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Tervetuloa opiskelemaan Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon, Hyvinvointikampukselle!  
 
Opintojen aloitus  Opinnot alkavat tiistaina 6.8.2019 klo 10.00 
  Hyvinvointikampuksen auditoriossa (Terveystie 1, Kokkola). 
 
 
Lukuvuosi 2019–2020  6.8.2019 – 31.5.2020 
  Lomat pääsääntöisesti 

• syysloma 14.10. – 20.10.2019 
• talviloma 24.2. – 1.3.2020 

  Joululoman ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 
 
Kustannukset  Opetus ja ruokailu on opiskelijalle maksutonta. Oppikirjat ja muu opiskelumateriaali 

opiskelijan on kustannettava itse. Käytämme sähköistä (Microsoft Office365) 
opiskelumateriaalia, jonka tallentamisesta ja tulostamisesta opiskelija huolehtii itse.  

 
Hiusalan opiskelijat           Opiskelijoille on tilattu välttämättömät työvälineet oppilaitoksen toimesta. Opiskelijan 

tulee lunastaa työvälinepaketti itselleen opintojen alussa (sis. harjoituspäät 2 kpl, 
sakset, veitset, kammat, harjat, essu yms.). Hinta n. 350€.  

   
  Opiskelijan on hankittava itselleen myös työkengät. Lisätietoja opiskelujen alkaessa. 
   
  Ammatillisiin opintoihin opiskelija tarvitsee kaksi kirjaa: 
   
  Hiukset, leikkaaminen, kampaaminen ja kosmeettinen hoitaminen, Luoma - Oksman, Sanoma pro 
  Väriä ja kiharaa, Kara – Oksaharju – Oksman, Sanoma pro 
   
  Halutessaan voi hankkia myös: 
  Kampaukset, Kiikeri – Laakso, Sanoma pro  
 

 Yhteisiin opintoihin tarvitaan kirjoja, jotka aineen opettaja ilmoittaa kurssin alkaessa.  
Oppikirjojen hankintaan opastetaan lukuvuoden alussa. 

 
Asuminen  Voit hakea ilmaista asuntolapaikkaa Ammattikampuksen asuntolasta, 

asuntolapaikkoja on kuitenkin rajoitetusti eikä niitä välttämättä riitä kaikille 
halukkaille. Muualla asuvat joutuvat huolehtimaan kustannuksista itse. Opiskelija-
asuntoa voit tiedustella esim. Kiinteistö Oy Tankkarista (http://www.tankkari.fi).  

 
Taloudellinen tuki 17 vuotta täyttänyt voi hakea opintorahaa ja valtion takaamaa opintolainaa Kelalta. 

Opiskelijat hakevat yleistä asumistukea. Hakeminen ja lisätiedot löydät netistä 
(www.kela.fi/opiskelijat) tai Kelan toimistosta. Koulumatkatuki korvaa päivittäisten 
koulumatkojen kustannuksia, jos yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 
km. 

   
Todistus  Palauta kopio peruskoulun todistuksesta tai lukion päättötodistuksesta tämän 

kirjeen mukana olevassa palautuskuoressa 27.6. mennessä. 
. 

 
Tukea opintoihin Jos sinulla on kysyttävää terveysasioista ammattiin opiskelussa, ota yhteys tervey-

denhoitajaamme 5.8.2019 alkaen. Terveydenhoitaja Carita Hilli, p. 044 7307951 
 
Lisätiedot  Opiskelijavalintoihin liittyviä asioita voit hoitaa kesän aikana Keski-Pohjanmaan 

ammattiopiston Hakijapalveluiden kautta, p. 040 808 5010 tai 
hakijapalvelut@kpedu.fi. 

   
Katso lisätietoja uudelle opiskelijalle: www.kpedu.fi/uusiopiskelija 

http://www.tankkari.fi/
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AMMATTIKAMPUKSEN ASUNTOLA 
Myös hyvinvointikampuksen opiskelijat voivat 
hakea ilmaista asuntolapaikkaa Ammattikampuksen 
asuntolasta. Opiskelija-asuntola sijaitsee 3,5 km 
päässä Hyvinvointikampuksesta, Ammattikampuksen 
läheisyydessä Närvilänkadulla. Ilmainen majoitus 
asuntolassa on tarkoitettu ensisijaisesti alle 18-vuo-
tiaille, opintonsa aloittaville opiskelijoille. Jos paik-
koja jää vapaaksi, niitä voidaan antaa myös vanhem-
mille opiskelijoille.  
Asuntolan huoneet ovat kahden hengen valmiiksi ka-
lustettuja huoneita. Sängyissä on patjat, mutta tyynyt, 
peitot ja liinavaatteet asukkaat huolehtivat itse.  
Asuntola on jaettu 10 hengen soluihin, joissa jokai-
sessa on kaksi suihkua, kaksi WC:tä ja seurustelutila. 
Solun keittiövarustukseen kuuluu jääkaappi, liesi, 
mikroaaltouuni ja kahvinkeitin. Astioista jokainen 
asukas huolehtii itse.  
Kellarikerroksessa sijaitsevat kerhotila sekä sauna- ja 
pyykinhuoltotilat. 
Asuntolan asukkaaksi voi hakea Ammattiopiston 
opiskelija, jolla ei ole mahdollisuutta huonojen kul-
kuyhteyksien tai pitkän matkan vuoksi asua koto-
naan.  

     HUOM! Asuntolan pihassa, sisätiloissa ja parvek-      
      keilla tupakointi on ehdottomasti kielletty! 

 
Hae asuntolapaikkaa sähköisesti heti opiskelupaikan saatuasi osoitteessa:   
 
  https://bit.ly/2wChHfE   
  (valitse sivulla: Kokkolan ammattikampuksen asuntolapaikkahakemus) 
 

Asuntolapaikan saaneelle opiskelijalle lähetetään lasku takuumaksusta.  
Asuntolaan tulevien opiskelijoiden on maksettava 100 euron takuumaksu 
1.8.2019 mennessä. Takuumaksu kattaa asuntolassa asumisen ajalta aiheutu-
vat mahdolliset puhdistus-, siivous- ym. yleiskustannukset. Asuntolanhoitaja  
luovuttaa avaimet maksukuittia vastaan, joten kuitti on säilytettävä.  

 
Lisätiedot  Voit kysyä asuntola-asioista kesäkuussa 27. ja 28. päivä ja 
  elokuussa 5.8. lähtien 
  Kristiina Salo, p. 044 725 0127 tai sähköpostilla kristiina.salo@kpedu.fi  

 
Asuntolassa sijaitsee myös 8-paikkainen opiskelijoiden tukiasunto – ATSA. 
Asuntolaohjaajat ovat tavoitettavissa 26.6. saakka ja heinäkuussa 29.7. alkaen.  
Lisätietoja sähköpostitse, www.kpspy.fi, tai puhelimitse, p. 040 564 5767. 
26.6. – 29.7. kiireelliset asiat p. 040 564 5767. 

   
 
  Hyvää kesää, nähdään syksyllä! 
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