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Tervetuloa opiskelemaan ja viihtymään Valkealan opistolle!
Valkealan sijaitsee Valkealan Selänpäässä,
noin puolen tunnin ajomatkan päässä Kouvolan matkakeskuksesta. Valkealan opisto on kirkasvetisen Saanjärven rannalla.
Aivan kulman takana sijaitsee Repoveden
mahtavat erämaa-alueet.
Opisto tarjoaa monipuolista koulutusta erilaisiin elämäntilanteisiin. Kymppiluokan
tilalla aloittaa syksyllä 2022 Tuva -Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus.
Uusina linjoina aloittaa myös Opistovuosi
oppivelvollisille sekä REITTI Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle. Tästä hakijan oppaasta löydät koulutustemme tarkemmat
tiedot. Opiskelijoiden on mahdollista asua
opintojensa aikana opiston asuntolassa.
Opiston henkilökunta tukee ja ohjaa opiskelijoita niin ryhmässä kuin yksilöllisestikin. Opistovuosi tarjoaa nuorelle erinomaisen mahdollisuuden itsenäistyä ja kasvaa
sekä luoda uusia ystävyyssuhteita. Iltaisin
opistolla työskentelee asuntolaohjaaja, joka
järjestää vapaa-ajan ohjelmaa. Ohjaaja on

paikalla myös yöaikaan. Opiston ympäröivä
luonto, monipuoliset opetustilat, kodikkaat
majoitustilat sekä herkullinen ruoka luovat
oppimiselle ja elämiselle viihtyisät puitteet.
Opistolla käynnistyi lukuvuonna 2021
Valo-hanke, jolla pyritään vahvistamaan
nuorten hyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen sekä vahvistamaan opinto- ja urasuunnittelutaitoja, opiskelu- ja työelämätaitoja
ja opintoihin suuntautumista. Hankkeen
myötä opistolle pyritään luomaan vakiintuneet eläin- ja luontoavusteiset toimintamallit. Hankkeen avulla pyrimme käyttämään opetushenkilöstömme jo hankittua
osaamista hyödyksi asian tiimoilta sekä
kouluttautumaan lisää eläin- ja luontoavusteisuuden osa-alueilla. Hanke jatkuu lukuvuodelle 2022 – 2023.
Valkealan opisto järjestää erilaisia kursseja sekä vuokraa tiloja, tarjoaa majoitus- ja
ruokailupalveluja erilaisten kurssien, kokousten, leirien ja juhlien järjestämiseksi.

Pauliina Ahola
rehtori
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TUVA -Tutkintokoulutukseen
valmentava koulutus
15.8.2022 – 26.5.2023
TUVA on valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan perustuva
1-vuotinen koulutus oppivelvollisille. Se korvaa ja yhdistää entisen kymppiluokan, Valman sekä Luva-koulutuksen.
KENELLE
TUVA-koulutus on tarkoitettu nuorille, joilla ei ole toisen asteen
tutkintoa, ja jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta toiselle asteelle siirtymiseen.
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus jakautuu yhteisiin sekä valinnaisiin opintoihin. Valinnaiset opinnot ovat ns. polkuopintoja, joita nuori voi valita oman
mielenkiinnon ja harrastuneisuuden perusteella.
1. YHTEISET OPINNOT:
Ura- ja suunnittelutaidot

2. VALINNAISET OPINNOT:
Lukiopolku: Lukiokoulutukseen valmentautuminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
Ammatillinen polku: Ammatillisiin opintoihin valmentautuminen yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.
Hyvinvointipolku: Polku nuorelle, joka pyrkii esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle. Polulla mahdollista suorittaa hygieniapassi sekä ensiapu1-kortti.
Taidepolku: Opiskelijalle, joka on kiinnostunut maalauksesta,
piirtämisestä, valokuvauksesta tai muista luovista menetelmistä.
Koirapolku: Opiskelu mahdollista oman koiran kanssa. Oppiainesisältöinä koiran hyvinvointi, koulutus, harrastelajit ym.
Hevospolku: Ratsastustunnit, hevosen hoito. Yhteistyössä Kiviharjun tilan kanssa.
Fribapolku: Frisbeegolfin tekniikka, taidot, taktiikka sekä fyysinen harjoittelu.
Koulutuksen sisällöissä luonto- sekä eläinavusteisuutta.

4

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
22.2. – 22.3.2022 välisenä aikana osoitteessa opintopolku.fi
OPINTOMAKSUT
Opetus, oppimateriaalit ja ruokailu maksuttomia. TUVA-opiskelijoilla on mahdollisuus asua opiston asuntolassa. Asuntolassa
asuville myös asuminen, aamupala ja päivällinen koulupäivinä
ovat maksuttomia. Opistolla on koulupäivinä sekä -öinä paikalla
asuntolaohjaaja, joka on turvallinen aikuinen opiskelijoita varten.
LISÄTIETOJA:
Enni Lautamatti
enni.lautamatti@valkealanopisto.fi
p. 044 739 3866
Toimisto, p. 05 341 4600
toimisto@valkealanopisto.fi
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OPISTOVUOSI OPPIVELVOLLISILLE, KOPS
15.8.2022 – 26.5.2023
KENELLE
Kansanopistovuosi on suunnattu 16 - 17 -vuotiaille nuorille, jotka
tarvitsevat aikaa ammatinvalinnan pohdintaan, elämänhallintataitojen, arjentaitojen tai itsenäistymisen harjoittelemiseen.
Koulutukseen voi hakeutua myös nuori, joka on esimerkiksi keskeyttänyt toisen asteen opinnot tai jättänyt hakeutumatta toisen
asteen opintoihin.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Opistovuosi on oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä käynnistetty oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön kansanopistolinja. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritetään opintojen keskeiset tavoitteet.
Opiskelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.
Opinnoissa nuori parantaa valmiuksia suuntautua jatko-opintoihin, selkiyttää urasuunnitelmaa, kehittää elämän suunnittelutaitoja sekä parantaa oppimisvalmiuksia.
Opiskelija saa opintojen aikana henkilökohtaista ohjausta sekä
jatko-opintoihin että uravalintoihin. Opiskelijan opiskelua tuetaan yhteistyössä opiskelijan, huoltajien sekä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.
Kansanopistovuonna opiskellaan arjen taitoja sekä elämänhallintaa, opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja.
Edellä mainittuja sisältöjä opiskellaan käyttäen hyödyksi eläinsekä luontoavusteisia työskentelymenetelmiä ja ympäristöjä.
Opinnoissa on mahdollista korottaa perusopetuksen arvosanoja.
Lisäksi opintoja voi painottaa omien mielenkiinnonkohteiden
mukaisiksi polkuopinnoilla. Suuntautumisopintojen tarkoituksena on monipuolistaa nuoren oppimiskokemuksia sekä lisätä
harrastuneisuutta.

6

Hyvinvointipolku: Polku nuorelle, joka pyrkii esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle. Polulla mahdollista suorittaa hygieniapassi sekä ensiapu1-kortti.
Taidepolku: Opiskelijalle, joka on kiinnostunut maalauksesta,
piirtämisestä, valokuvauksesta tai muista luovista menetelmistä.
Koirapolku: Opiskelu mahdollista oman koiran kanssa. Oppiainesisältöinä koiran hyvinvointi, koulutus, harrastelajit ym.
Hevospolku: Ratsastustunnit, hevosen hoito. Yhteistyössä lähialueen tallin kanssa.

OPINTOMAKSUT
Opetus, oppimateriaalit, ruokailut ja opistolla asuminen arkipäivinä ovat maksuttomia.
LISÄTIETOJA:
Enni Lautamatti
enni.lautamatti@valkealanopisto.fi
p. 044 739 3866
Toimisto, p. 05 341 4600
toimisto@valkealanopisto.fi

Fribapolku: Frisbeegolfin tekniikka, taidot, taktiikka sekä fyysinen harjoittelu.
ASUMINEN
Opiston asuntola antaa nuorelle turvallisen ympäristön itsenäistyä ja kasvaa kantamaan vastuuta. Asuntolassa asuminen kasvattaa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, auttaa itsenäistymään,
mahdollistaa oman elämänhallintataitojen sekä voimavarojen
vahvistumisen.
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
22.2. – 22.3.2022 välisenä aikana osoitteessa opintopolku.fi
Koulutukseen on myös jatkuva haku.
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REITTI sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle
(25 ov)
Valkealan opistolla 25.8.2022 – 17.3.2023
Tule etsimään reitti ihmisläheiseen työhön! Koulutus on orientoivaa koulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle. Se antaa
valmiudet työskennellä henkilökohtaisen avustajan työssä.
Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille.

Koulutus on tarkoitettu sinulle joka:
· mietit itsellesi sopivaa ammattia sosiaali-, terveys- tai
kasvatusalalla
· tarvitset vahvistusta suomen kielen osaamiseesi (maahanmuuttajat)
Koulutuksen aikana:
· tutustut erilaisiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin
· opiskelet perusteita hoito-, ohjaus- ja avustamistyöstä
· suoritat työelämässä tarvittavia korttikoulutuksia
(EA1, Hygieniapassi, Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2)
· pääset kehittämään digitaitojasi
· osallistut työssäoppimisjaksoihin itseäsi kiinnostavalla alalla
· saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea opintojesi etenemiseksi
sekä oman tulevaisuutesi suunnitteluun
· saat uusia ystäviä ja pääset opiskelemaan pienessä ryhmässä,
luonnonläheisessä ja rauhallisessa ympäristössä
Opintosisällöt:
· Hyvinvointi ja työssäjaksaminen: oma hyvinvointi ja terveys
sekä työhyvinvointi
· Turvallisuusosaaminen: lainsäädäntö eri aloilla, työaikalainsäädäntö, EA1, hygieniapassi, alkusammutustaidot,
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·
·
·
·
·
·
·

mielenterveysosaaminen
Henkilökohtaisen avustajan perustiedot ja -taidot
Ohjaajan työn perusteita
Hoito- ja hoiva-alan työn perusteita
Työelämän digitaidot: Word, Excel, sähköposti, Internet
Työssäoppiminen
Työnhakuvalmennus
Suomen kieli: ammatillinen suomi

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
Koulutus on maksuton (sis. opetuksen, oppimateriaalit, tutustumiskäynnit). Opistolle on bussiyhteys Kouvolan Matkakeskukselta. Lounas 6 euroa, iltapäiväkahvi 1 euro.
Majoittuminen 6 euroa/yö.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Hae koulutukseen Valkealan opiston nettisivujen kautta sähköisellä hakemuksella. Koulutukseen valitaan hakemuksen ja
haastattelun perusteella. Maahanmuuttajahakija osallistuu
kielikokeeseen.
LISÄTIETOJA:
Maritta Mörk-Huttunen
maritta.mork-huttunen@valkealanopisto.fi
p. 044 739 4394
Toimisto, p. 05 341 4600
toimisto@valkealanopisto.fi

KOULUTUKSEN KESTO
Koulutuksen kesto 25 ov tai henkilökohtaisen suunnitelman mukainen. Koulutukseen voi osallistua päätoimisena tai sivutoimisena opiskelijana.
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HENKILÖKOHTAISEN AVUN KOULUTUS
TYÖTÄ LASTEN, NUORTEN, AIKUISTEN TAI
IKÄIHMISTEN PARISSA

MONIMUOTOINEN KOULUTUS (25 ov)
Kouvolan keskustassa 23.8.2022 – 17.3.2023
PAIKKA
Kouvolan keskusta, Porukkatalo, Savonkatu 23, 1 krs.
Koulutus suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohella Kouvolan keskustassa. Koulutus sisältää teoriaopetusta (yksi arkipäivä
viikossa, klo 9 - 14:45 välillä), työssä oppimista ja itsenäistä opiskelua. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
Koulutus on tarkoitettu henkilökohtaisena avustajana tai muussa avustustyyppisessä työssä toimiville henkilöille. Työ voi olla
myös esim. palkatonta työssäoppimista, työkokeilua tai vapaaehtoistyötä. Työn osuus on noin 18 tuntia viikossa.
Koulutuksen laajuus on 25 opintoviikkoa. Lähiopetuspäiviä on
yhteensä 25 päivää. Koulutuksen aikana suoritetaan SPR:n EA1
-koulutus, mielenterveyden ensiapu I ja II (MTEA I ja II) ja hygieniapassi.
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KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja työlainsäädäntö
Kehityspsykologia
Terveydenhuolto
Vammat ja sairaudet
Perushoito
Esteettömyys
Erikoisruokavalioiden perusteet
Kodinhoito
Hygieniaosaaminen
Mielenterveyden ensiapu I ja II
Ensiapu (EA1) ja kotipaloturvallisuuden perusteet
Työsuojelu
Vuorovaikutustaidot

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
Koulutuksen hinta on 300 euroa. Kirjautumismaksu 50 euroa.
Koulutus maksetaan kahdessa osassa.
Koulutuksen kustannuksiin on mahdollista
hakea opintoseteliavustusta. Kysy lisää opintotoimistostamme.
LISÄTIETOJA
Maritta Mörk-Huttunen
maritta.mork-huttunen@valkealanopisto.fi
p. 044 739 4394
Toimisto, p. 05 341 4600
toimisto@valkealanopisto.fi

AIPE, AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN
ALKUVAIHE
15.8.2022 – 26.5.2023
KENELLE
Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaihe on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole vielä riittäviä tietoja ja taitoja
perusopetuksen päättövaiheeseen. Hakijan on oltava luku- ja kirjoitustaitoinen sekä osattava suomen kielen alkeet.
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan suomen kieltä, matematiikkaa, englantia, yhteiskunnallisia aineita, ympäristö – ja luonnontietoa sekä tutustutaan työelämään (TET). Opiskelu on kurssimuotoista ja opiskelumateriaalit ovat ilmaisia.

ASUMINEN
Opiskelijalla on mahdollisuus asua koulupäivinä opiston asuntolassa. Asuntolassa asuville asuminen ja ruokailut ovat maksuttomia. Opisto tarjoaa monipuoliset tilat vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Lue lisää asumisesta s. 14.
Opistolle on linja-autoyhteys Kouvolan matkakeskuksesta.
LISÄTIETOJA
Tuula Kukkonen
tuula.kukkonen@valkealanopisto.fi
p. 044 365 5446
Toimisto p. 05 341 4600
toimisto@valkealanopisto.fi

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden.
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Koulutuksen hakuaika on 7.2. – 29.4.2022
Pääsykokeet järjestetään toukokuussa.
Jokainen hakija haastatellaan.
Koulutukseen voi hakea myös ilman oleskelulupaa.
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AIPE, AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN
PÄÄTTÖVAIHE
15.8.2022 – 15.12.2023
KENELLE
Koulutus on tarkoitettu yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille, jotka
tarvitsevat perusopetuksen päättötodistuksen ja valmiuksia toiselle asteelle tai työelämään siirryttäessä. Hakijan kielitaitotaso
täytyy olla riittävä opintojen suorittamiseen.
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus koostuu peruskouluaineista, jatko-opintojen suunnittelusta, työelämään tutustumisesta (TET) sekä harraste- ja elä-

mäntaitoaineista. Opiskelu on kurssimuotoista ja opiskelumateriaalit ovat ilmaisia.
Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opinnot kestävät 1,5 vuotta.
Koulutukseen voi hakeutua myös korottamaan jo saatuja arvosanoja.
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Koulutuksen hakuaika on 7.2. – 29.4.2022
Pääsykokeet järjestetään toukokuussa. Jokainen hakija haastatellaan. Koulutukseen voi hakea myös ilman oleskelulupaa.
ASUMINEN
Opiskelijalla on mahdollisuus asua koulupäivinä opiston asuntolassa. Asuntolassa asuville asuminen ja ruokailut ovat maksuttomia. Opisto tarjoaa monipuoliset tilat vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Lue lisää asumisesta s. 14.
Opistolle on linja-autoyhteys Kouvolan matkakeskuksesta.
LISÄTIETOJA
Anu Ikäheimonen-Leikas
anu.ikaheimonen-leikas@valkealanopisto.fi
p. 044 723 0027
Toimisto p. 05 341 4600
toimisto@valkealanopisto.fi
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KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO, KOULUNKÄYNNINOHJAAJA (150 osp)
1.8.2022 – 26.5.2023

4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp
5. Valinnainen tutkinnon osa 20 osp

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, johon sisältyy koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala,
antaa kelpoisuuden koulunkäynninohjaajan työhön. Koulunkäynninohjaaja toimii mm. kouluissa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, päiväkodeissa ja vapaa-ajan toiminnoissa erilaista tukea ja
ohjausta tarvitsevien asiakkaiden parissa.

Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias ja peruskoulun suorittanut. Kokemus työskentelystä tai harrastuksista lasten ja nuorten
ja/tai erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa katsotaan
eduksi. Koulutukseen on jatkuva haku opiston nettisivuilla
www.valkealanopisto.fi.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Opiskelijan omamaksuosuus koko opintojen ajalta on 290 euroa.
Lisäksi opiskelijoilta peritään kirjautumismaksu 50 €. Opintoihin on mahdollista hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna, ja opinnot ovat suunniteltu kestämään yhden lukuvuoden. Koulutus sisältää teoriaopetusta, työpaikalla oppimista ja itsenäistä opiskelua. Saavutettu
ammattitaito osoitetaan näytöissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Se rakentuu
seuraavista tutkinnon osista:
1. Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja
ohjausalalla 20 osp
2. Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
3. Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen
ympäristöissä 30 osp

KOULUTUKSEN PÄÄSYVAATIMUKSET JA
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET

ASUMINEN JA RUOKAILUT
Voit halutessasi asua opistolla, 30 €/vk omin liinavaattein. Lounas 6 €, iltapäiväkahvi 1 €.
LISÄTIETOJA
Kaisa Majuri
kaisa.majuri@valkealanopisto.fi
p. 044 709 5939
Toimisto p. 05 341 4600
toimisto@valkealanopisto.fi
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ASUMINEN OPISTOLLA

Opistolla on turvallista harjoitella itsenäistymistä viihtyisässä
ja yhteisöllisessä ympäristössä. Opistolla on arkisin aina läsnä
asuntolaohjaaja, turvallinen aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä
asiassa kun asiassa.

HUONEET

Opiskelijat majoittuvat opistolla joko yhden tai kahden hengen
huoneissa, joissa on oma suihku ja wc. Osa huoneista on varusteltu omalla pienellä keittiönurkkauksella.

LIIKUNTA- JA KUNTOSALI

Opiston liikunta- ja kuntosali tarjoavat mahdollisuuden monipuolisen liikunnan harjoittamiseen koulupäivän päätteeksi.

LUONTO

Opistoa ympäröivä luonto tarjoaa mainiot puitteet ulkoiluun
neljänä vuodenaikana. Opisto sijaitsee kirkasvetisen Saanjärven
rannalla. Rantasauna lämpenee syksyisin ja keväisin. Talvella
jäällä on mukava ulkoilla yksin tai koiran kanssa.
Koirat ovat tervetulleita majoittumaan opistolle yhdessä opiskelijan kanssa. Ympäröivä metsä lukuisina polkuineen on omiaan
koiran kanssa lenkkeilyyn. Opiston rannassa on suuri viheralue, jossa voi harjoitella tottelevaisuutta tai esim. agilityä opiston omilla esteillä. Koiraluokkamme mahdollistaa koiran kanssa
treenaamisen läpi vuoden.
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OPISTO JÄRJESTÄÄ

yhteistyökursseja seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Vuokraamme tiloja, tarjoamme majoituspalveluja sekä oman keittiömme
ruokailupalveluja erilaisten kurssien, kokousten, leirien ja juhlien järjestämiseen.

OPISTON TILAT

Tarjoamme majoitusta noin 100 asiakkaalle, ja toivotamme tervetulleeksi niin ryhmät kuin yksittäismajoittujat. Luokkatilat (8
kpl) soveltuvat kooltaan hyvin 20-40 henkilön kurssi- ja kokoustilaisuuksiin, ja juhlasalissa kokoustaa 80 henkilöä. Oleskeluun
ja muuhun vapaa-aikaan käytettävissä ovat liikuntasali, grillikatos sekä saunatilat. Kesällä voi nauttia rantasaunasta ja lapsille
erinomaisesti soveltuvasta uimarannasta. Opisto tarjoaa majoituspalveluita myös koiraihmisille. Opiston ympäristö tarjoaa
mahdollisuuden erilaisten koiratapahtumien järjestämiseen.

RETKEILY- JA TUTUSTUMISKOHTEET

Repoveden kansallispuisto sijaitsee noin 15 km päässä opistolta,
jossa voi patikoida useita kilometrejä. Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluva Verlan tehdasmuseo sijaitsee vain muutaman
kilometrin päässä opistolta, kuten myös Puolakankosken virkistyskalastusalue. Kesäkuussa 2015 avattu Vuohijärven Luonto- ja
kulttuuritalo sijaitsee noin 8 km päässä opistolta. Tykkimäen huvipuisto sijaitsee noin 30 km päässä opistolta.

MAJOITUSVAIHTOEHDOT

Yhden hengen huoneita
Kahden hengen huoneita
Soluasuntoja, joissa kolme kahden hengen huonetta ja keittomahdollisuus. Nämä soveltuvat myös lemmikin kanssa majoittuville.
Perhehuoneistoja 4-7 hengelle, keittomahdollisuus.
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VALKEALAN KRISTILLINEN KANSANOPISTO
Kansanopistontie 53 , 47830 HASULA
toimisto@valkealanopisto.fi
www.valkealanopisto.fi

