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Keski-Pohjanmaan ammattiopiston
avoimet ovet keskiviikkona 8.11.2017 klo 17–19.30 
Kokkolan Kampushallissa, Teknologiakatu 8 

Peruskoulun kahdeksannen luokan aikana nuori pää-
see tutustumaan työelämään ensimmäisen kerran 
TET-jaksolla. Me Keski-Pohjanmaan ammattiopistos-

sa haluamme omalta osaltamme olla mukana tulevaisuuden 
valintoja pohtivan nuoren elämässä, jotta yhteishaku yh-
deksännen luokan keväällä onnistuu ja nuori tekee oikeita 
valintoja. Ammatillinen koulutus tarjoaa hyvän tien nuoren 
tulevaisuuteen kouluttamalla ammattiin suoraan peruskou-
lun jälkeen. 

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto vastaa pääosin nuorten 
ammatillisesta koulutuksesta Keski-Pohjanmaalla. Meillä on 
toimipaikkoja Kannuksessa, Perhossa, Kaustisella sekä kol-
me Kokkolassa, joista Hyvinvointikampus ja Ammattikam-
pus sijaitsevat kantakaupungissa ja yksi Kälviällä. Järjestäm-
me koulutusta ammatillisiin perustutkintoihin sekä niihin 
valmentavaa koulutusta, Valmaa, nykyaikaisissa ja turvallisis-
sa tiloissamme osaavan henkilöstömme toimesta. 

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston koulutustarjonnasta 
nuori voi valita 24:stä eri perustutkinnosta ja yli 40 osaamis-
alasta itselleen sopivimman ja kiinnostavimman. Esittelem-
me koko koulutustarjontamme ja lukion kanssa toteutet-
tavat yhdistelmätutkinnot avoimissa ovissa Kampushallissa. 

Sivun kääntöpuolelta löydätte kartan Kampushallin esitte-
lypisteistä. Tarjoamme vieraille pullakahvit. Paikan päällä 
8-luokkalaiset voivat osallistua polkupyörän arvontaan.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan ja kysymään opiskeli-
joiltamme ja henkilöstöltämme ammatin opiskeluun liitty-
vistä asioista!   

Sirkku Purontaus, rehtori

Keski-Pohjanmaan 
ammattiopisto 
kutsuu peruskoulun 
kahdeksasluokkalaiset 
vanhempineen 
tutustumaan opistomme 
toimintaan ja 
koulutustarjontaan

Ammattikampuksella voit opiskella 
•ajoneuvoasentajaksi,
•automaatioasentajaksi,
•autonkuljettajaksi, 
yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi,
•datanomiksi,
•elintarvikkeiden tai lihatuotteiden
valmistajaksi, leipuri-kondiittoriksi, 
•eläintenhoitajaksi
•ICT-asentajaksi,
•kokiksi,
•koneistajaksi
•laborantiksi,
•levyseppähitsaajaksi, 
•maalariksi,
•maarakennuskoneenkuljettajaksi,
•mediapalvelujen toteuttajaksi,
•merkonomiksi (2 osaamisalaa)
•ompelijaksi
•prosessinhoitajaksi, 
•putkiasentajaksi,
•puusepäksi, 

•sähköasentajaksi, 
•talonrakentajaksi,
•tarjoilijaksi,
•turvallisuusvalvojaksi tai
•toimitilahuoltajaksi

Hyvinvointikampuksella
•lähihoitajaksi (7 osaamisalaa) tai 
•parturiksi/kampaajaksi

Kälviän toimipaikassa 
•nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi 

Kannuksen toimipaikassa
•maatalousyrittäjäksi (3 osaamisalaa) 
•metsäkoneenkuljettajaksi 
•eläintenhoitajaksi

Kaustisen ja Perhon toimipaikoissa
•hevostenhoitajaksi

Avaa ovi 
ammattiin

Tervetuloa 
tutustumaan 
ammatilliseen 

koulutukseen! 



1. Auto- ja kuljetusala
2. Pintakäsittelyala
3. Puuteollisuus
4. Sähkö- automaatioala, ICT-ala
5. Kone- ja metalliala
6. Talotekniikka 
7. Prosessi- ja laboratorioala
8. Rakennusala
9. Turvallisuusala
10. Tieto- ja viestintätekniikka
11.Media-ala
12. Ammattilukio
13. Kansainvälisyys
14. Opiskeluhuolto
15. Valma - Valmentava koulutus

16. Luovi
17. Kaustinen EVANKELINEN OPISTO
18. KESKI-POHJANMAAN Kansanopisto
19. Kasvatus- ja ohjausala
20. keski-pohjanmaan 

Oppisopimustoimisto & 
Aikuiskoulutus

21. puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
22. ravintola- ja catering-ala 
23. Elintarvikeala
24. Tekstiili- ja muotiala
25. Liiketoiminta
26. Sosiaali- ja terveysala
27. Hius- ja kauneudenhoitoala

28. Maa-,  metsä-, hevostalous- 
sekä luonto- ja ympäristöala

KAHVIOSSA (2. kerros)

• Keski-Pohjanmaan Konservatorio
• Kaustisen Musiikkilukio (8.11. illalla)
• Kokkolan suomalainen lukio

Toisessa kerroksessa
Ohjaamo Keski-Pohjanmaa
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