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UKK = Usein kysytyt kysymykset
Lisää otsikoiden alle plus merkistä kysymyksiä, mitkä ehkä askarruttavat mieltäsi tässä vaiheessa, Harjussa
oloon ja eloon liittyen?
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Opinnot Harjussa

Jos haluaa tehä kaksoistutkintoa miten homma toimii  
V: Ammatilliset opinnot suoritetaan Harjussa ja lukio-opinnot
Haminan lukiossa. 

Jääkö paljon Harjun arjesta paitsi jos tekee kaksoistutkinnon? 
V: Päin vastoin, saat kaikkia kaksinverroin.

Monta kertaa viikossa Harjun ykkös vuoden hevosalan
opiskelijat ratsastaa?  
V: Ratsastutuntien määrä vaihtelee tutkinnon osien mukaan.

kestävätkä opinnot 3 vuotta? voiko opinnot suorittaa jo esim. 2
vuodessa jos on kiinnostusta ja taitoa? 
V: Kaikkille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen suunnitelma
opintojen suorittamisesta. Aina kun osaamista on riittävästi,
pääsee tekemään näyttöjä. Aika realistinen arvio olisi 2,5 vuotta.
Valmistuminen riippuu paljon omasta aktiivisuudesta.

ketkä opettaa ratsastusta harjussa? 
V: Harjussa ratsatusta opettavat master tason
ratsastuksenopettajat Katri Korpi, Johanna Pulkkinen ja Carl-
Harry Frey.

sisältyykö ratsastustunnit hevosalan opiskeluihin? 
V: Kyllä tutkinnon osien sisällön mukaan.

saako harjussa ratsastaa? 
V: Pikkusuokintalli järjestää iltaisin maksullisia ratsastustunteja
Harjun alueella. 

onko kouluratsastusta ja esteratsastusta koulutuksen aikana 
ja onko niihin joitain erillisiä valmennuksia 
V: Opetukseen sisältyy ratsastustunteja. Niiden määrä ja sisältö
vaihtelee tutkinnon osittain. Opetukseen ei sisälly valmennuksia. 

saisiko kisoista lisää tietoa esim. miten järjestetään ja niin
edelleen 
V: Ennen koronaa harjun henkilökunta järjesti kilpailuja
opiskelijoiden kanssa. Tulevasta emme vielä tiedä.

Miten ratsastustuntien ryhmät jaetaan?  
V: Ratsastusryhmät jaetaan alussa aakkosten mukaan. Jatkossa
ryhmät jaetaan osaamisalojen mukaan, koska niissä
osaamisvaatimukset vaihtelevat paljon.

Onko eri alojen oppilailla samoja tunteja? 
V: Yhtisiä tutkinon osia opiskellaan yhdessä ja esim. raivaussahan
käyttö kuuluu osana kaikkiin Harjussa opiskeltaviin 
perustutkintoihin. Tällöin sekaryhmäopiskelu on mahdollista.

pystyykö kaksoistutkinnon aloittaa/lopettaa vaikka lukuvuosi
olisi jo alkanut, ja jos voi miten? 
V: kaksoistutkinnon aloittaminen kesken lukuvuoden on
haasteellista, koska lukiokurssit etenevät tietyssä järjestyksessä.
Jos haluaisit lopettaa kaksoistutkinnon suorittamisen, voisit
kertoa siitä opinto-ohjaajalle.

saako ratsastaa vapaa-aikana ylimääräisissä maksullisissa
valmennuksissa harjun hevosilla  
V: Kaikki hevoset ovat opetuskäytössä ja vapaalla viikonloput.

onko mahdollista alkaa vuokraamaan hevosta harjussa 
V: Harjulla ei ole vuokrattavia hevosia, kaikki ovat
opetuskäytössä.

Täytyykö/pitääkö ottaa mukaan omia ratsastustarvikkeit 
V: Lisätietoja varusteista saat ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Saako ratsastaa vaikka ei ole hevosalalla?
V: Voit valita ja suorittaa yhden ratsastusta sisältävän tutkinnon
osan hevostalouden perustutkinnosta. Pikkusuokintalli järjestää
iltaisin maksullisia ratsastustunteja Harjun alueella.
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Miten wilmaan voi kirjautua? pitikö nyt siis
kirjautua jonnekkin vai tuleeko kirjautumis
hommat myöhemmin?
V: Jos et ole saanut Wilma käyttönottokoodia infokirjeessä tai
sähköpostitse ota yhteyttä anniina.veneskari@harjunopk.�.
Tee tunnuksen käyttöönotto ennen opintojen alkua.

Onko siellä läsnäolopakko?
V: Jos HOKSissa (henkilökohtainen osaamisen kehittämisen
suunnitelma) sovitaan, että opiskelet Harjussa, sinun on oltava
läsnä ja osallistuutava opintoihin lukujärjestyksesi mukaisesti.

Vapaa-aika Harjussa

mitä vapaa-ajalla voi tehdä? 
V: Mahdollisuuksia on paljon, erilaiset liikunnalliset aktiviteetit
onnistuvat hyvin lähiluonnossa ja sisäliikuntatiloja hyödyntäen.
Yhteistä tekemistä voi löytyä myös leffojen, kirjojen ja
kokkauksen parista. Kauppakyyti vie Haminaan kerran viikossa ja
muitakin pienempiä retkiä on mahdollista järjestää. Tärkeää on,
että olet itse aktiivinen ja kerrot mitä vapaa-ajalta kaipaat.
Ideoidaan yhdessä! 

Minkälaista ohjelmaa harjussa on vapaa-ajalle mitä voi tehdä?  
V: Kauppakyyti Haminaan, erilaisia liikuntaaktiviteettejä
maastopyöristä pihapelihin, erilaisia temapuksia ja tapahtumia
mm. halloween, joulu ja vappu teemalla, asuntolailtoja, kokkausta
ja leffoja yms.

saako perhe tulla vapaa ajalla moikkaamaan koirien kanssa
piha alueella 
V: Tämä on mahdollista, toisinaan olemme järjestäneet myös
yhteisiä asuntolailtoja, joihin vanhemmat ovat tervetulleita.
Koronarajoitukset tulee tässä huomioida, jos niitä on voimassa. 

Jos on oma polkupyörä ni voiko sen ottaa mukaan  
V: Oman polkupyörän voi ottaa mukaan ja sillä onkin kätevä
kulkea Harjun alueella. Harjussa on myös pyörävarasto, johon
pyörän saa tarvittessa talvisäilöön. 

Asuminen Harjussa

Minne pitää mennä, jos tulee 8.8 sunnuntaina illalla jo? 
V: Auran ravintolarakennus (Viipurintie 54, Virolahti) on oikea
osoite, sen edustalta olemme kyltittäneet paikan mistä saa
avaimia.

Kun harjussa on arkipäivät ja viikonloput kotona niin pitääkö
tulla takaisin aina sunnuntaina vai maanantaina aamulla vasta? 
V: Jokainen päättää itse millainen paluuaikataulu on itselle paras
ja sopii omaan lukujärjestykseen. Asuntola avaimet toimivat SU
klo 17.00 lähtien ja lakkaavat toimimasta PE 12.30. 

milloin saa tietää kenen kanssa on samassa huoneessa? 
V: Toiveita voi esittää asuntola@harjunopk.� 1.8 mennessä.
Lopullinen huone/asuntolakaveri porukka varmistuu vasta tänne
tullessasi. 

onko mahdollista asua yksin? onko vaikeaa saada oma huone?
Onko kriteerejä yksinasumisen luvan myöntämiseen? 
V:Jos tilaa on yritämme mahdollistaa yksin asumisen eli oman
huoneen sitä haluaville.  
Lupaamme yksin asumisen kuitekin vain niille, jotka ovat
lääkärinlausuntoon vedoten hakeneet yksin asumisenlupaa.
Kriteerejä ei ole, miten yksinasumisen luvan saa, arvioimme niitä
tapauskohtaisesti ja teitä kuunnellen.  

Saako toisten huoneissa yökyläillä? 
V: Ei, jos syy on hyvä/painava katsomme tilanteen vielä
tapauskohtaisesti

Pitääkö asuntopaikka lappunen postittaa, vai tuoda paikan
päälle silloin 8. 8  
V: Kaikki tervetulokirjeen mukana tuleet laput voi palauttaa
tänne tuleessaan elokuun toisella viikolla. 

saako kaveri esim, haminan lukiosta tulla omaan huoneeseen
tai olla muualla? 
V: Pääsääntöisesti  Harjun ulkopuolisia vieraita saa tulla käymään,
mutta vierailuista on hyvä kysyä lupa, myös kämppiksiltä ja sopia
yhdessä milloin yms. Asuntoloiden tulee olla pelkästään
asuntolassa asuvien käytössä klo 22.00 alkaen.  
Korona rajoitusten aikaan ulkopuoliset vierailut ovat olleet
kiellettyjä. 

saako ykkösvuotinen opiskelia toivoa
huonekaveria/kämppisporukkaa vanhojen opiskelioiden
joukosta jos heidän asuntolassa on tilaa? 
V: Tämä voi olla mahdollista. Omaan ryhmään kiinnittymisen ja
ryhmäytymisen näkökulmasta olisi hyvä asua aluksi oma
ryhmäläisten kanssa. 

pitääkö siis jättää ne mitä on tuonut harjuun sinne? niikun
petivaatteet/peitot tyynyt? 
V. Kaikki Harjuun tuomasi tavarat säilyvät asujan omassa
huoneessa viikonloppujen ajan, jos niin haluat. 
Voit toki kuljettaa kaikkia kamoja myös mukanasi.  Loma/TJK
jaksojen ajaksi huone/asuntola tulee tyhjentää ja tällöin tavaroita
voi säilyttää nille varatussa erillisessä tilassa  Auran kellari
kerroksessa. 
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Jos on urheiluakatemiassa ja on harkkoja aamuin illoin ni
onnistuuko että on vaikka pari yötä viikossa Harjussa?  
V: Harjussa voi asua myös vain osan viikosta tai vain silloin
tällöin. Tapauskohtaisesti katsomme mikä järjestely on paras
kenellekin. 

Oon hakuvaiheessa laittanu lääkärin
todistusta hakuu liittyen päteeks se ku haen
yksinasumis lupaa vai pitääkö käydä
hakemassa uutta?
V: Ei tarvitse hankkia uutta todistusta. Jo toimitettu todistus
riittää.

Millon siitä yksinasumis hakemisesta saa
tietoa et onko se hyväksytty?
V: Yksin asumisluvat pyritään käsittelemään mahdillisimman
pian elokuun ensimmäisellä viikolla.

Opiskelijan tukipalvelut Harjussa

Saako Harjussa tukiopetusta? 
V: Harjussa aloittaa uusi erityisopettaja elokuun alussa eli
yhteisissä tutkinnon osissa on tukiopetusta saatavilla.

Vuorelan nettisivulla näkyy, että Helsingistä
lähtee bussi ja se pysähtyy Haminassa tai
Virojoella. Mikä bussi siis pysähtyy
Harjulla?
V: Kaikilla Vuorelan busseilla, jotka pysähtyvät Klamilassa pääsee
Museotielle (pari saataa metriä pihalle) tai Harjun pihaan.

Miten bussit kulkevat? Pysähtyykö Helsinki-Harju ollenkaan
esim Porvoossa? 
V: Bussi aikatauluja voi katsoa lähikaupunkeihin matkahuolto.�
sivulta. Paikallisliikenteen tänne hoitaa Liikenne Vuorela, heidän
nettisivu: liikennevuorela.� 

saako siis katsoa muiden ratsastusta? 
V: Jos sinulla ei ole työjärjestykseen merkitty oppitunteja, voit
katsoa muiden ratsastuksia.

kulkeeks Lappeenrannasta Harjuun bussi?
V: Lappeenrannasta tullessa pitää vaihtaa
bussia Haminassa. Opiskelijat kulkevat
sinne päin paljon kimppakyydeillä

Miten saa matkoihin apuja et tuleeks kelalt jotai tukee
bussiliput junaliput 
Koska uusi oppivelvollisuus, niin eihän opiskelijan tarvitse
maksaa matkalippuja? 
V:  Opiskelija voi 1.8.2021 alkaen saada koulumatkatukea, jos hän
kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä
kalenterikuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos matkapäiviä
on kalenterikuukauden aikana 15 tai enemmän. Jos matkapäiviä
on 10–14, koulumatkatuen määrä on puolet täysimääräisestä
tuesta.
Koulumatkatukea voi siis elokuusta alkaen saada, vaikka
opiskelijalla ei olisi päivittäistä koulumatkaa. Esimerkiksi
vuoroviikoin vanhempiensa luona asuva voi saada
koulumatkatukea, vaikka ehdot täyttyisivät vain silloin, kun hän
kulkee koulumatkat toisen vanhemman luota.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu voi saada
koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä
yhteen suuntaan. Muilla kuin maksuttomaan koulutukseen
oikeutetuilla matkan täytyy olla vähintään 10 kilometriä, jotta voi
saada koulumatkatukea.
Jos maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija kulkee
oppilaitokseen julkisilla liikennevälineillä tai koulukuljetuksella,
hän ei yleensä maksa matkalipusta itse mitään. Kela maksaa
koulumatkatuen lipun myyjälle, koulukuljetuksen järjestäjälle tai
opiskelijalle itselleen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun HSL-
alueella opiskelija ostaa matkalipun itse ja Kela maksaa
koulumatkatuen opiskelijalle. Muilla kuin maksuttomaan
koulutukseen oikeutetuilla koulumatkatuessa on
omavastuuosuus, joka riippuu matkapäivien määrästä.
Koulumatkatukeen oikeuttavia opintoja ovat lukio-opinnot,
opinnot ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan
suorittamiseksi, toisen asteen valmentavat koulutukset ja
aikuisten perusopetus.
Koulumatkatukea haetaan lomakkeella KM 1 (pdf), joka jätetään
omaan oppilaitokseen. Koulumatkatukea ei voi hakea
OmaKelassa.

Kauan Virolahden bussipysäkiltä on Harjuun
matkaa? V: Sunnuntaina ja perjantaina yksi
bussi kulkee koulun pihasta. Museotielle on
matkaa muutama sata metriä, 7-tielle 5 km
ja Virojoen keskustaan 12 km Edelliseen
vastaukseen vielä tarkennus. Noissa
paikoissa bussit pysähtyvät...

Muuta kysyttävää?

monta opiskeliaa harjussa on  yhteensä? 
V: Harjussa on juuri nyt kirjoilla 330 opiskelijaa.

esittely videossa hevosalan opiskelijoilla oli harjun toppaliivi
päällä niin saako harjusta jotain vaatteita? 
V: Harjussa kannattaa osallistua erilaisiin kilpailuihin ja
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arvontoihin, koska niissä saattaa olla palkintoina Harjun logolla
varustettuja t-paitoja ja asusteita.

vaikuttaako korona mitenkään opintoihin tms? 
V: Korona on vaikuttanut opintoihin, sillä jonkin aikaa kaikki
opiskelijat olivat joko oppimiassa työpaikoilla tai etäopetuksessa.
Toivottavasti elokuussa pahin pandemia on ohitse ja voimme
antaa opetusta täällä Harjussa.

saako harjussa kasvisruokaa? 
V: kyllä kasvisruokaa on tarjolla kaikilla aterioilla, siitä ei tarvitse
ilmoittaa etukäteen.

onko oppilailla jonkinlainen whatsapp ryhmä 
V: vapaa-aikaan liittyvä ryhmä on olemassa tällä hetekellä, lisäksi
vastuu-opettajat ja eri vuosikurssit ovat perustaneet omia
ryhmiään tiedon kulun parantamiseksi.  
Lisäksi on lukuisia ryhmiä, joita oppilaat ovat itse perustaneet ja
tällöin myös itse valvovat.  
Muistathan, että päätät aina itse mihin some ryhmään kuulut ja
voit aina lopettaa sen seuraamisen, jos et koe että siitä on hyötyä
sinulle.  

Kaiken tarvittavan tiedon Harju lähettää wilman ja sähköpostin
kautta opiskelijoille. 

Käytetäänkö maskeja ja missä tilanteissa, pitääkö ulkona
käyttää, entä ratsastaessa? Käytetäänkö luokissa maskeja? 
V: Tällä hetkellä maskeja käyteään Harjussa aina sisätiloissa.
Ratsastaessa niitä ei käytetä. Elokuussa on varmaan uudet
ohjeet,  joilla toimitaan.

Saako Harjun pihalammissa uida? V: Siellä
ui vain meidän telkkäperhe eli ei saa.

onko maneesi lämmitetty? 
V: Harjussa on kaksi maneesia Nestori-halli ja Martta-maneesi.
Kumpikaan ei ole ns. lämmin maneesi, mutta Nestorissa on
lämmitysmahdollisuus.


