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ettåriga studier
yksivuotiset opinnot
Studera vid VNF?

VNF-elämää

På VNF möts konst, vetenskap och kommunikation.
Du väljer bland vårt utbud
en linje eller en studiehelhet som passar just dig.
Du lär dig en massa på
lektionerna, du utvecklas
på det område du valt. Du
träffar nya människor och
tillbringar ett helt läsår
tillsammans med dem.

Taide, tiede ja viestintä
kohtaavat VNF:ssa. Valitse
opintolinja tai opintokokonaisuus joka sopii juuri
sinulle. Vuoden aikana opit
paljon, ja kehityt valitsemallasi alueella. Tapaat uusia
ihmisiä joiden kanssa vietät
koko lukuvuoden.
Opintojen ja muun VNFtoiminnan myötä tulet
omaksi itseksesi – Bli den
du är.

Via studierna och annan
aktivitet på VNF blir du
den du är.

Tervetuloa, nähdään!

Välkommen, vi ses!

Henrik Grönroos
rehtori

Henrik Grönroos
rektor
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NYHET!
UUTUUS!

4

psykologi

psykologia

Är du intresserad av
människors beteende,
känslor och upplevelser?
Vill du lära dig att förstå
dig själv och andra bättre
och kanske söka in till en
högskola i framtiden? Då är
den här studielinjen någonting för dig!

Oletko kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä,
tunteista ja kokemuksista?
Haluatko oppia ymmärtämään itseäsi sekä toisia
paremmin? Suunnitteletko
alan jatko-opintoja? Silloin
tämä opintolinja on sinua
varten!

Under läsåret går vi djupare
in på vad psykologi är och
lär oss vad psykologer
egentligen arbetar med.
Vi gör studiebesök och lär
oss betydelsen av livskunskaper och kommunikation
i arbetet med människor i
alla åldrar. Under vårterminen förbereder vi oss
också inför inträdesprovet i
psykologi.

Lukuvuoden aikana tutustumme psykologian eri
alueisiin ja saamme hyvän
kuvan psykologin työstä.
Opimme sekä elämäntaitojen, että kommunikaation
merkityksestä työskentelyssä kaiken ikäisten
ihmisten kanssa. Teemme
opintokäyntejä ja keväällä
valmistaudumme sisäänpääsykokeisiin.

Läsåret ger dig en uppfattning om vad det innebär
att jobba för människors
välmående och är en god
bas för akademiska studier.

Opintolinja antaa sinulle
hyvän perustan akateemisille opinnoille. Vuoden
aikana saat myös käsityksen siitä, mitä työ ihmisten
hyvinvoinnin puolesta on.
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JURIDISKA
PROGRAMMET

OIKEUSTIETEELLINEN
OHJELMA

Tänker du dig en framtid
som jurist? Är du intresserad av juridik och att
diskutera och lösa kvistiga
problemställningar?

förvaltnings- och processrätt. Du får inblick i hur
domstolsväsendet fungerar
i praktiken via studiebesök
till olika instanser.

Toivotko työskenteleväsi
tulevaisuudessa juristina?
Haluatko oppia ratkomaan
juridisia ongelmia sekä
keskustelemaan niistä?

På den här linjen får du
insikt i juridikens många
delområden, bland annat
skatterätt, civil- och
handelsrätt, straffrätt,
allmän rättslära, familjeoch kvarlåtenskapsrätt,

Studierna ger dig kännedom i rättsvetenskapliga
frågor och en bred bas för
fortsatta studier. Under
vårterminen fördjupar vi
oss i inträdeslitteraturen
och övar på inträdesprov.

Tämä opinto-ohjelma on
suunnattu kaikille oikeus
tieteestä kiinnostuneille.
Opiskelemme mm. vero-,
kauppa-, hallinto-, rikos- ja
prosessioikeutta. Tutustumme käytännössä
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maamme tuomioistuinlaitoksen toimintaan.
Yliopistoon tai korkeakouluun pyrkiville lukuvuosi
tarjoaa laajan perustan
jatko-opintoja varten. Saat
vinkkejä opiskelutekniikasta ja opit vastaamaan
juridisella kielellä. Keväällä
syvennymme valintakoekirjoihin ja harjoittelemme
sisäänpääsykokeisiin.
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NATUR &
MEDICIN

LUONNON
TIETEET &
LÄÄKETIEDE

Ligger din framtid inom
medicin, farmaci eller
annan naturvetenskap?

Tämä opinto-ohjelma
valmistaa sinua lääke- ja
luonnontieteellisiä opintoja varten. Opintovuoden
aikana saat paremmat
valmiudet suoriutua yliopistojen pääsykokeista.

På den här studielinjen
förbereder du dig för
studier vid universitet
och fördjupar dig i kemi,
fysik och matematik. Du
orienterar dig i specialområden som anatomi, fysiologi, cellbiologi, genetik,
biokemi och miljöbiologi.
Du är med om praktiska
övningar, studiebesök och
får träffa experter från
fältet.

Opiskelet kemiaa, fysiikkaa
ja matematiikkaa. Tämän
lisäksi ohjelma johdattaa
sinut myös mm. anatomian,
solubiologian, biokemian, ja
ympäristöbiologian opintoihin.
Luentojen lisäksi saat osallistua käytännön harjoituksiin sekä opintovierailuihin.

I studierna ingår också en
instuderingsperiod inför
kommande inträdesförhör.

Opintovuoden aikana saat
hyvän mahdollisuuden
parantaa ruotsinkielentaitojasi, opetuskielen ollessa
ruotsi.

Efter ett år hos oss är
du väl förberedd för de
utmaningar som väntar.
Din egen aktivitet, handledningen och stödet från
gruppen gör att du är långt
på väg.
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DANS

TANSSI

På danslinjen får du en god
bas för framtida studier
inom dans- och scenkonst.
Du blir medveten om dina
intresse- och begåvningsområden och hittar dina
styrkor.

Opintovuosi tanssilinjalla
valmistaa ammattiopintoihin tanssin ja esittävän
taiteen aloilla sekä auttaa
tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämään niitä. Vuoden voi viettää tanssin parissa vaikka ei
pyrkisikään tanssialalle.

Dina färdigheter i sceniska
dansformer utvecklas,
tyngdpunkten ligger på
nutida dans. Din uttrycksförmåga och kreativitet får
plats och mognar i scenarbete och improvisation.

Taitosi eri tanssimuodoissa
kehittyvät nykytanssin
ollessa pääaineena. Ilmaisu
ja luovuus saavat tilaa ja
mahdollisuuden kehittyä
improvisaatio- ja näyttämötyöskentelyssä.

TryckeriTeatern står som
scen för årets huvudproduktion och för Dansafton,
där de studerandes egna
koreografier framförs.
VNF:s kreativa studiemiljö
erbjuder inspirerande
samarbetsmöjligheter.
Internationella utbyten och
studieresor har genomförts
årligen.

TryckeriTeatterin näyttämöllä esitetään paitsi
vuoden pääproduktio,
myös opiskelijoiden omia
koreografioita Dansaftoneissa. VNF:n luova
opintoympäristö tarjoaa
inspiroivia yhteistyömahdollisuuksia. Vuosittain on
toteutettu kansainvälisiä
vaihto-ohjelmia sekä opintomatkoja.

Du kan satsa på ett år
fyllt av dans också utan
att ha planer på att bli
professionell dansare!

Dans- & Teaterlinjens
gemensamma kurser
med inriktning på
bl.a. fysisk teater,
clowneri & cirkus.
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Mixed
Stage
11

Tanssi- & Teatterilinjan
yhteisiä opintoja. m.m.
fyysinen teatteriilmaisu, klovneria
& sirkustaide.

TEATER

TEATTERI

Vill du bli skådespelare,
regissör eller något annat
inom teater? Den här linjen
ger dig en bred inblick i
teaterarbete.

Kiinnostaako sinua työ
teatterin parissa, vaikka
näyttelijänä tai ohjaajana?
Tällä opintolinjalla saat
hyvän käsityksen teatterialan tarjoamista mahdollisuuksista.

Du får studera scenkonst
i praktiken under ledning
av professionella konstnärer. I studierna ingår bland
annat kurser i scenframställning, rörelse, improvisation och produktionsarbete. På TryckeriTeatern
repeterar och framför vi
våra produktioner.

Opiskelet näyttämötaidetta
käytännössä, alan ammattilaisten ohjauksessa.
Opintoihin sisältyy mm.
näyttämöilmaisu, liike,
improvisaatio ja tuotantotyö. Harjoitustilamme
sijaitsee TryckeriTeatterissa,
missä myös esitämme jokavuotisen produktiomme.

Ett stort antal av våra
studerande fortsätter sina
studier på scenskolor i
Finland eller utomlands
eller söker sig till olika
uppgifter inom teaterfältet.

Dans- & Teaterlinjens
gemensamma kurser
med inriktning på
bl.a. fysisk teater,
clowneri & cirkus.

VNF-vuoden jälkeen moni
jatkaa opiskeluaan näyttämötaiteen oppilaitoksissa, sekä Suomessa että
ulkomailla, tai hakeutuu
eri tehtäviin teatterimaailmaan.

Mixed
Stage
12

Tanssi- & Teatterilinjan
yhteisiä opintoja. m.m.
fyysinen teatteriilmaisu, klovneria
& sirkustaide.
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VNF CREATE
bygg din egen
studiehelhet

rakenna oma
opintokokonaisuutesi

Du söker till en av inriktningarna, men kan välja
moduler från båda.

Valitset pääaineeksi
jomman kumman suuntauksen, mutta moduuleja voit
valita kummastakin.

EYE bygger på visuell
kommunikation, där bild,
konst och design står i
centrum.

Berliini
Keväällä 2020 EYE ja
WORD muuttavat Berliiniin
kuukaudeksi.

ja luovimmista kaupungeista. Ohjaajana toimii
Freja Bäckman.

Saat mahdollisuuden
opiskella ja asua yhdessä
Euroopan dynaamisimmista

Moduuli on valinnainen ja
lisämaksu lisätään opintohintaan.

Zakarias Hamiane, Kaskö
Create Word

Milla Juslin, Porvoo
Create Eye

”Ena dagen är vi på teaterbesök, den andra på radion eller
har en författare på besök.
Ingen dag är den andra lik.
Jag har verkligen utvecklats
inom mina intresseområden.
Modulerna anpassas efter
behov, vilket gör att studierna
och vardagen flyter ihop till
en kreativ oas i en familjär
miljö. Expertisen och kunnandet i huset är guld värda.
Vet du inte var du skall börja,
så börja någonstans. Helst på
VNF!”

”Olen jo syksyn aikana ottanut haltuun digitaalisia ilmaisukeinoja ja saanut uudelleen
otteen rapistuneesta ruotsin
kielen taidosta. Suurin ja
kaikkein tärkein oivallus on
kuitenkin ollut se, että todella
haluan tehdä töitä taiteen
parissa ja hakea keväällä
graafisen alan koulutukseen.
Olen oppinut (opettajilta,
kanssaopiskelijoilta, opintomatkoilta) kuinka voi tehdä,
turhautua, nähdä, oivaltaa,
kysyä, motivoitua - ja haluan
oppia lisää!”

EYE on kokonaisuus jossa
visuaalinen kommunikointi
ja kuvataide ovat keskiössä.

WORD gör dig bättre på
att skriva, tala och stå upp
för dig själv.

WORD kehittää kirjoittamisen ja puhumisen taitoja.
(Vaatii vahvan ruotsin kielen
taidon.)

Berlin
Under våren 2020 flyttar
EYE och WORD till Berlin
för en månad.

Det här är mycket mera än
en vanlig studieresa. Vi bor,
studerar, jobbar och lever
i Berlin.

I Berlin tas du om hand av
finländaren Freja Bäckman.
Hon är pedagog, doktorand och specialiserad på
att kombinera bild och ord
på nya sätt.

Äventyret i Berlin har en
tilläggskostnad. Modulen
är valbar.

Du kommer att få träffa
intressanta människor som
arbetar med bland annat
konst, fotografering, design,
skrivande och teater.
Tillsammans besöker vi
gallerier, museer, teatrar,
kaféer mitt i händelsernas
centrum.
14
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EYE
BIlden i centrum

Kuva k eskiössä

Berlin
Bo och studera en
månad i Berlin!
Kolla sida 14.

Varför?

Miksi?

Som kommunikationsmedel
blir bilden allt viktigare.

Kuvan merkitys kommunikaatiomuotona kasvaa.

Vad?

Mitä?

Under året jobbar du för
hand, på dator eller både
och. Du kan bl.a. välja
moduler inom:

Vuoden aikana työskentelet käsin, koneella tai näitä
yhdistäen. Esimerkkejä
moduuleista:

• Grafisk design
• Målningstekniker
• Teckningstekniker
• Digital fotografering
• Analog fotografering
• Rörlig bild
• Animation
• Seriekonst
• Illustration
• Konstgrafik
• Silversmide

• Graafinen suunnittelu
• Maalaustekniikoita
• Piirrustustekniikoita
• Digitaalinen valokuvaus
• Analoginen valokuvaus
• Liikkuva kuva
• Animaatio
• Sarjakuvataide
• Kuvitus
• Taidegrafiikka
• Metallityö

Vem?

Kenelle?

För dig som vill skapa,
analysera och jobba
intuitivt.

Sinulle joka haluat luoda,
analysoida ja työskennellä
intuitiivisesti.
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Norge
Studerandeutbyte
med Ringsaker
folkhögskola
i Norge.

Amsterdam
Konststudier och
global kompetens. En
veckas workshop
i Amsterdam.
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WORD
SkrivA och tala

Var?

Vi utgår från VNF i Karis
men rör oss mycket i närregionen och besöker andra
orter. Vi skriver på kaféer,
rör oss på mässor och
evenemang. Hälsar på hos
författare, i mediahus och
backstage på teaterscener.
Vem?

även skönlitterärt. Vi lär
oss att tala inför mänskor i både officiella och
avspända sammanhang. Vi
lär oss debatteknik, retorik
och social skills. I undervisningen ingår mental
träning.

För dig som tycker om att
skriva och tala och kanske
drömmer om att bli författare eller journalist. Men
också för dig som bara vill
bli säkrare och bättre på
att uttrycka dig, vad du än
kommer att jobba med i
framtiden. För dig som vill
stärka din självkänsla, hitta
din kreativitet och maxa
din potential.
Vad?

För att bli en bättre talare
och skribent, behöver du
tala och skriva. Vi övar ofta
och mycket – enskilt och
i grupp. I dag behöver vi
alla journalistiska färdigheter när vi rör oss på nätet
och IRL, bland bloggar,
poddar och fake news. Vi
skriver och läser mycket,

Carolina Åhman, Tusby
Create Word
”Under min tid på WORD har
jag bland annat utvecklats
som skribent, lärt mig om
kulturmöten och fått journalistiska färdigheter. Gruppen
jag haft glädjen att jobba med
har varit positiv, stöttande
och trygg, jag har därför ofta
gått hem från skolan med ett
leende på läpparna. Lärarna
är bra och uppmuntrande
och vi har även fått besök
av intressanta och kunniga
föreläsare.
Jag tycker VNF är ett super
alternativ för dig som funderar på vad du skall göra under
ditt mellanår. Man får en bra
grund för fortsatta studier
och utvecklas även som
människa.”

En del av studierna är
förlagda till Berlin, läs
mer på sida 14.

På WORD föreläser kulturjournalister, författare,
programledaren, standupkomiker, skådespelare,
bloggare och poddare.

Varför?

Exempel på moduler:

Den som har ordet i sin
makt har nyckeln till sig
själv, andra och världen.
Den som kan kommunicera
fritt, ledigt och övertygande i både tal och skrift
har lättare att bli framgångsrik. Både i karriären
och privatlivet.

FLOW — Släpp loss ditt
kreativa flöde i skrift
SPEAK — Bli en bättre
talare i olika sammanhang
WORK — Lär dig skriva CV,
gå på arbetsintervju, bli en
vinnare
BOSS — Lär dig leda dig
själv och andra
GLOBE — Studera kommunikation med internationellt fokus (på engelska)
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TIONDE
KLASSEN
Har du gått ut grundskolan
men är ännu inte riktigt
säker på vad du vill göra
i framtiden? Finns det
vitsord i enskilda ämnen på
ditt avgångsbetyg som du
vill höja?

Studierna är avgiftsfria för
dig som väljer Tian samma
år eller året efter att du har
gått ut nionde klassen.
Efter året på Tian har du
inför nästa GA, samma
poäng som de som går ut
grundskolan!

Då är Tian något för dig!
Under året får du tilläggstid
att fundera på vad du vill
studera i framtiden.

Ansökan till Tian görs via
studieinfo.fi under tiden
21.5–23.7.2019

Året på Tian är en repetition av åk 9 med betoning
på självständighet och eget
ansvar.
I studierna ingår undervisning i klass, personlig
handledning, prao och
studiebesök.

”ETT ÅR ATT ANDAS.”
– ERIK

Sara Huldin, Raseborg
Juridiska programmet

Hermína Ingólfsdóttir
Laugar, Island
teater

”Jag sökte till Helsingfors juridiska på våren efter studentskrivningarna men kom inte
in. Jag bestämde mig för ett
mellanår i arbetets tecken,
men så blev jag tipsad om
VNF och att söka hit var årets
bästa beslut. Studierna intresserar mig verkligen och miljön
här på skolan är perfekt för
att läsa till inträdesprov.”

”Om man tycker om teater
och vill utforska teaterns alla
sidor skall man komma till
VNF. På ett år får man växa
och utveckla sig själv både
inom det kreativa och som
människa. Här får man lära sig
att bli självständig och pussla
ihop alla bitar som behövs.
Man träffar andra med samma
intresse och får dela sin
kunskap med dem. Teater är
inte enbart skådespeleri utan
också annat som du har nytta
av. Ett år här öppnar nya
dörrar till framtiden.”

En ny klass, en ny miljö och
nya lärare = en ny start

mukana, jos edes pääsisin
sisään? Rohkeutta, ripaus
hulluutta, pelkojen voittamista ja oppimisen intoa
– niitä tarvitsin. Motivaatio
kantaa pitkälle, varsinkin kun
taustalla on ryhmän ja opettajien mahtava tuki. Nautin
joka hetkestä!”

siiri ylinen, raasepori
tanssi
”Tanssilinjalle olisi pääsykokeet, riittäisikö minun vähäinen tanssitaustani? Miten
pärjäisin koulussa muiden
20
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INFO

HAKU

POHJOISMAAT

BRA ATT VETA

www.vnf.fi/haku
viimeistään 5.8.2019.

VNF tekee yhteistyötä
Pohjoismaisten kansanopistojen kanssa opiskelijavaihtojen muodossa.

HYVÄ TIETÄÄ

ANSÖKAN

NORDEN

KUSTANNUKSET

Ansök senast 5.8.2019 på
www.vnf.fi/ansokan

VNF samarbetar med olika
folkhögskolor i Norden. Vi
gör studiebesök och erbjuder utbyten.

Opinnot ovat maksullisia. Opintoihin voit hakea
KELA:n toisen asteen opintotukea.

Ansökan till Tian görs via
studieinfo.fi 21.5–23.7.2019.

ÖPPNA UNIVERSITETET

KOSTNADER

Kurser på högskolenivå
ordnas varje år via ÖPU,
främst i samarbete med
Åbo Akademi.

Studierna är avgiftsbelagda (utom på Tian) och
du kan ansöka om FPA:s
studiestöd för andra stadiets studier.

Suomenkielisille opiston
ruotsinkielinen ympäristö
tarjoaa mainion mahdollisuuden kielikylpyyn.
Ruotsinkielen taidosta on
hyötyä opintoja ja työntekoa ajatellen sekä Suomessa
että Pohjoismaissa!

Hintaesimerkki:
Kuukausimaksu
Opintotuki
Asuntolisä

500 €
-250 €
-89 €

Asu + syö + opiskele = 161 €/kk

AVOIN YLIOPISTO

UCA

Voit suorittaa yliopistotason
kursseja Avoimen yliopiston
kautta (Åbo Akademi).

VNF taideopettajan suosituksella suora pääsy brittiläiseen University for the
Creative Arts korkeakouluun.

Prisexempel:

Månadsavgift
Studiestöd
Bostadstillägg

KIELIKYLPY

500 €
-250 €
-89 €

Bo + ät + studera = 161 € mån
UCA

Samarbete med den brittiska högskolan University for the Creative Arts
ger konstlinjernas lärare
fullmakt att utse VNFstuderande för treåriga
BA-examenstudier där.

Foto:

Tommi Aittala, Malin Åhman,
Fredrik Prest, Chris Senn,
Sylvia Javén
Grafisk identitet &
illustration:

Luka Appelberg
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Västra Nylands folkhögskola
Pumpviken/Pumppulahti 3
10300 KARIS/KARJAA
info@vnf.fi
019 222 600
www.vnf.fi
@vastranylandsfolkhogskola
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