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Vuonna 1899 perustettu Varsinais-Suomen Kansanopisto on Var-
sinais-Suomen Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämä poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton yksityinen kulttuurialan oppilaitos 

Paimiossa. Keskeisiä arvojamme ovat yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus, 
opiskelijalähtöisyys ja joustavuus.

VSKO pyrkii toiminnassaan tukemaan myönteistä, avointa ja kan-
nustavaa oppimisilmapiiriä sekä avaamaan ovia jatko-opintoihin ja 
työelämään. Lukuvuoden mittaisesta kansanopistolinjasta saat kuusi 
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Salo
Turku

Rauma

Pori

Lahti

Helsinki

Hämeenlinna

Tampere

PAIMIO

lisäpistettä hakiessasi yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon 
johtavaan koulutukseen.

Paimio sijaitsee Turun ja Helsingin välisen E18-moottoritien varrella. 
Opisto sijaitsee idyllisellä paikalla Paimion keskustassa, Vistantien 
varrella. Paimioon on hyvät liikenneyhteydet, ja opistolle pääsee bus-
silla tai omalla autolla. Lähimmät juna-asemat sijaitsevat Turussa ja 
Salossa, joista on bussiyhteydet Paimioon. Turusta matkaa on n. 25 
km, Helsingistä 140 km ja Tampereelta 150 km.
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Linjan tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietoa 
ja osaamista teatterin eri osa-alueista. Tarkoituksena 

on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä 
teatterialan ammattikoulutukseen tai syventää taitoja 

esim. teatteriharrastusta varten. 

Teatteri & Maskeeraus -linja keskittyy käytännön harjoitteluun. 
Opiskelijat valmistavat vuoden aikana useita pieniä 
esityksiä. Esitykset rakennetaan opiston muiden linjojen 

kanssa yhteistyönä, joten opiskelija pääsee tutustumaan moniin 
työskentelytapoihin ja tutustuu näytelmän valmistamiseen 
alusta loppuun saakka. Projekteissa saa osallistua myös valo- ja 
äänisuunnitteluun sekä lavastamiseen. Projekteissa kokeillaan monia 
eri tyylilajeja: lastenteatteria, komediaa, draamaa ja musikaaleja. 
Opiskelija tutustuu myös kameran edessä näyttelemiseen. Linjalla 
oppimaansa opiskelija voi hyödyntää teatterialan jatkokoulutuksen 
ja harrastuksen lisäksi monissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan 
työtehtävissä ja koulutuksissa. 

TEATTERI 
Teatteriopintoihin sisältyvä teoria sidotaan käytännön tekemiseen, 
jotta se voidaan sisäistää harjoitusten avulla. Vaikka opiskelujen 
pääpaino on näyttelijäntyöllä ja maskeerauksella, sisältyy 
koulutukseen myös mm. teatterihistorian, liikekielen, äänen- 
ja kehonhuollon sekä musiikin opintoja. Opiskelija voi valita 
yksityistunneille näyttelijäntyön, laulun tai instrumentin opetusta. 
Vierailevina luennoitsijoina käy alansa rautaisia ammattilaisia, 
joiden opettamat aineet vaihtelevat. Aiheina on ollut muun muassa 
näyttämötaistelua, tanssi- tai lauluilmaisua, yrittäjyyttä sekä 
musiikkiteknologiaa.

Teatteri & Maskeeraus
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MASKEERAUS 
Koulutuksen aikana opetellaan mm. aikakausimeikkejä (vuosisata- 
ja vuosilukumeikit), roolimaskeeraukset, vanhennukset, ruhjeet ja 
vammat, kampaukset ja drag show -meikit. Lisäksi lukuvuoden aika-
na perehdytään muoto- ja värioppiin, tyylihistoriaan sekä teatteri- ja 
näytösmeikkeihin. Opetusohjelmaan kuuluu myös hiuslisäkkeiden ja 
partojen sekä viiksien käyttö maskeerauksessa, ja opintoja liittyen 
asiakaspalveluun, markkinointiin ja projektityöskentelyyn. Opiskelija 
saa kokonaiskäsityksen myös maskeeraajan työstä aina teoksen vi-
suaalisesta suunnittelusta budjetin laskemiseen ja maskeeraamiseen 
esityksen aikana. Lukuvuoden aikana opiskelija kerää oman portfo-
lion valokuvineen. Maskeerauksen painotuksella opetussuunnitelma 
on laadittu näyttötutkinnon vaatimusten pohjalta.

MUITA OPINTOJA 
Musiikkiopintoja valitseva voi suorittaa Suomen musiikkioppilaitos-
ten liiton vaatimuksia vastaavia kurssitutkintoja musiikin teorias-
ta. Lisäksi linjalle kuuluu opetusta stemmalaulussa, ja halutessaan 
opiskelija voi osallistua myös bändiopetukseen. Opiskeluun sisältyy 
myös kaikille linjoille yhteisiä yleisen kulttuurintuntemuksen tunteja, 
joilla käy eri taiteenalojen ammattilaisia luennoimassa. Lisäksi tar-
jotaan jatko-opintoihin suuntaavaa opinto-ohjausta sekä pääsyko-
evalmennusta.

VSKO tekee yhteistyötä Stadin Aikuisopiston kanssa ja opiskelijalla 
on riittävien taitojen myötä mahdollisuus suorittaa lukuvuoden päät-
teeksi Esitys- ja teatteritekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinto 
(ent. Teatterialan ammattitutkinto, osaamisala maskeeraus) Stadin 
Aikuisopistossa näyttökokeena. (Tutkintomaksu n. 1000 €) Hyväk-
sytysti suoritetulla näyttötutkinnolla opiskelija on valmis toimimaan 
maskeeraajan työtehtävissä.

Opintolinjan hinta sisältää 30min yksityisopetusta viikoittain pl. 
ensimmäinen ja viimeinen viikko.
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Linjan hinta:

485 €/kk sis. majoituksen (2hh). 
  Lisähinta 1hh 156€/kk). 
  Lounas opiskelupäivinä 95 €/kk.

105 €/vko  ilman majoitusta

Hinta sisältää perusmateriaalit. Mahdollisia lisäkuluja voi aiheutua 
opiskelijan painotuksista maskeerauksen opintoihin liittyen.
Linjalla opiskellaan 34 viikkoa päätoimisesti. Opiskelijalla on 
halutessaan mahdollisuus ostaa lisää yksityistunteja.

9



10

Pop & Rock 
Pop & Rock -linjan tarkoituksena on tukea opiskelijan 

persoonallista musiikillista ilmaisukykyä ja antaa valmiuk-
sia jatko-opintoihin pyrkimiseen. Linja tarjoaa opiskelijalle 
mahdollisuuden kehittää soitto- ja/tai laulutaitoaan, lava-

esiintymistään, musiikin teorian tuntemustaan, biisin-
tekotaitojaan sekä musiikkiteknologian hallintaa. 

Tarjolla on laadukasta, käytännönläheistä opetusta paitsi itse 
musiikista, myös sen markkinoinnista ja siihen liittyvästä 
yrittäjyydestä. Opiskelijat voivat halutessaan tehdä harjoitus-

tentteinä konservatorioiden edellisten vuosien pääsykokeita, ja saavat 
tähän laaja-alaista pääsykoevalmennusta. Opiskelijoille annetaan 
myös jatko-opintoihin liittyvää opinto-ohjausta.

Opiston henkilökunnalta löytyy ensikäden tietoa useista konservatori-
oista sekä korkea-asteen musiikkioppilaitoksista (ammattikorkeakou-
lut, Sibelius-Akatemia). Heikommalla teoriapohjalla aloittaville on tar-
jolla tukiopetusta pienryhmissä tai jopa yksittäin.

Instrumenttivalikoima kattaa kaikki bändisoittimet: rummut, lyömäsoit-
timet, basso, keyboardit (myös vapaa säestys), kitarat ja laulu. Tarvit-
taessa pyrimme löytämään opettajan myös esim. puhallinsoittajille. 

Tarjolla on kolme pääpainotusvaihtoehtoa: instrumentti-/laulupainot- 
teiset opinnot, biisintekoon painottuvat opinnot ja musiikkiteknologiaan 
(äänittäminen, miksaaminen ja masteroiminen, notaatio) painottuvat 
opinnot. Nämä vaihtoehdot konkretisoituvat yksityistuntien sekä pro-
duktioiden muodossa: musiikkiteknologin yksityistunti on musiikkitek-
nologian tunti, kitaristi taas saa kitaratunnin. 



11

Opiskeluviikolla opiskelijalla on sekä pää- että sivuinstrumentin 
yksityistunti. Lukuvuosi jakaantuu musiikillisten teemojen mukaan 
jaksoihin (mm. pop/rock, blues/soul/R’n’B, groove/funk). Jokaiseen 
jaksoon kuuluu mahdollisuus opitun materiaalin esittämiseen livenä, 
keikan tallentaminen ja musiikkimaailman ammattilaisen vierailu-
luento. Syntyneille demoäänityksille etsitään väyliä eteenpäin, pois 
pöytälaatikoista. 

Jaksojen lisäksi läpi koko lukuvuoden jatkuu musiikin teorian ope-
tus. Linjalla on mahdollista suorittaa Suomen musiikkioppilaitosten 
liiton vaatimuksia vastaavia musiikinteorian perusteet 1/3-, 2/3- ja 
3/3 -tutkintoja sekä vastaavia instrumentti- ja laulututkintoja.

Pop & Rock -linjalla on käytössään useita treenitiloja. Bändi- ja soitto-
tuntitilojen lisäksi linjan opinnoissa käytetään opiston studiota.

Vaatimaton pohja musiikin teoriassa ei ole este opinnoille. Linja tar-
joaa ponnahduslaudan musiikkimaailman ammattilaiseksi haluavalle, 
halusitpa sitten soittaa tai laulaa, esiintyä artistina tai kenties toimia 
musiikin tuottajana, sanoittajana tai biisintekijänä. Samalla se antaa 
valmiuksia hakeutua jatkokoulutukseen esimerkiksi konservatorioi-
hin ja muihin alan oppilaitoksiin.

Linjan hinta:

485 €/kk sis. majoituksen (2hh). 
  Lisähinta 1hh 156€/kk). 
  Lounas opiskelupäivinä 95 €/kk.

105 €/vko  ilman majoitusta

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus ostaa lisää yksityistunteja.

11
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Elektroninen musiikki 
& Biisinteko

Linjan hintaan sisältyy myös yksi viikoittainen soittotunti: rum-
mut, basso, keyboardit, kitara tai laulu. Halutessaan opiskelija 
saa yksityistuntinsa elektronisesta musiikista ja biisinteosta.

Vuoden aikana käydään läpi mm. seuraavia aiheita: äänisuunnittelu 
(synteesit, samplaus, audion manipulointi, efektit), elektronisen mu-
siikin rakenne ja elementit, elektronisen musiikin historia, elektro-
nisen musiikin live, DJ:nä toimiminen, musiikin teoriaa elektronisen 
muusikon näkökulmasta, elektronisen musiikin promootio ja julkai-
seminen, remixaaminen sekä miksaus ja masterointi. 

Linja on ainutlaatuinen Suomessa ja se soveltuu niin vasta-alkajalle 
kuin edistyneelle harrastajalle. Opetuksessa panostetaan opiskelijan 
oman tekemisen ja luovuuden tukemiseen. Opinnot antavat valmiuk-
sia toimia itsenäisesti musiikkialalla sekä valmentavat opiskelijaa jat-
ko-opintoihin pyrkimiseen.

Tarjolla on laadukasta, käytännönläheistä opetusta 
paitsi itse pääaineesta myös esimerkiksi siihen liittyvän 

osaamisen markkinoinnista, musiikin teoriasta sekä alaan 
liittyvästä yrittäjyydestä.
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Opiskelijalla on suositeltavaa olla käytettävissään tietokone, johon 
on asennettu jokin ammattitason DAW-ohjelma (Ableton Live / Logic 
/ FL Studio / Bitwig / Reaper / Cubase jne.). Opiskelu oikeuttaa 
hankkimaan ohjelmistolisenssejä edullisempaan opiskelijahintaan. 
Linja on mahdollista aloittaa myös ilman omaa tietokonetta.

Pääasiallinen opetus tapahtuu Ableton Live -ohjelmalla, mutta 
tehtävät pyritään toteuttamaan siten, että ne voidaan suorittaa millä 
tahansa ammattimaisella DAW-ohjelmalla.

Linjan hinta:

485 €/kk sis. majoituksen (2hh). 
  Lisähinta 1hh 156€/kk). 
  Lounas opiskelupäivinä 95 €/kk.

105 €/vko  ilman majoitusta

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus ostaa lisää yksityistunteja.
13
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Musiikkiteknologia 
& Striimituotanto

Musiikkiteknologia & Striimituotanto -linja toimii 
ponnahduslautana musiikkimaailman teknologia-

ammattilaiseksi haluavalle. Samalla se antaa valmiuksia 
hakeutua jatkokoulutukseen esimerkiksi konservatorioihin 

tai muihin alan oppilaitoksiin.

Musiikkiteknologia & Striimituotanto -linja antaa opiskelijalle 
ajanmukaisen näkymän nykypäivän musiikissa käytettävään 
teknologiaan, laitteisiin ja ohjelmistoihin.

Linja painottuu kolmeen pääalueeseen: studiotoimintaan, live-
äänentoistoon ja striimituotantoon. Opintoihin kuuluu myös 
tutustuminen muuhun esitystekniikkaan. Tarjolla on laadukasta, 
käytännönläheistä opetusta paitsi itse pääaineesta myös siihen 
liittyvän osaamisen markkinoinnista ja alaan liittyvästä yrittäjyydestä. 
Opiskelijat saavat myös jatko-opintoihin liittyvää opintojen ohjausta. 
Linjan opetustarjontaan kuuluu yksi viikoittainen soittotunti: 
rummut, lyömäsoittimet, basso, keyboardit (myös vapaa säestys), 
kitarat tai laulu. Tarvittaessa pyrimme löytämään opettajan myös 
esim. puhallinsoittajille.

Musiikkiteknologia & Striimituotanto -linjan opetus lähtee 
liikkeelle opiskelijan omista taidoista ja tavoitteista. Aikaisempia 
musiikkiopintoja ei välttämättä tarvita, vaan linja sopii mainiosti myös 
itseoppineille ja aloittelijoille.

Lukuvuosi jakautuu musiikillisten teemojen mukaan jaksoihin 
(mm. Pop/rock, blues, groove/funk). Jokaiseen jaksoon kuuluu 
mahdollisuus opitun materiaalin live-esitykseen, keikan 
tallentaminen ja musiikkimaailman ammattilaisen vierailijaluento.
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Jaksojen lisäksi läpi koko lukuvuoden jatkuu musiikin teorian opetus. 
Linjalla on mahdollista suorittaa Suomen musiikkioppilaitosten liiton 
vaatimuksia vastaavia musiikinteorian perusteet 1/3-, 2/3- ja 3/3- 
tutkintoja sekä vastaavia instrumentti- ja laulututkintoja.

Linjan hinta:

485 €/kk sis. majoituksen (2hh). 
  Lisähinta 1hh 156€/kk). 
  Lounas opiskelupäivinä 95 €/kk.

105 €/vko  ilman majoitusta

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus ostaa lisää yksityistunteja. 15
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Pelimusiikki

Tarjolla on laadukasta, käytännönläheistä opetusta paitsi 
itse pääaineesta myös esimerkiksi siihen liittyvän osaamisen 
markkinoinnista, musiikin teoriasta ja alaan liittyvästä 

yrittäjyydestä. Linjan hintaan sisältyy myös yksi viikoittainen 
30 min yksityistunti: rummut, lyömäsoittimet, basso, keyboardit, 
kitarat tai laulu. Halutessaan opiskelija saa yksityistuntinsa 
elektronisesta musiikista ja biisinteosta, tai musiikkiteknologiasta & 
striimituotannosta.

Vuoden aikana käydään läpi muun muassa seuraavia aiheita: 
sävellys, sovittaminen, orkestrointi, musiikkiohjelmistojen käyttö, 
samplekirjastojen käyttö ja luominen, äänisuunnittelu (syntetisaattori 
(subtractive, FM, Additive, Wavetable), audion manipulointi, 
efektit), miksaus (perusteet ja luovuus), pelien ja pelimusiikin historia, 
musiikin teoria ja masterointi. Lisäksi kurssin aikana tutustutaan 
Unity-ohjelmiston perusteisiin ja ääniominaisuuksiin. Vuoden 
aikana on tarkoitus kokeilla äänisuunnittelua myös käytännössä 
yhteistyökumppanien toimitta-
miin Unity-peliprojekteihin.

Linja on suunniteltu niin vasta-alkajalle kuin edistyneem-
mällekin harrastajalle. Linjan aikana panostetaan opiskelijan 

oman tekemisen ja luovuuden tukemiseen. Tarkoituksena 
on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia itsenäisesti 
pelimusiikkialalla, sekä valmentaa opiskelijaa jatko-

opintoihin pyrkimiseen. 
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Linjan hinta:

485 €/kk sis. majoituksen (2hh). 
  Lisähinta 1hh 156€/kk). 
  Lounas opiskelupäivinä 95 €/kk.

105 €/vko  ilman majoitusta

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus ostaa lisää yksityistunteja.
17

Opiskelijalla on suositeltavaa olla käytettävissään tietokone, johon on 
asennettu jokin seuraavista ohjelmista: Ableton Live / Logic 9 tai X / 
Pro Tools / Reason / FL Studio / Bitwig / Reaper / Cubase / Presonus 
Studio 1. Linja on mahdollista aloittaa myös ilman omaa tietokonetta 
ja hankkia tarvittava ohjelmisto oppilaitoslisenssillä.

Pääpaino kurssin aikana on Ableton Live-, Pro Tools- ja Unity-
ohjelmistoilla, mutta tehtävät pyritään toteuttamaan siten, että ne voi 
suorittaa millä tahansa edellä mainituista DAW-ohjelmista.
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Tanssi

Tanssilinjalla   kehitetään omaa persoonallista ilmaisukykyä ja 
harjoitellaan liikekielen tuottamista omalla keholla. Opetus on
käytännönläheistä ja tunneilla harjoitellaan mm. koreografian 

tekoa ja omien tuntien rakentamista näytetuntien kautta. Opiske-
lija harjoittelee tanssi- ja ryhmätuntien ohjausta ja kehittää omaa 
osaamistaan. Koulutuksessa käydään laajasti läpi tanssityylejä, ryt-
miikkaa, laskuja, tekniikkaa ja teoriaa. Linjalla tutustutaan myös show-
tanssin kilpailutoimintaan Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan 
käydään SM-kilpailuissa katsomassa ja tutustumassa konkreettisesti 
kilpa- ja valmennustoimintaan.

Tanssilinjalla on vahva painotus anatomiassa, funktionaalisessa 
anatomiassa, yksilöllisen kehon liikekielen tarkastelussa sekä kehon-
huollossa. Opiskelijat pääsevät tutustumaan ja opiskelemaan kehon-
huoltoa joogan avulla. Tavoitteena on oppia pitämään oma instru-
mentti terveenä, jotta loukkaantumisilta vältyttäisiin. Koulutuksessa 
perehdytään myös ravintoasioihin.

Tanssilinjan tavoitteena on antaa opiskelijalle vahva 
pohjatieto tanssista ja liikunnasta. Koulutus toimii hyvänä 

pohjana haettaessa esim. liikunta-alalle opiskelemaan, 
tanssi- tai ryhmäliikunnan lisenssiohjaajaksi, 

liikuntaneuvojaksi tai personal traineriksi.
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Linjan hinta:

485 €/kk sis. majoituksen (2hh). 
  Lisähinta 1hh 156€/kk). 
  Lounas opiskelupäivinä 95 €/kk.

105 €/vko  ilman majoitusta

Tapahtumamatkoista ja esim. omien studiokuvien lunastamisesta 
saattaa aiheutua lisäkustannusta. Opiskelijalla on halutessaan 
mahdollisuus ostaa lisää yksityistunteja.

19

Lisäksi opiskelija saa maskeeraus- ja esiintymiskoulutusta erilaisten 
harjoittelujen ja produktioiden kautta. Opiskelija saa tietoa, miten toi-
mia freelancerinä ja yrittäjänä liikunnan ja tanssin kentällä. Opiskelija 
saa koulutusta brändäyksestä, markkinoinnista sekä imagon luomi-
sesta. Tanssilinjalla pidetään promootiopäivä, jossa harjoitellaan ku-
vauksia ja kuvattavana olemista. 

Linja sopii kaikille liikunnasta ja tanssista kiinnostuneille sekä hen-
kilöille, jotka haluaisivat työskennellä tai jatkokouluttautua liikunnan 
ja urheilun parissa.



20

Linjan tarkoituksena on tukea opiskelijan persoonallista 
musiikillista ilmaisukykyä ja lisätä tietämystä musiikista ja 
siihen liittyvistä ilmiöistä. Linja on tarkoitettu ensisijaisesti 

musiikin harrastajille, joilla on palo syventää omia tieto-
taitojaan musiikista.

Musiikki

Musiikkilinja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää soit-
to- ja laulutaitoaan, lavaesiintymistään, musiikin teorian ja 
historian tuntemustaan, biisinteko- ja sanoittamistaitojaan 

sekä musiikkiteknologian hallintaa.

Linjan päätavoite ei ole johdattaa opiskelijaa kohti musiikin ammat-
tiopintoja ja ammattilaisuutta – vaikka sekin on mahdollista – vaan 
syventää opiskelijan aikaisempaa osaamista sekä tarjota laadukasta 
opetusta alasta, joka on aina herättänyt kiinnostusta opiskelijassa. 
Lähiopetusta linjalla on kolmena päivänä viikossa. Opiskelija poimii 
opiston opetustarjonnasta itseään eniten kiinnostavat aiheet ja laatii 
henkilökunnan avustuksella itseään parhaalla mahdollisella tavalla 
palvelevan lukujärjestyksen. Instrumenttivalikoima on laaja: rummut, 
lyömäsoittimet, basso, keyboardit (myös vapaa säestys), kitara ja 
laulu. Tarvittaessa pyrimme löytämään opettajan myös esim. puhal-
linsoittajille. Musiikkilinjan opetus lähtee liikkeelle opiskelijan omista 
taidoista ja tavoitteista sekä instrumenttivalinnoista.

Aikaisempia musiikkiopintoja ei tarvita, vaan linja sopii mainiosti 
myös itseoppineille – aikaisemmista opinnoista tai harrastuneisuu-
desta on luonnollisesti paljon hyötyä. Tarjolla on neljä pääpainotus-
vaihtoehtoa: instrumentti-/laulupainotteisuus, biisintekoon painottu-
vat opinnot, musiikin historiaan ja teoriaan painottuvat opinnot sekä 
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musiikkiteknologiaan (äänittäminen, miksaaminen ja masteroimi- 
nen, notaatio) painottuvat opinnot. Nämä vaihtoehdot konkretisoitu-
vat yksityistuntien muodossa: musiikkiteknologin yksityistunti on 
musiikkiteknologian tunti, kitaristi taas saa kitaratunnin. Jokai-
sella opiskeluviikolla opiskelijalla on yksityistunti valitsemastaan 
instrumentista tai musiikkiteknologiasta.

Lukuvuosi jakaantuu musiikillisten teemojen mukaan jaksoihin 
(mm. pop/rock, blues/mustamusiikki, groove/funk). Musiikkilinjan 
pääpaino on rytmimusiikissa. Jokaiseen jaksoon kuuluu mahdolli-
suus opitun materiaalin esittämiseen livenä, keikan tallentaminen 
ja musiikkimaailman ammattilaisen vierailijaluento. Syntyneille 
biisidemoille etsitään väyliä eteenpäin, pois pöytälaatikoista. 

Jaksojen lisäksi läpi koko lukuvuoden jatkuu musiikin teorian ope-
tus. Linjalla on mahdollista suorittaa Suomen musiikkioppilaitosten 
liiton vaatimuksia vastaavia musiikinteorian perusteet 1/3-, 2/3- ja 
3/3-tutkintoja sekä vastaavia instrumentti- ja laulututkintoja. Bändi- 
ja soittotuntitilojen lisäksi linjan opinnoissa käytetään opiston stu-
diota. Opinnot ovat päiväopiskelua kolmena päivänä viikossa, kuusi 
opetustuntia päivässä.

Linjan hinta:

80 €/vko  ilman majoitusta ja lounasta

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus ostaa yksityistunteja ja 
majoittua opistolla lisähintaan.

Linjalla opiskelu ei ole päätoimista. Linjalla on mahdollista opiskella 
esim. työn ohessa ja lukujärjestys suunnitellaan opiskelijakohtaisesti.
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Anu Hoskin 
Projektit, teatteri

••  M.A Culture and Arts (YAMK medianomi)
• •  B.A Acting (näyttelijä, FIA)
• •  Toimii tällä hetkellä freelance-näyttelijänä
••  Paljon kokemusta näyttelystä, kurssienpidosta, 
käsikirjoittamisesta ja dramatisoinnista
••  Treeniteatteri-toiminnassa mukana

Tuula Lähteensuo 
Maskeeraus

• •  Hiusalan EAT
• •  Maskeerauksen EAT
• •  Näyttötutkintomestari
•  •  Ammattiopettaja
••  Vuosien kokemus TV/teatterimaskeerauksista 
sekä kouluttajana toimimisesta

Kari Laaksonen 
Musiikkiteknologia, striimituotanto

••  Valmistunut musiikkiteknologiksi (Salpaus 2011)
• •  Opettanut musiikkiteknologiaa ja vetänyt kursseja 
ääneen ja teknologiaan liittyen eri opistoissa
•  •  Eri musiikkityylien mikitystekniikat
•  •  Omistaja yrityksessä Raja-Audio vuodesta 2010 
(äänitys-, miksaus- ja masterointityöt)
•  •  Vuosien kokemus livemiksaamisesta (Paleface)

Opettajat
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Siiri Anttonen 
Musiikin teoria

••  Musiikin teorian opettaja (Turun Musiikkiakate-
mia)
••  Opettaa useissa musiikkiopistoissa
••  Soittaa kontrabassoa Aura-Triossa ja mm. Jean 
Sibelius -sinfoniaorkesterissa

Jami Takala 
Rummut

• •  Muusikko (Turun Konservatorio)
••  Pop & Jazz -pedagogi (JAMK)
••  Toiminut opettajana useissa musiikkiopistoissa
 ja -kouluissa
• •  Satojen keikkojen kokemus
••  Monipuolista studiokokemusta

Aki Himanen 
Elektroninen musiikki, biisinteko

••  Musiikin tuottaja-teknologi (Metropolia AMK)
••  Muusikko (trumpetti, Pop/Jazz-konservatorio)
••  Julkaissut omaa elektronista musiikkia mm. 
Jazz-O-Tech, Insist Music, Kontact ja Catslovebass 
-levymerkeillä
••  Perustanut elektroniseen musiikkiin keskittyvän 
Super Life Records -levymerkin
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Pekka Kolehmainen 
Rehtori, improvisointi, bändit

••  Musiikkipedagogi (Turku AMK)
••  Pop/Jazz -pedagogi (Metropolia AMK)
••  Musiikin maisteri (Sibelius-Akatemia)
•  •  Opettanut musiikkia useissa oppilaitoksissa
••  Freelance-muusikko

Sami Niskavaara 
Bändit, kitara, notaatio

•  •  Tanssimuusikko (sähkökitara, Helsingin Pop & Jazz 
-konservatorio)
••  Musiikkipedagogi (Metropolia AMK)
••  Toimii kitaransoitonopettajana
••  Soittanut lukuisten nimekkäiden artistien taustalla 
(esim. Anna Abreu, Antti Ketonen)

Saana Murtojärvi 
Stemmalaulu/säveltapailu

••  Muusikko, Pop/Jazz (Turun konservatorio)
••  Laulaja, laulunopettaja
••  Bändileaderi
••   Kuoronjohtaja
••   Säveltäjä, sanoittaja, sovittaja



25

Lue lisää:   vsko.fi/opettajat
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Yleistä 
opiskelusta
Opiskelukustannukset
Opiskelija-asunnot
Oppilashuolto ja opiskelijaterveydenhuolto
Opintotuki
Opintoseteliavustus
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OPISKELUKUSTANNUKSET
Lisäkustannuksia voi tulla esim. kirjoista ja opintokäynneistä sekä 
ylimääräisistä maskeerauslinjan materiaaleista tai -välineistä. Opintomaksu 
maksetaan yhdeksässä erässä (neljä maksuerää syksyllä ja viisi maksuerää 
keväällä). Opintomaksut voi halutessaan maksaa myös kerralla. Opiskelujen 
hintoihin ei sisälly aterioita. Lämmin lounas opiskelupäiviksi on mahdollista 
ostaa hintaan 95€/kk.

OPISKELIJA-ASUNNOT
Opintomaksu sisältää asumisen kahden hengen huoneessa asuntolassa, 
lounaan opiskelupäivinä sekä linjalle kuuluvat yksityistunnit. Lisähinnasta 
on mahdollista asua yhden hengen huoneessa tai Päätalossa. Asunnot ovat 
kolmen huoneen + keittiön soluasuntoja ja sijaitsevat Toukola-, Männistö- 
ja Päätalo-nimisissä rakennuksissa. Opiskelijasolujen huoneet ovat kahden 
hengen kalustettuja huoneita. Suihku ja wc ovat huonekohtaisia.

Opiston pesutuvassa on  maksuton pesukone. Sauna on opiskelijoiden 
käytössä kerran viikossa. Asuntolassa voi asua myös viikonloppuisin ja loma-
aikoina ilman lisämaksua.

1hh 2hh

Päätalo 314 €/kk/hlö 86 €/kk/hlö

Asuntolat Toukola, Männistö 156 €/kk/hlö
sisältyy 

perushintaan, ei 
lisämaksua

LISÄHINNAT
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Opistossamme toimii oppilashuoltotyöryhmä. Opiskelijoilla on mahdolli-
suus kuraattoripalveluihin. Paimion kaupungin opiskelijaterveydenhuollon 
palvelut ovat opiskelijoidemme käytössä, ja opistollemme on nimetty oma 
terveydenhoitaja.

Päätoimisesti opiskelevat ovat oikeutettuja hakemaan Kelan myöntämää 
opintotukea joka kostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan val-
tiontakauksesta. Lisätietoja opintotuesta saat Kelan verkkosivuilta: 

www.kela.fi

OPINTOTUKI

OPPILASHUOLTO 
JA OPISKELU-
TERVEYDENHUOLTO
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OPINTOSETELIAVUSTUS

Kansanopisto anoo vuosittain Opetushallitukselta opintoseteliavustusta, 
jolla voidaan tukea aikuisten opiskelua kansanopiston vapaatavoitteisissa 
koulutuksissa. Opintoseteliavustuksella opiskelija saa alennuksen 
normaaleista opintokustannuksista (ei koske asumista). Avustuksen 
lopullinen suuruus vahvistetaan hakuajan päätyttyä (vuosittain vaihtelee 
200 – 600 euroon/lv).

Varsinais-Suomen Kansanopistossa opintoseteliavustusta voivat hakea:
1) Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu 
kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
2) Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat 
sovitun työn alkamista.
3) Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät 
kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin
4) Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma 
kokemus oppimisvaikeuksista.
5) Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Lisäksi otetaan huomioon opintoseteliavustuksen erityinen tarve, jos 
edellä esitettyihin ryhmiin kuuluu lisäksi opiskelijoita, joiden saamen-, 
romani- ja viittomakielisiä opintoja edistetään tai maahanmuuttotaustaisia 
opiskelijoita, joiden luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä edistetään ja heidän 
kotoutumisaikansa on jo ylittynyt.
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1. Täytä hakemus osoitteessa www.vsko.fi

2. Mikäli hakulomakkeen täyttö ja lähetys verkossa 
ei onnistu, voit tulostaa lomakkeen kotisivuiltamme 
ja lähettää sen täytettynä sähköpostitse 

kansanopisto@vsko.fi  

tai postitse
Varsinais-Suomen Kansanopisto 
Vistantie 37, 21530 Paimio

3. Kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä.

Hakuohjeet

Lisäohjeita osoitteessa www.vsko.fi
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www.vsko.fi

kansanopisto@vsko.fi 

+358 (0)50 913 4656  

Varsinais-Suomen Kansanopisto
Vistantie 37, 21530 Paimio


