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Tervetuloa opiskelemaan Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon,  
Ammattikampukselle!  
 
 
Opintojen aloitus Opinnot alkavat tiistaina 6.8.2019 klo 9.00 

Kampushallissa (Teknologiakatu 8, Kokkola). 
 
Lukuvuosi 2019–2020  6.8.2019 – 29.5.2020 
  Lomat pääsääntöisesti 

• syysloma 15.10. – 20.10.2019 
• talviloma 24.2. – 1.3.2020 

  Joululoman ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 
 
 
Kustannukset  Opetus ja ruokailu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee todistaa 

henkilöllisyytensä aina ruokailuun mentäessä Kela-kortilla tai ajokortilla. Oppikirjat ja 
muu opiskelumateriaali opiskelijan on kustannettava itse.  

  Katso lisätietoja: www.kpedu.fi/uusiopiskelija.  
 
 
Asuminen  Ammattikampuksella on opiskelija-asuntola. Voit hakea asuntolapaikkaa, jos olet alle 18-

vuotias eikä sinulla ole mahdollisuutta huonojen kulkuyhteyksien tai pitkän matkan 
vuoksi asua kotona. Lisätietoa asuntolasta kääntöpuolella. 

   Opiskelija-asuntoa voit tiedustella myös Kiinteistö Oy Tankkarista: http://www.tankkari.fi 
 
 
Taloudellinen tuki 17 vuotta täyttänyt voi hakea opintorahaa ja valtion takaamaa opintolainaa sekä yleistä 

asumistukea Kelalta. Hakeminen ja lisätiedot löytyvät 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 haluat tukea opintojen aloitukseen, voit olla yhteydessä kuraattoriin kesäkuussa 

25.6. saakka ja heinäkuussa 29.7. alkaen. 
• Maria Indola p. 040 806 8212 

    
   Jos sinulla kysyttävää terveysasioista ammattiin opiskelussa, kaikki terveydenhoitajat 

ovat tavoitettavissa 20.6. saakka. Elokuussa 1.8.2019 alkaen 
• Emma Juuri-Oja (tekniikka), p. 044 725 0141    
• Mervi Hautamäki (liiketalous ja palvelut), p. 044 730 7636   

  Elokuussa 5.8. alkaen 
• Sanna Koivisto (tietotietoliikenne, viestintä, media, prosessi- ja laboratorio alat) 

 
 
Lisätiedot  Opiskelijavalintoihin liittyvät asiat hoidat kesän aikana Keski-Pohjanmaan 

ammattiopiston hakijapalveluiden kautta, p. 040 808 5010, sähköposti 
hakijapalvelut@kpedu.fi.     

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

http://www.kpedu.fi/uusiopiskelija
http://www.tankkari.fi/
mailto:hakijapalvelut@kpedu.fi
http://www.kpedu.fi/uusiopiskelija
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AMMATTIKAMPUKSEN ASUNTOLA 
Opiskelija-asuntola sijaitsee aivan Ammattikam-
puksen välittömässä läheisyydessä. 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 kesäkuun 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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