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Kuva: Olli Leino

Laaja koulutustarjonta ja
monipuolinen oppimisympäristö
Harjun oppimiskeskus on yksityinen toisen asteen oppilaitos
Virolahdella, alle kahden tunnin
matkan päässä Helsingistä itään.
Tarjoamme hevostalouden,
maatalouden, puutarha-alan,
metsäalan sekä luonto- ja ympäristöalan koulutusta. Meillä voit
opiskella myös kaksoistutkinnon,
jossa yhdistyvät lukio-opinnot ja
ammatillinen koulutus.
Oppilaitoksemme sijaitsee idyllisessä kartanomiljöössä maa-

seudun rauhassa. Laaja, lähes
tuhannen hehtaarin alueemme
mahdollistaa opiskelijoille todella
monipuolisen oppimisympäristön.
Hyödynnämme opetuksessa esimerkiksi omaa lampialuettamme
ja kartanopuistoamme.
Meillä on myös kaksi esteratsastussimulaattoria sekä aktiivipihatto, joka tarjoaa hevosille
hyvät puitteet lajityypilliseen käyttäytymiseen ja samalla opiskelijoille näköalapaikan nykyaikaisten

tallinpitokäytäntöjen oppimiseen.
Panostamme erityisesti opetushevostemme hyvinvointiin.
Opiskelijana voit halutessasi asua
Harjussa. Oppilaitoksen alueella
on noin 200 opiskelija-asuntoa.
Asuntolahuoneet ovat kalustettuja
kahden hengen huoneita, lisäksi
käytössä ovat yhteiset oleskelutilat ja keittiö. Perustutkinto-opiskelijoille asuminen on lähiopetuspäivinä maksutonta.

Meillä suoritettu tutkinto tarjoaa vahvan pohjan sekä työelämään että jatko-opintoihin.

Meillä voit opiskella seuraavia aloja:
HEVOSALA
Hevostalouden perustutkinto
• hevostenhoitaja
• ratsastuksenohjaaja
• hevospalveluohjaaja
Hevostalouden ammattitutkinto
• ratsastuksenopettaja
• kengittäjä
Hevosurheilulukio
• yhteistyössä Haminan lukion
kanssa

MAATALOUSALA
Maatalousalan perustutkinto
• maaseutuyrittäjä
PUUTARHA-ALA
Puutarha-alan perustutkinto
• puutarhuri
Puutarha-alan ammattitutkinto
• viheraluerakentaja
• puistopuutarhuri

METSÄALA
Metsäalan perustutkinto
• metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
• metsäenergian tuottaja
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA
Luonto- ja ympäristöalan
perustutkinto
• luonto-ohjaaja
• luonnonvaratuottaja

Meillä voit suorittaa kokonaisten tutkintojen lisäksi
yksittäisiä tutkinnon osia.

TULE OPISKELEMAAN!
Voit hakea meille joko yhteishaussa
tai jatkuvan haun kautta.
Lue lisää osoitteesta
www.harjunopk.fi/koulutus.
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Etäisyyksiä: Hamina 23 km • Helsinki 170 km
• Kotka 50 km • Kouvola 75 km • Lappeenranta 85 km
• Mikkeli 178 km

HARJU PALVELEE MYÖS MATKAILIJOITA. Idyllisessä ympäristössä on hyvät mahdollisuudet
esimerkiksi kokousten, retkien, leirien ja juhlien järjestämiseen. Ravintola-, majoitus-, juhla- ja
ohjelmapalvelut ovat kaikki kätevästi saatavissa kauttamme. Lue lisää osoitteesta
www.harjunopk.fi/matkailupalvelut.

HARJUN OPPIMISKESKUS
Viipurintie 50 • 49980 Ravijoki
oppimiskeskus@harjunopk.fi
www.harjunopk.fi

www.harjunopk.fi/tapahtumat.

Löydä oma väyläsi
unelma-ammattiisi
Tule tekijäksi tekijöiden
joukkoon!
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Jatkuva haku 24/7
HAE VAIKKA HETI! www.ekami.fi

• www.jssuomi.fi

KATSO TULEVAT TAPAHTUMAT:

