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Tervetuloa opiskelemaan ja viihtymään Valkealan opistolle!!

kursseja erilaisia sekä vuokraa tiloja, tarjoaa 
majoitus- ja ruokailupalveluja erilaisten kurssi-
en, kokousten, leirien ja juhlien järjestämiseksi.

Opiskelijoiden on mahdollista asua opintojensa 
aikana opiston asuntolassa.  Opiston henkilö-
kunta tukee ja ohjaa opiskelijoita niin ryhmässä 
kuin yksilöllisestikin. Opistovuosi tarjoaa nuo-
relle erinomaisen mahdollisuuden itsenäistyä 
ja irtaantua koto,a sekä luoda uusia ystävyys-
suhteita. Iltaisin opistolla asuville opiskelijoille 
järjestetään vapaa-ajan toimintaa.

Opiston ympäröivä luonto, monipuoliset ope-
tustilat, kodikkaat majoitustilat sekä herkulli-
nen ruoka luovat oppimiselle ja elämiselle viih-
tyisät puitteet.

Valkealan opisto on kristillinen kansanopisto, 
joka sijaitsee Valkealan Selänpäässä, noin puo-
len tunnin ajomatkan päässä Kouvolan matka-
keskuksesta. Valkealan opisto on kirkasvetisen 
Saanjärven rannalla, aivan kulman takana si-
jaitsee Repoveden mahtavat erämaa-alueet.

Opisto tarjoaa monipuolista koulutusta erilai-
siin elämäntilanteisiin. Meillä voit täydentää 
perusopetuksen opintoja peruskoululinjalla tai 
kymppiluokalla. Ammatillisissa opinnoissa voit 
suorittaa kasvatuksen- ja ohjauksen ammatti-
tutkinnon ja valmistua koulunkäynninohjaajak-
si tai perhepäivähoitajaksi. Lisäksi opistolla voi 
suorittaa henkilökohtaisen avun –koulutuksen. 
Maahanmuuttajille opisto tarjoaa kotouttavaa 
koulutusta sekä perusopetuksen alku- että päät-
tövaiheen koulutusta. Lisäksi opisto järjestää 

 Jussi Peurala
rehtori
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PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUS, 
KYMPPILUOKKA  19.8.2019 – 29.5.2020
KENELLE
Kymppiluokka on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat parantaa 
peruskoulun päättötodistustaan jatko-opintoja varten. Lisäksi 
kymppiluokka tarjoaa vuoden lisäaikaa pohtia tulevaisuutta sekä 
itsenäistyä turvallisessa ympäristössä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Kymppiluokka on perusopetuksen lisäopetusta ja kestää yhden 
vuoden. Vuosi kymppiluokalla koostuu peruskouluaineiden ker-
taamisesta, urasuunnittelusta, työelämään tutustumisesta sekä 
opiskelu- ja elämäntaitoaineista. Jokaiselle kymppiluokkalaiselle 
laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla tu-
etaan numerokorotusten saavuttamista. Lisäksi opiskelijaa tue-
taan jatko-opintojen suunnittelussa.

VALITTAVANASI MYÖS ELÄINPAINOTTEISET KYMPPILUOKAT!

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Kymppiluokalle voivat hakea perusopetuksen päättötodistuksen 
vuonna 2018 tai 2019 saaneet. Myös ennen vuotta 2018 päättö-
todistuksen saaneet voivat tiedustella opiskelumahdollisuuksia 
opiston toimistosta. Koulutukseen haetaan perusopetuksen jäl-
keisen valmistavan koulutuksen haussa osoitteessa www.opinto-
polku.fi 21.5. – 23.7.2019 välisenä aikana.

Opetus, oppikirjat ja lounas koulupäivinä ovat maksuttomia. 
Kymppiluokan opiskelijoilla on mahdollisuus asua opiston asun-
tolassa. Asuntolassa asuville myös asuminen, aamupala ja päiväl-
linen koulupäivinä ovat maksuttomia.

LISÄTIETOJA: 

Ryhmänohjaaja: 
Enni Aalto 044 739 3866,  enni.aalto@valkealanopisto.fi tai 
opiston toimisto, 05 341 4600, toimisto@valkealanopisto.fi  

Ratsastuskymppi: Kymen Ratsupalvelut Oy / Tahdintaito Oy: 
Piia Nordberg, 040 593 9068 piia.nordberg@gmail.com
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Kennelkymppi on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat hankkia li-
sää osaamista koira- ja kennelasioissa. Kennelkympillä opiskel-
laan koirien käsittelyä, hoitoa, ruokintaa sekä koiraharrastelajeja. 
Kennelkymppi antaa opiskelijalle valmiuksia alan jatko-opintoi-
hin (esim. ammatillisen koulutuksen valintakokeisiin) ja toisaalta 
välineitä oman koiraharrastuksen syventämiseen. Kennelkympil-
lä opiskellaan myös peruskouluopintojen keskeisiä aineita. Ken-
nelkympillä voi opiskella yhdessä oman koiran kanssa. 
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KENNELKYMPPI, 
Itsenäistymisen vuosi 

yhdessä oman koiran kanssa!

RATSASTUSKYMPPI,
kehitä ratsastustaitoasi ja paranna 

jatko-opiskelumahdollisuuksia.

Ratsastuskymppi on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat kehittää 
ratsastustaitoaan sekä oppia lisää hevosten käsittelystä. Ratsas-
tuskymppi antaa opiskelijalle valmiuksia alan jatko-opintoihin 
(esim. ammatillisen koulutuksen valintakokeisiin) ja toisaalta 
välineitä oman hevosharrastuksen syventämiseen. Ratsastustun-
nit opiskelija kustantaa itse. Ratsastuskympillä opiskellaan myös 
peruskouluopintojen keskeisiä aineita. Ratsastuskympillä voi 
opiskella yhdessä oman hevosen kanssa.



SUOMEN KIELEN KOULUTUS
26.8. 2019 – 29.5.2020

KENELLE
Koulutus on tarkoitettu eri taustoista tuleville maahanmuuttajil-
le. Koulutus tukee maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kieleen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kulttuuritunte-
musta, suomen kieltä ja opiskelutaitoja sekä antaa itsevarmuutta 
suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Tavoitteena on, että 
koulutuksen päättyessä opiskelijalla olisi tiedossaan jatko-opis-
kelupaikka tai että hän sijoittuisi työelämään. Koulutukseen si-
sältyy työssäoppimisjakso, jossa opiskelija oppii suomalaisen 
työelämän taitoja ja saa mahdollisuuden pohtia ammatinvalinta-
kysymyksiä tuetusti. 

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Koulutukseen haku opiston kotisivuilta www.valkealanopisto.fi 
1.2. – 26.4.2019 välisenä aikana. Hakulomakkeen saa opistolta 
tai opiston kotisivuilta. Pääsyvaatimuksena on positiivinen asen-
ne opiskeluun. Valintakokeet ovat viikolla 20. Jokainen hakija 
haastatellaan.

OPINTOMAKSUT
Opetus, oppimateriaalit ja ruoka ovat maksuttomia.
Opistolle on linja-autoyhteys Kouvolan matkakeskuksesta.

LISÄTIETOJA
Piritta Toivonen  p. 044 338 9961
piritta.toivonen@valkealanopisto.fi tai
opiston toimisto 05 341 4600, toimisto@valkealanopisto.fi
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MAAHANMUUTTAJIEN PERUSOPETUKSEN 
ALKUVAIHE
19.8.2019 – 29.5.2020

KENELLE
Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaihe on tar-
koitettu opiskelijoille, joilla ei ole vielä riittäviä tietoja ja taitoja 
varsinaiseen aikuisten perusopetukseen. Hakijan on oltava luku- 
ja kirjoitustaitoinen sekä osattava suomen kielen alkeet.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan peruskou-
luopiskelussa tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Lisäksi harjoi-
tellaan opiskelu- ja tiedonhankintataitoja. Opiskeltavia aineita 
ovat mm. suomen kieli, matematiikka, englanti, yhteiskunnalliset 
aineet, tietotekniikka sekä ympäristö- ja luonnontieto. Opinnot 
kestävät yhden lukuvuoden. Opintojen tavoitteena on saavuttaa 
perusopetuksessa tarvittava suomen kielen taito (A1.2-A2.2). 
Opintojen jälkeen opiskelija voi hakea varsinaiseen aikuisten pe-
rusopetukseen. 
Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso, jossa opiskelija tutus-
tuu suomalaiseen työelämään.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Koulutukseen on sähköinen haku 1.2. – 26.4.2019 välisenä aika-
na. Hakulomakkeen koulutukseen saa opistolta tai opiston koti-
sivuilta www.valkealanopisto.fi. Valintakokeet ovat viikolla 20. 
Jokainen hakija haastatellaan.

OPINTOMAKSUT
Opetus, oppimateriaalit ja ruoka ovat maksuttomia. Koulupäivi-
nä opiskelijalla on mahdollisuus asua opiston asuntolassa. Opis-
tolle on linja-autoyhteys Kouvolan matkakeskukselta.
 
LISÄTIETOJA
Tuula Kukkonen 
044 365 5446, tuula.kukkonen@valkealanopisto.fi tai
opiston toimisto, 05 341 4600, toimisto@valkealanopisto.fi
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MAAHANMUUTTAJIEN PERUSOPETUKSEN 
PÄÄTTÖVAIHE
19.8.2019 – 17.12.2020

KENELLE
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat suo-
malaisen peruskoulun päättötodistuksen. Hakijan kielitaitotaso 
on oltava A2.2 tai riittävä opintojen suorittamiseen. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus koostuu peruskouluaineista, jatko-opintojen suunnitte-
lusta, työelämään tutustumisesta (TET) sekä harraste- ja elämän-
taitoaineista. Opiskelu on kurssimuotoista.
Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunni-
telma. Opinnot kestävät 1,5 vuotta. Koulutus alkaa elokuussa ja 
loppuu seuraavan vuoden joulukuussa. Kesällä opetuksessa on 
taukoa.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Koulutukseen on sähköinen haku opiston kotisivuilta www.val-
kealanopisto.fi 1.2. – 26.4.2019 välisenä aikana. Valintakokeet 
ovat viikolla 20.  Jokainen hakija haastatellaan.

OPINTOMAKSUT
Opetus, oppikirjat ja lounas ovat maksuttomia. Opiskelijalla on 
mahdollisuus koulupäivinä asua opiston asuntolassa.  Asuntolas-
sa asuville asuminen, aamupala ja päivällinen ovat maksuttomia. 
Opistolle on linja-autoyhteys Kouvolan matkakeskuksesta.

LISÄTIETOJA    
Anu Ikäheimonen-Leikas, 044 723 0027, 
anu.ikaheimonen-leikas@valkealanopisto.fi tai 
opiston toimisto, 05 341 4600, toimisto@valkealanopisto.fi
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HENKILÖKOHTAISEN AVUN KOULUTUS
Työtä lasten, nuorten, aikuisten tai 
ikäihmisten parissa

Henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimii hänet palkannut 
vammainen henkilö, yritys tai yhteisö. Henkilökohtainen avustaja 
avustaa vammaista henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella: päivit-
täisissä toimissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaa-
listen vuorovaikutusten ylläpitämisessä. Avustajan työn tarkoitus 
on auttaa vammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan elä-
mässään eli tukea vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden 
toteutumista.
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Koulutuksen suorittamisen tavoitteena on antaa henkilölle val-
miudet toimia henkilökohtaisen avun tehtävissä ja ymmärtää 
alan keskeiset periaatteet. Koulutuksen suorittanut henkilö osaa 
toimia niiden mukaan työssään vammaisen ihmisen itsenäisen 
elämän mahdollistajana. Koulutuksen aikana suoritetaan SPR:n 
EA1-kortti, mielenterveyden EA1 (MTEA1®) koulutus ja hygie-
niaosaamiskortti.

Koulutus koostuu mm. seuraavista teemoista:
- Vuorovaikutustaidot
-  Henkilökohtainen avustajajärjestelmän tuntemus ja 
 siihen liittyvä työlainsäädäntö
-  Terveydenhuolto
-  Kehityspsykologia
-  Vammaisuus
-  Esteettömyys
-  Työsuojelu
-  Ergonomia
-  Työkyvyn ylläpito
-  Erikoisruokavaliot
-  Kodinhoito
-  Perushoito
-  Kotipaloturvallisuus
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PÄIVÄMUOTOINEN KOULUTUS (27 ov)
29.8.2019 – 27.3.2020 Valkealan opistolla

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna. Koulutus sisältää teoria-
opetusta, työssä oppimista (12 viikkoa) ja itsenäistä opiskelua.  
Opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittä-
missuunnitelma. 

KOULUTUKSEN PÄÄSYVAATIMUKSET JA 
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Avustamis-, hoito-, kasvatus- tai ohjauskokemus työn tai harras-
tusten kautta katsotaan eduksi. Hakijat kutsutaan soveltuvuusko-
keeseen, joka järjestetään Kouvolan keskustassa 5.6.2019. Varau-
duthan ottamaan mukaan todistuksesi aiemmista koulutuksistasi 
ja mahdollisista työkokemuksista. Maahamuuttajataustaiset ha-
kijat osallistuvat lisäksi kielikokeeseen. Koulutukseen haku opis-
ton kotisivuilta www.valkealanopisto.fi 25.5.2019 mennessä.

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
Kirjautumismaksu 50 euroa. Opiskelumaksu on 25 €/viikko 
(maksetaan vain teoriaopiskelun ajalta). Asuminen (2 hh) 25 
€ euroa/viikko. Lounas tai päivällinen 5 € ja iltapäiväkahvi 1 €. 
Opistolle on linja-autoyhteys Kouvolan matkakeskuksesta.

MONIMUOTOINEN KOULUTUS (25 ov)
20.3. – 30.10.2019, Kouvolan keskustassa

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutus suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohella Kouvo-
lan keskustassa. Koulutus sisältää teoriaopetusta (yksi arkipäivä 
viikossa, klo 9-14.45 välillä), työssä oppimista ja itsenäistä opis-
kelua.  Opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma.

KOULUTUKSEN PÄÄSYVAATIMUKSET JA 
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Opiskelijan tulee koulutuksen aikana toimia henkilökohtaisena 
avustajana tai muussa avustustyyppisessä työssä. Työ voi olla joko 
palkkatyötä, työssäoppimista tai vapaaehtoistyötä vähintään noin 
18 tuntia viikossa. Haku 3.3.2019 mennessä opiston kotisivuilta 
www.valkealanopisto.fi 

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
Kirjautumismaksu 50 euroa. Opiskelumaksu 300 euroa, joka 
maksetaan kahdessa erässä.

LISÄTIETOJA
Maritta Mörk-Huttunen, 044 739 4394, 
maritta.mörk-huttunen@valkealanopisto.fi tai 
opiston toimisto, 05 341 4600, toimisto@valkealanopisto.fi



KASVATUS- JA OHJAUSALAN 
AMMATTITUTKINTO, 
KOULUNKÄYNNINOHJAAJA (150 osp)
1.8.2019 - 29.5.2020

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, johon sisältyy koulun-
käynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, 
antaa kelpoisuuden koulunkäynninohjaajan työhön.  Koulun-
käynninohjaaja toimii mm. kouluissa, aamu- ja iltapäivätoimin-
nassa, päiväkodeissa ja vapaa-ajan toiminnoissa  erilaista tukea ja 
ohjausta tarvitsevien asiakkaiden parissa.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna, ja opinnot ovat suunni-
teltu kestämään yhden lukuvuoden. Koulutus sisältää teoriaope-
tusta, työpaikalla oppimista ja itsenäistä opiskelua. Saavutettu 
ammattitaito osoitetaan näytöissä. Opiskelijalle laaditaan henki-
lökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.
Kysy tarvittaessa mahdollisuutta suorittaa tutkinto oppisopi-
muksena.

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

KOULUTUKSEN PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias ja oppivelvollisuuden 
suorittanut. Kokemus työskentelystä tai harrastuksista lasten ja 
nuorten ja/tai erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa kat-
sotaan eduksi. Koulutukseen on jatkuva haku opiston nettisivuilla 
www.valkealanopisto.fi.
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KASVATUS- JA OHJAUSALAN 
AMMATTITUTKINTO, 
PERHEPÄIVÄHOITAJA (150 OSP)
1.8.2019 - 29.5.2020

TYÖTÄ LASTEN JA PERHEIDEN PARISSA
Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan tai ryhmäper-
hepäivähoidossa. Perhepäivähoitaja työskentelee kunnan palve-
luksessa tai ammatinharjoittajana. Ammatissa tarvitaan lasten 
perushoidon ja varhaiskasvatuksen osaamista, vastuuntuntoa, 
rauhallisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna, ja opinnot kestävät yhden 
lukuvuoden. Koulutus sisältää teoriaopetusta, työpaikalla oppi-
mista ja itsenäistä opiskelua. Saavutettu ammattitaito osoitetaan 
näytöissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen ke-
hittämisen suunnitelma.
Kysy tarvittaessa mahdollisuutta suorittaa tutkinto oppisopimuk-
sena.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Se rakentuu 
seuraavista tutkinnon osista:
1. Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja 
 ohjausalalla 20 osp

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
Opiskelijan omamaksuosuus koko opintojen ajalta on 490 euroa. 
Lisäksi opiskelijoilta peritään kirjautumismaksu 50 €. Opintoi-
hin on mahdollista hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

ASUMINEN JA RUOKAILUT
Voit halutessasi asua opistolla, 25 €/vk omin liinavaattein. 
Lounas 5 €, iltapäiväkahvi 1 €.

LISÄTIETOJA
Piia Kohonen, 044 338 8975, piia.kohonen@valkealanopisto.fi 
tai opiston toimisto, 05 341 4600,  toimisto@valkealanopisto.fi
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2. Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä 
 huoltajien kanssa 30 osp,
3. Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä 40 osp
4. Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhais-
 kasvatuksessa 40 osp
5. Valinnainen tutkinnon osat 20 osp.
Koulutus toteutetaan Selänpäässä, luonnonläheisessä ympäris-
tössä. Luontopainotteisuus näkyy koulutuksen sisällöissä.

KOULUTUKSEN PÄÄSYVAATIMUKSET JA KOULU-
TUKSEEN HAKEUTUMINEN
Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias ja oppivelvollisuuden suo-
rittanut. Kokemus työskentelystä tai harrastuksista lasten parissa 
katsotaan eduksi. Hakukriteerit täyttävät hakijat kutsutaan soveltu-
vuuskokeeseen, joka järjestetään opistolla kesäkuun alussa 2019. Va-
rauduthan ottamaan pääsykokeeseen mukaan todistuksesi aiemmis-
ta koulutuksistasi ja mahdollisesta työkokemuksesta. Koulutukseen 
on jatkuva haku opiston nettisivuilla www.valkealanopisto.fi.

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
Opiskelijan omamaksuosuus koko opintojen ajalta on 490 euroa. 
Lisäksi opiskelijoilta peritään kirjautumismaksu 50 €. Opintoihin 
on mahdollista hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

ASUMINEN JA RUOKAILUT
 Voit halutessasi asua opistolla, 25 €/vk omin liinavaattein. 
Lounas 5 €, iltapäiväkahvi 1€.

LISÄTIETOJA
Maritta Mörk-Huttunen p. 044 739 4394
maritta.mork-huttunen@valkealanopisto.fi tai 
opiston toimisto 05 341 4600, toimisto@valkealanopisto.fi



OPISTO JÄRJESTÄÄ
yhteistyökursseja seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Vuokraam-
me tiloja, tarjoamme majoituspalveluja sekä oman keittiömme 
ruokailupalveluja erilaisten kurssien, kokousten, leirien ja juhlien 
järjestämiseen.

OPISTON TILAT
Tarjoamme majoitusta noin 100 asiakkaalle, ja toivotamme ter-
vetulleeksi niin ryhmät kuin yksittäismajoittujat. Luokkatilat (8 
kpl) soveltuvat kooltaan hyvin 20 - 40 henkilön kurssi- ja kokous-
tilaisuuksiin, ja juhlasalissa kokoustaa 80 henkilöä. Oleskeluun ja 
muuhun vapaa-aikaan käytettävissä ovat liikuntasali, takkahuone, 
kirjasto, grillikatos ja saunatilat. Kesällä voi nauttia rantasaunasta 
ja lapsille erinomaisesti soveltuvasta uimarannasta. Opisto tar-
joaa majoituspalveluita myös koiraihmisille. Järjestämme myös 
erilaisia koiratapahtumia. 

MAJOITUSVAIHTOEHDOT
yhden hengen huoneita
kahden hengen huoneita
soluasuntoja, joissa kolme kahden hengen huonetta ja keittomah-
dollisuus (myös koiramajoittujille)
perhehuoneistoja 4-7 hengelle, keittomahdollisuus

RETKEILY- JA TUTUSTUMISKOHTEET
Suomen eteläisimmällä erämaa-alueella, Repoveden kansallis-
puistossa voi patikoida useita kilometrejä tai harrastaa kalliokii-
peilyä sen jylhillä kallioilla. Unescon maailmanperintöluetteloon 
kuuluva Verlan tehdasmuseo sijaitsee vain muutaman kilometrin 
päässä opistolta, kuten myös Puolakankosken virkistyskalastus-
alue. Tykkimäen huvipuisto sijaitsee noin 30 km päässä opistolta. 
Opiston läheisyydessä toimii Kymen ratsupalvelut oy / Tahdin-
taito Oy, joka tarjoaa eritasoisia ratsastustunteja ja tallipaikkoja 
täysihoidolla.
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