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Tervetuloa opiskelemaan Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon,  
Kannuksen toimipaikkaan! 
 
 
Opintojen aloitus Opinnot alkavat tiistaina 6.8.2019 klo 10.00. 

Ollikkalankatu 3 
69100 Kannus 

Ensimmäisen koulupäivän ohjelma 
 

Klo 10.00  Aloituskahvi päärakennuksessa Ollikkalassa  
klo 11.00 Tutustumista opiskelujärjestelyihin vastuuohjaajan kanssa 
klo 12.00 Ruokailu 
klo 12.45   Tutustuminen opiskelujärjestelyihin ja oppilaitokseen jatkuu, asumisasiat 

asuntolanohjaajan kanssa sekä majoittuminen 
Ensimmäisen kouluviikon ohjelma 
   

Ensimmäisen kouluviikon aikana tutustutaan oppimisympäristöihin, alan yritystoimintaan 
ja yrittäjiin, oppilaitoksen työyhteisöön ja toimintatapoihin, omaan ryhmään ja muiden ryh-
mien opiskelijoihin. Lisäksi aloitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitel-
man (HOKS) laatiminen. Koulu päättyy ensimmäisellä viikolla perjantaina klo 12. Toinen 
kouluviikko alkaa maanantaina 12.8. klo 10. 

 
Asuntolapaikka Paikkaa haetaan sähköisellä asuntolapaikkahakemuksella 28.6.2019 mennessä osoit-

teessa  https://bit.ly/2wChHfE  (valitse: Kannuksen toimipaikan asuntolapaikkahake-
mus) 
Asunto lapaikan saanei l le  lähetetään i lmoitus sähköpost i tse 12.7 men-
nessä asunto lahakemuksessa i lmoitet tuun sähköpost iosoit teeseen. 

 
Peitto ja tyyny, lakanat, pyyhkeet, peseytymisvälineet ja astiat on tuotava mukana, asun-
noista löytyy kattila, paistipannu, lasta ja leikkuuveitsi.  
Eläintenhoidon osaamisalan opiskelijoiden on tuotava myös 80 cm patja. 
 
Asuntolapaikan varauksen jälkeen sinulle lähetetään kotiin 100 euron lasku avaintakuu-
rahasta. Tuo kuitti maksusta mukanasi. Takuurahaa vastaan sinulle luovutetaan huo-
neesi avain ja tehdään kirjallinen asumissopimus sekä sinun että huoltajan kanssa. Tuo 
mukanasi tilinumerosi, johon aikanaan takuuraha palautetaan. 

 
Jos haluat majoittua edellisenä maanantaina tai sinulla on muuta kysyttävää asumisesta, 
ota yhteyttä asuntolanohjaaja Tommi Lapinjokeen p. 044 7250 618 tai tommi.lapin-
joki@kpedu.fi  
Tommi on tavoitettavissa 14.6. - 20.6. ja 31.7 alkaen arkisin, klo 8-15.45 
 
Lisätietoja asuntolasta: www.kpedu.fi/kannus/asuntola 

 
Opiskelukustannukset Opetus, asuminen, aamupala, lounas ja päivällinen ovat opiskelijalle maksuttomia. Kus-

tannukset koostuvat kirjoista, kopioinneista, työvaatteista, retkistä ja päivittäisistä kah-
veista ja omasta kannettavasta tietokoneesta. 

 
Opintososiaaliset edut 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.  
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Opintotukihakemukset voit lähettää suoraan Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon tai 
toimittaa opintosihteerille, joka täydentää mahdolliset puuttuvat tiedot.  

 
 
Kouluun tullessasi VARAA MUKAAN (mielellään heti aloituspäivänä mukana): 
 

• yläkoulun päättötodistus sekä mahdolliset työ-/koulutodistukset  
• muistiinpanovälineet (mapit + välilehdet opiskelijat saavat opistolta) 
 
Työvaatteet ja – varusteet: 
• Maatilatalouden osaamisala:  

o  maatilan / konehallin töihin turvakengät ja sopiva työasu. 
• Maatalousteknologian osaamisala:  

o Turvajalkineet ja työasu hallityöskentelyyn 
• Eläintenhoidon osaamisala:  

o vaatteet hoitolatyöskentelyyn (pitkät housut, paita) sekä maastovarustus (kumi-
saappaat, ulkoiluasu) sekä rakennus- ja konetöihin soveltuvat työvaatteet ja 
jalkineet 

• Metsäkonekuljetuksen osaamisala 
o sopiva maastovaatetus ja -jalkineet 

 
• Jos olet käynyt Pohjoismaiden ulkopuolella 2 kk:n sisällä, on toimitettava negatiivinen 

salmonella tulos ennen kuin voi tulla navettatyöharjoituksiin (yhteys omaan terveyskes-
kukseen) 

• Traktorikortti (T-luokka). Ne, joilla korttia ei ole, suoritettavat sen ensimmäisen syksyn 
aikana omakustanteisesti (noin 150 €). Traktorikortti vaaditaan maatalousalan perustut-
kinnon kaikilla osaamisaloilla (maatilatalous, maatalousteknologia, eläintenhoito) eli 
sisältyy tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. 

• Oma kannettava tietokone on pakollinen eläintenhoidon opiskelijoille, muille oman ko-
neen tuominen on suositeltavaa  

 
Lääkärintodistus Jos sinulla on ruoka-aine-allergioita, niistä pitää toimittaa lääkärintodistus opintojen alka-

essa. 
 
Oppilaitoksen alue Tämän QR-koodin avulla pääset tutustumaan oppilaitoksen aluee-

seen, rakennusten ja työpisteiden sekä luokkien sijantiin. 
 
 
  
 
Lisätiedot Opiskelijavalintoihin liittyvät asiat hoidat KPEDUn hakijapalveluiden kautta. Hakijapal-

velut on auki koko kesän ajan arkipäivisin klo 9.00 – 15.00  
p. 040 808 5010 tai hakijapalvelut@kpedu.fi. 

 
Jokaiselle tehdään opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-
telma HOKS, jossa huomioidaan esimerkiksi opiskelijan aikaisempi osaaminen. Voit roh-
keasti ottaa Kannukseen yhteyttä jo ennen opintojen alkua ja keskustella mistä vain 
opintojen alkuun liittyvästä asiasta.  
p. 044 725 0605 tai info.kannus@kpedu.fi 
tavoitettavissa 25.6.- 5.7. ja 1.8. alkaen arkisin, klo 9-15 
Katso lisätietoja uudelle opiskelijalle: www.kpedu.fi/uusiopiskelija 
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