
”Kansanopiston tehtävänä 

on opettaa nuoria ajattele-

maan itsenäisesti. Vain 

omilla aivoillaan he kykene-

vät aikanaan kansallisvelvol-

lisuutensa täyttämään”. 

-Presidentti Kyösti Kallio - 
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Lisätietoja web-koodauskurssista            

Ajankohtaisuutiset 

Onnea ylioppilaille! 

Itä-hämeen opisto onnittelee uusia ylioppilaitaan, jotka painavat 

valkolakin päähänsä lauantaina 3.6.2017! Hyvä te, hieno suori-

tus! 

Itä-Hämeen opiston -uutiskirje Toukokuu 2017 

ITÄ-HÄMEEN OPISTO 

UUTTA: Web-koodaus– ja robottitekniikan kurs-
sit! 

Saimme monipuoliseen kurssivalikoimaamme täydennystä web-
koodaus– ja robottitekniikan kurssien muodossa. Kurssit on tar-
koitettu kaikille, jotka haluavat nopeasti ja tehokkaasti oppia 
luomaan omat kotisivunsa  tai päivittää jo osaamaansa iästä riip-
pumatta. 

Kurssit toteutetaan sekä kesän lyhytkursseina että lukion kurs-
sivalikoiaa täydentävinä. 

Robottitekniikan kurssista täsmätietoa myöhemmin kotisivuil-
lamme. 

http://www.ihop.fi/fi/nw/12373/uutta%21+tulossa+web-koodauksen+peruskurssi%21.html


Lukioon valmistava (LUVA) koulutus maa-
hanmuuttajille! 

Opiskelijaksi  voi hakea maahanmuuttaja (oleskelulupa), joka 

on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai hänellä on 

muutoin riittävät tiedot ja taidot. 

LuVa-koulutuksen yhteishaku on  24.5.-26.7.2017 ja hake-

muksen voi täyttää opintopolku.fi-portaalissa. Hakea voi 

myös suoraan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella ihop.fi. 

Haku suoraan oppilaitokseen: lukioon vielä 
vapaita paikkoja! 

Haku lukioon ei voisi enää olla helpompaa!  Voit hakea syksyllä 
alkaviin lukio-opintoihin suoraan Itä-Hämeen opiston kotisivulta 
ihop.fi.  

Lisätietoja LUVA-koulutuksesta 

Lisätietoja lukiosta 

Itä-Hämeen 
opisto 

Itä-Hämeen opis-

tossa luonnonkauniis-

sa kar-

tanoympäristössä 

Hartolassa toimivat 

sekä kansanopisto 

että kansalaisopisto. 

Molemmissa on 

monipuolinen vali-

koima sekä 

opiskeluun että har-

rastetoimintaan liit-

tyviä kokonaisuuksia 

ja kursseja. 

 

Kampusalueella 

sisäoppilaitoksessa 

sijaitsevat opiston 

päärakennus, asun-

tolat ja Linna-hotelli. 

jossa ovat opiskeli-

joiden ruokasali, 

saunat sekä uima-

allas ja liikuntatilat. 

 

Ota yhteyttä 

Itä-Hämeen opisto 

Kaikulantie 90 

19600 HARTOLA 

 

P. 03 874 740 

opisto@ihop.fi 

ihop.fi 

 

Haku käynnissä 

Opinnot alkavat heti 
lukuvuoden alussa tai 
vaihtoehtoisesti 
jaksojen vaihteessa. 
Niihin voi hakea läpi 
vuoden. 

https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.69753772461
http://www.ihopisto.net/fi/Opiskelu/Lukio/Hakeminen/Hakulomake.html
http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Lukio/Hakeminen.html
http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Lukioon+valmistava+koulutus+%28LUVA%29.html
http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Lukio.html
http://www.ihop.fi/fi/ETUSIVU.html
https://www.facebook.com/ihop.fi/?fref=ts
https://www.instagram.com/ita_hameenopisto/?hl=fi


Lisätietoja kirjoittajalinjasta 

Kirjoittajalinja 

Sanat soljumaan –kirjoittajalinjan (34 ov)

haku on käynnissä 31.7. asti ja hakea voit 

opintopolku.fi –portaalin tai opiston kotisivun 

ihop.fi kautta. 

Lyhytkurssit 

Kesätekemistä 

Monipuolinen kurssivalikoima kattaa koko vuoden ja ihop.fi-

sivulta löydät opiston kesäajan toimintaa, joihin on vielä aikaa 

ilmoittautua. 

Lisätietoja lyhytkursseista 

Kielikurssit 

Englanti 

 Kendal 

 Kendal ja Orkney 

Espanja 

 Malaga 

Venäjä 

 Hatsina 

Lisätietoja kielikursseista 

Kieli kuljettaa… Kielen opiskelua Suomesta 
kohdemaahan 

Itä-Hämeen opisto tarjoaa kolme vaihtoehtoa kielen opiskeluun. 

Jokainen kurssi aloitetaan opistolla kotimaan jaksolla ja päätetään 

kielen opiskelun päätösjaksoon kunkin kielen kohdemaassa. 

Hakuajat ja –linkit: 

 Englanti (12 ov)  1.6.—1.8.2017 opintopolku.fi ja ihop.fi 

 Espanja (18 ov)  1.6.—1.8.2017 opintopolku.fi ja ihop.fi 

 Venäjä (18 ov) 1.6.—1.8.2017 opintopolku.fi ja ihop.fi 

 Leirikoulut 

Toiminnallisuutta ryhmille 

Pyydä tarjous leirin tai leirikoulun järjestämiseen opistollamme! Am-

mattitaitoinen ohjaajamme suunnittelee sen räätälöidysti yhdessä 

tilaajan kanssa kullekin ryhmälle sopivaksi. 

Tarjouspyyntö 

P. 050 454 2116 

opisto@ihop.fi 

http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Kirjoittajalinja.html
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.19182978635
http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Kirjoittajalinja/Hakulomake+kirjoittajalinja.html
http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Lyhytkurssit.html
http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Lyhytkurssit.html
http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Kielikurssit+ulkomailla.html
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.46006277811
http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Kielikurssit%20ulkomailla/Hakulomake.html
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.331643498310
http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Kielikurssit%20ulkomailla/Hakulomake.html
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.18462604895
http://www.ihop.fi/fi/OPISKELU/Kielikurssit%20ulkomailla/Hakulomake.html


LÄHILEHTI 

Sysmän ja Hartolan 

pitäjälehti 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Artikkelit 

Lähilehti keskiviikkona 24.5.2017 

http://hartolagolf.com/
https://www.linnahotelli.fi/fi/
http://www.lahilehti.com/

