiskelu, asuminen ja ruokailu opistossa on ilmaista. Joitain maksuja voi tulla
omista, vapaaehtoisista hankinnoista kuten materiaalikuluista, valokuvauspäivän kuvista, jääkiekon
vuoromaksusta tai  kevään lasketteluretkestä. Täysi-ikäisille opistovuosi maksaa 3600 euroa. Täysi-
ikäiset opiskelijat voivat hakea opistovuotta varten opinto- ja asumistukea sekä
opintoseteliavustusta, jotka kattavat suurimman osan opistovuoden kustannuksista.
Oppivelvollisuuden ulkopuolisille erityispolun opiskelijoille opistovuosi maksaa 3700 euroa.

Pitääkö opistossa olla tosi sosiaalinen ja avoin koko ajan?
Ei. Täällä on ihan tavallisia, erilaisia nuoria. Ei ole olemassa mitään opistotyyppiä. Moni täällä ottaa
omaa aikaa rauhassa omassa huoneessa, kävelemällä ja hiihtämällä, lukemalla, soittamalla tai
vaikka kirjoittamalla päiväkirjaa. Se on fiksuakin, että jaksaa.

Miten opistolle pääsee, jos asuu kauampana?
Oulusta kulkee lähtö- ja tulopäivänä yhteiskuljetus. Kyytiin voi hypätä myös matkan varrelta. 
Myös Rovaniemeltä tulee bussi.  

Voiko opistossa suorittaa lukion kursseja?
Opistossa voi suorittaa valinnaisina  1 - 8 lukion kurssia. 
Tutustu opiston opetussuunnitelmaan.

Usein kysytyt 
kysymykset

6Kysy lisää:
haku@rakro.fi

https://rakrowilma.inschool.fi/browsecourses
https://www.ranuanopisto.fi/
https://www.ranuanopisto.fi/
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/toteutussuunnitelma/3701105/vapaasivistystyo/tiedot


Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)
Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)
Valinnaiset suuntautumisopinnot (n. 29 op)

Mitä kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus tarjoaa? 

Opistovuosi-koulutus perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.
Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:

Kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen sisällöistä suuri osa on suuntautumisopintoja (29 op).
Nämä ovat oman polkusi opintoja sekä valinnaisia opintoja, joita molempia on kuusi viikkotuntia. 

Opistossa voit myös korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja sekä suorittaa lukion
opintoja.

Opiskelu opistossa on joustavaa ja käytännönläheistä

Opiskelu kansanopistossa on yksilöllistä ja joustavaa. Opiskelu on käytännönläheistä ja keskittyy juuri
siihen, mitä on oppimaan tultu. Yksi vuosi kansanopistossa opettaakin usein enemmän kuin pidempi
aika muualla. Opiskeluvuoden aikana saat keskittyä omien vahvuuksiesi ja kehittämisen kohtien
tunnistamiseen yhdessä ohjaavien opettajien ja opiskelukavereiden kanssa. Tulevaisuuden
suunnitelmat selkiytyvät usein kansanopistovuoden aikana.

Kansanopisto-opiskelu on kokopäiväistä. Kansanopisto on myös sisäoppilaitos, jossa on asutaan
opintojen ajan. Opiskelun arkeen sisältyy myös yhteistä vapaa-aikaa, teemapäiviä, tapahtumia ja
tilaisuuksia.

Mitä opistossa
opiskellaan?
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https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/vapaasivistystyo/7512390/tiedot
https://www.ranuanopisto.fi/wp-content/uploads/2022/06/Valinnaiset-suuntautumisopinnot-2022-2023-1.pdf
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/toteutussuunnitelma/3701105/vapaasivistystyo/tiedot


 

Opistovuosi oppivelvollisille hakuaika 21.2.–21.3.2022
Opistovuosi aikuisille 21.2.–28.5.2023

1. Katso avoinna olevat koulutukset ja täytä hakulomake
Hae sinulle sopivaa koulutusta tutustumalla opistovuosikoulutuksiin ja täytä hakulomake
opintopolussa.

2. Täytä hakemuksen lisätietolomake ja toimita liitteet
Täytä Opiskelijavalinnan lisätietolomake  Wilman osoitteessa
https://rakrowilma.inschool.fi/browsecourses 
Suosittelemme kopioimaan kysymykset jollekin muulle alustalle (esim. tekstitiedostoon),
kirjoittamaan vastaukset ja kopioimaan ne sitten oikeisiin kohtiin lisätietolomakkeeseen. Vastaukset
lähetettyäsi et enää pääse muokkaamaan niitä.

3. Liitteiden toimittamistavat
Liitä liitteet sähköisessä muodossa lisätietotolomakkeelle ennen lomakkeen tallentamista tai
lähetä ne erillisellä Wilma-lomakkeella.

Toimita liitteet 1.4.2023 kello 23:59 mennessä. 

Näin haet

8Hae:
Opintopolku.fi

www.ranuanopisto.fi/hakijalle/ 

Ennakkotehtävä teknisen- ja teknologian sekä kuvataide- ja viestintä- ja ilmaisupoluille
Mahdolliset lisätietolomakkeella pyydetyt työ- ja osallistumistudistukset.
Harkintaan perustuvan valinnan ja erityisopintojen polun liitteet:

Huolehdi mukaan tarvittavat liitteet: 

Harkintaan perustuvan valinnan ja erityisopintojen polun liitteet:
Mikäli hait harkintaan perustuvassa valinnassa, toimita harkintaan perustuvan valinnan
liitelomake. Lomakkeessa on huoltajille suunnattuja kysymyksiä. 
Mahdollinen erityistuen suunnitelma kuten HOJKS tai HOKS.
Mahdollinen terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve
opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku/ranuan%20opisto?order=desc&size=20&sort=score
https://rakrowilma.inschool.fi/browsecourses
https://rakrowilma.inschool.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=2699&checkout=true
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku/ranuan%20opisto?order=desc&size=20&sort=score
https://www.ranuanopisto.fi/hakijalle/
https://rakrowilma.inschool.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=2700&checkout=true


Valintaperusteet

 

oppimisvaikeudet
sosiaaliset syyt
koulutodistusten puuttuminen tai 
todistusten vertailuvaikeudet. 

Valintaperusteet oppivelvollisuuspoluille

Opiskelijavalinnat tehdään sen perusteella, miten hyvin hakijan katsotaan kuuluvan
Opetushallituksen määrittämään koulutuksen kohderyhmään sekä miten vahvaa suuntautuneisuutta  
ja tavoitteellisuutta hän osoittaa hakemaansa opintolinjaa kohtaan. Voit saada opiskelijavalinnassa
yhteensä 24 pistettä. Pisteitä saa seuraavasti:

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8 p)
Avoimet kysymykset (0–2 pistettä). Kysely (0–6 pistettä)

Sis. avoimet kysymykset ja kysely.
Tästä osiosta on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

Polkukohtainen motivaatio ja suuntautuminen (0-16 p)

Katso oman polkusi valintakriteerit polkukohtaisilta esittelysivuilta. Kullekin polulle valitaan eniten
pisteitä saaneet hakijat. Tasapisteissä ratkaisee polkukohtaiset pisteet.

Harkintaan perustuva valinta
Haussa voidaan ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella. Tällöin päätös
opiskelijaksi ottamisesta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan
syitä ovat:

Koulutustarpeet ja edellytykset suoriutua opiskelusta arvioidaan ja otetaan huomioon, kun
valintapistemäärästä poiketaan. Hakija saatetaan haastatella, mikäli herää kysymyksiä hakijan
perusteluista.
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Erityisopintojen polku

Kenelle
Itsenäistä elämää aloittelevalle.
Arkielämän taidoissa tukea ja
ohjausta tarvitsevalle.
Sosiaalista elämää ja
vuorovaikutusta ikätoverien
kanssa kaipaavalle.

Eväitä itsenäiseen elämään

Erityispolun opiskelijoiden asuminen on tuettua, ja pieni
ryhmä mahdollistaa opiskelussa yksilöllisen tuen. Opisto on
erinomainen kasvualusta nuoren sosiaalisille taidoille ja
aiempaa itsenäisemmälle elämälle. Nuori saa elää ja asua
omana persoonanaan tärkeänä osana yhteisöä ja kehittää
arkielämässä tarvittavia taitoja.

Valintaperusteet

Jokainen hakija käy koulutuskokeilussa 1.11.2022–21.3.2023
välisenä aikana. Koulutuskokeilujen pohjalta opiskelijoille
tehdään soveltevuuden arviointi opiston erityisopintojen
polun opintoihin. Samalla kartoitetaan mahdollisia
erityistarpeita asumiseen ja opiskeluun liittyen.

Koulutuskokeilusta sovitaan polkuohjaajan kanssa 
maija-leena.toljamo@rakro.fi.

108 opiskelupaikkaa



Kotitalouspolku

Kenelle
Sopii kaikille, jotka haluavat
kehittyä maukkaan ja
monipuolisen
ruoanvalmistuksen ja
leivonnan osaajiksi.

Valintaperusteet

Kotitalouden polulla pisteet muodostuvat seuraavista
tekijöistä:

1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). 
2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)
      Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
            – Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), 
                 tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
        Motivaatio, harrastuneisuus ja suuntautuneisuus (0–9 p) 
        Kotitalouden arvosana (0–5 p)

Arkea, juhlaa ja vieraanvaraisuutta

Kotitalouspolulla keskitytään taitoihin, joita kaikki tarvitsevat
elämässään. Tunneilla valmistetaan ruokaa ja leivonnaisia sekä
perinteisin että uusin ohjein. Tulokset nautitaan yhdessä
katetussa pöydässä. Polulla voi pohtia, voisiko ruuasta saada
itselleen ammatin. 

16 opiskelupaikkaa 11



Kuvataidepolku

Kenelle
Kuvailmaisusta ja -
viestinnästä sekä
muotoilusta ja
arkkitehtuurista
kiinnostuneelle.

Kestävä pohja taiteen harrastamiseen

Kuvataidepolun opintojen tavoitteena on kuvallisen
ilmaisutaidon kehittäminen ja visuaaliseen kulttuuriin
perehtyminen.  Taidetalon tilavassa ateljeessa pääsee
kokeilemaan lukuisia eri kuvataidetekniikoita ja välineitä ja
saa kestävän pohjan taiteen harrastamiseen. 

Opiskelupaikat:
18 oppivelvollisille,  
2 aikuisille

Kaikille yhteiset kysymykset (0–8 pistettä)

Valintaperusteet

Kuvataiteen polulla pisteet muodostuvat seuraavista tekijöistä:

1.
2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)
      Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
        – Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), 
            tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
       Kuvataiteen arvosana (0–4 p)
       Kuvataiteeseen liittyvä ja osoitettu suuntautuneisuus,      
       harrastuneisuus ja tavoitteellisuus (0–4 p)
       Ennakkotehtävä (0–6 p)

Ennakkotehtävän tekeminen on edellytys valituksi tulemiselle. 12

https://www.ranuanopisto.fi/opistovuosi/opintopolut/kuvataide/


Liikunta- ja hyvinvointipolku

Kenelle
Liikunnasta, ohjauksesta,
hyvinvoinnista ja
terveydestä
kiinnostuneille.

Valintaperusteet

Liikunta- ja hyvinvointipolulla pisteet muodostuvat seuraavista
tekijöistä:

1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). 
2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)
       Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
               – Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), 
                   tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
         Liikunnan arvosana (0–4 p)
         Terveystiedon arvosana (0–2 p)
         Liikuntaan liittyvä motivaatio ja suuntautuneisuus (0–8 p)16 opiskelupaikkaa

Urheilun iloa, tervettä eloa

Liikunta- ja hyvinvointipolun eli lihisten kotiluokka on
liikuntasali. Polulla kokeillaan ja ohjataan eri liikuntamuotoja.
Opetuksessa painotetaan hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuutta.
Tärkeää on myös liikunnan ilo. Polulta saa valmiuksia liikunnan
ohjaamiseen, elämään ja itsetuntemukseen. 
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Luonto- ja erätaitojen polku

Kenelle
Luonnosta, retkeilystä ja
eräilystä kiinnostuneille.

Valintaperusteet

Luonto- ja erätaitojen polulla pisteet muodostuvat seuraavista
tekijöistä:

1. Kaikille yhteiset kysymykset (0–8 pistettä). 
 2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)
       Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
              – Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), 
                  tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
         Liikunnan ja biologian arvosanojen keskiarvo (0–4 p)
         Luonto– ja erätaitoihin liittyvä ja osoitettu           
         suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja 
         tavoitteellisuus (0–10 p)

Yhdessä mennään ja yhdessä tullaan

Luonto- ja eräpolkulaisten eli lettujen tunnit pidetään pitkälti
ulkona säästä riippumatta. Retkillä yövytään luonnossa. Polulla
opitaan riittävät taidot selviytyä, että pystytään nauttimaan
pohjoisen luonnon kaikista olosuhteista. Opiskelussa
painotetaan myös vastuun ottamista ja kantamista itsestä ja
ryhmästä.

Opiskelupaikat:
14 oppivelvollisille,  
2 aikuisille 14



Teknisen työn ja teknologian polku

Kenelle
Käsillä tekemisestä
innostuneelle ja tekniikasta
kiinnostuneelle.

Valintaperusteet

Teknisen työn ja teknologian polulla pisteet muodostuvat
seuraavista tekijöistä:

1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). 
2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)
      Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
          –  Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), 
               tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
           Teknisiin töihin ja teknologiaan liittyvä ja niissä osoitettu       
            suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja tavoitteellisuus           
            sekä motivaatio (0–4 pistettä)
            Käsitöiden, matematiikan ja fysiikan arvosanat (0–6 p)
            Ennakkotehtävä (0-4 p)

26 opiskelupaikkaa

Tilaa kokeilla, yrittää ja erehtyä

Teknisessä työssä opiskelija valmistaa esineitä kovista
materiaaleista kuten puusta ja metallista. Teknologian
opinnoissa tutustutaan teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin
muun muassa automaation ja ohjelmoinnin avulla.  Tällä polulla
kaikkeen ei ole valmiita ratkaisuja, vaan ne koetetaan löytää
yhdessä.
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https://www.ranuanopisto.fi/opistovuosi/opintopolut/tekninen-tyo/


Tekstiilityön polku

Kenelle
Sinulle, joka haluat löytää
uusia taitoja ja vahvistaa
kädentaitojasi pehmeiden
materiaalien parissa sekä
työskennellä luovasti omien
oppimistavoitteidesi mukaan.

Valintaperusteet

Tekstiilityön polulla pisteet muodostuvat seuraavista
tekijöistä:

1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). 
2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)
     Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
         – Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), 
             tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
      Motivaatio, harrastuneisuus ja suuntautuneisuus (0–6 p)
      Käsityön pakollinen tai valinnainen arvosana (0–5 p)
      Kuvaitaiteen pakollinen tai valinnainen arvosana (0–3 p)14 opiskelupaikkaa

Tulipa hieno, vähänkö oot taitava!

Tekstiilipolun opinnoissa kehitetään kädentaitoja ompelun,
kudonnan, kankaan kuvioinnin ja lankatöiden parissa.
Turvallinen ilmapiiri vapauttaa luomaan ja kokeilemaan uutta.
Ahkeroinnin jälkeen on ilo käyttää itse tehtyä tuotetta.
Kädentaidoista on hyötyä lukuisissa ammateissa ja tavallisessa
arjessa. Ne ovat vastataito kertakäyttökulttuurille. 
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Viestintä- ja ilmaisupolku

Kenelle
Viestintä- ja ilmaisutaitojen
sekä esiintymisvarmuuden
kehittämisestä
kiinnostuneelle
pohjakoulutuksesta
riippumatta.

Valintaperusteet

Viestintä- ja ilmaisupolulla pisteet muodostuvat seuraavista
tekijöistä:

1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). 
2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)
      Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
          – Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), 
              tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
         Äidinkielen tai viestinnän arvosana (0–4 p)
         Viestintään liittyvä ja osoitettu suuntautuneisuus,    
         harrastuneisuus ja tavoitteellisuus (0–4 p)
         Ennakkotehtävä (0–6 p)
          Ennakkotehtävän tekeminen on edellytys valituksi tulemiselle.

Aitoutta, luovuutta ja vastuullisuutta

 Viestintä- ja ilmaisupolulla viestinnän osa-alueita lähestytään
elämyksellisesti.  Valkoinen paperi päihitetään luovan
kirjoittamisen metodeilla, viestintärohkeutta ja esiintymistaitoja
harjoitellaan draamapedagogiikan keinoin, ja kirjallisuus on
keskustelun ja tunnetyön virittäjä. Radiotyössä syntyy ihan omia
radio-ohjelmia. Opinnoissa kannustetaan ilmaisun aitouteen,
luovuuteen sekä viestinnän vastuullisuuteen.

Opiskelupaikat:
16 oppivelvollisille,  
2 aikuisille 17

https://www.ranuanopisto.fi/opistovuosi/opintopolut/viestinta/


Opistovuosi aikuisille

Kenelle
18-vuotta täyttäneille
suomalaisille ja
ulkomaalaisille
suunnattu
opiskeluohjelma. Se sopii
esimerkiksi lukion,
ammattiopintojen tai
armeijan jälkeiseksi
siirtymävaiheeksi
opiskelu- tai työelämään. 

Valintaperusteet

Täysi-ikäisten valinnat tehdään koulutustarpeen ja
opistoelämään sopeutumisen edellytykset huomioiden. Näitä
selvitetään erillisellä kyselylomakkeella. Pyydämme hakijoita
myös valmistautumaan mahdolliseen haastatteluun.

Polkukohtaiset valintaperusteet 

Pidä paussia, mutta elä ja opiskele "Täyssillä"!

Ranuan opisto tarjoaa sinulle vuoden miettimispaussin elämäsi
nivelvaiheessa ja samalla mahdollisuuden opiskella
täysipainoisesti sinua kiinnostavia asioita yhteisöllisessä
ympäristössä. Täysi-ikäisenä voit opiskella jollakin seuraavista
opintopoluista: kuvataidepolku, luonto- ja erätaitojen polku
tai viestintä- ja ilmaisupolku.  

Täyssiläisten opiskeluun kuuluu polkuopintojen ja
valinnaisaineiden lisäksi kaikille yhteisiä opintoja sekä yhteinen
projekti yhdessä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. 

10 opiskelupaikkaa, joista 
4 pohjoisamerikkalaisille 18

https://www.ranuanopisto.fi/opistovuosi/opistovuosi-aikuisille/opistovuosi-aikuisille/


Seuraa meitä !

Lisätietoa 
opistoelämästä 
Matkalla valovuoteen -oppaasta 
sekä ranuanopisto.fi

https://www.instagram.com/ranuanopisto/
https://www.facebook.com/ranuanopisto
https://www.youtube.com/channel/UCQc6v96rNZqpJ85W9XkF6mw
https://www.ranuanopisto.fi/wp-content/uploads/2022/06/Matkalla-valovuoteen-2022-2023.pdf
https://www.ranuanopisto.fi/wp-content/uploads/2022/06/Matkalla-valovuoteen-2022-2023.pdf
https://www.ranuanopisto.fi/wp-content/uploads/2022/06/Matkalla-valovuoteen-2022-2023.pdf
https://www.ranuanopisto.fi/

