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KARstulAn 
EVAnKElinEn opisto

opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua evankelisen herätysliikkeen histori-
aan, kansanopiston toimintaan ja historiaan. Entinen höylänie-
men tila toimi otto von Fieandtin tukikohtana suomen sodas-
sa 1808-1809.

Kuvaus
Evankelinen herätysliike on voimakkaasti vaikuttanut Karstulas-
sa ja sen lähipitäjissä. 1930-luvulla Karkun tai Kauhajoen evan-
kelisen kansanopiston käyneet Karstulan seudun nuoret pe-
rustivat ns. kansanopistokerhon, jonka tavoitteena oli oman 
evankelisen opiston perustaminen. sotavuodet viivästytti-
vät hanketta, niin että vasta helluntaina 1944 pidettiin Karstu-
lan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry:n perusta-
va kokous Karstulan kirkonkylän rukoushuoneessa. Rovasti M. i. 
Kuusi oli lupautunut opiston johtajaksi, ja opisto aloitti toimin-
tansa 19.10.1948 Karstulan kirkonkylän rukoushuoneessa.

opiston omistaa Karstulan Evankelisen opiston Kannatusyhdis-
tys ry, johon kuuluu n. 260 yksityishenkilöä, kuntaa, seurakun-
taa ja järjestöä.

Vuonna 1952 kannatusyhdistys osti Karstulan kirkonkylässä si-
jaitsevan höyläniemen tilan rakennuksineen. paikalla on histo-
riallista arvoa, sillä Karstulan taistelu käytiin höyläniemen maas-
tossa vuonna 1808. taistelusta muistona on opiston alueella 
Fieandtin sotatalli ja läheisen joen takana muistopatsas. opis-
to vihittiin tarkoitukseensa v. 1952. Varsinainen päärakennus ra-
kennettiin v. 1959. Rakennuskantaa lisättiin tasaiseen tahtiin.
Vuosikymmenien kuluessa opistotyön ja opiskelun luonne on 
muuttunut. Alkuaikojen yleissivistävä, yhteiskunnallisia ja käy-
tännön taitoja korostanut kansanopisto-opetus on antanut ti-
laa erilaisia jatko-opiskelutavoitteita palvelevalle orientoivalle 
opiskelulle. nykyisin Karstulan Evankelinen opisto toimii mo-
nialaisena oppilaitoksena. opiston koulutuslinjoja ovat kasva-
tus- ja psykologisten aineiden lisäksi liikuntakasvatus ja erä- 
ja luontomatkailu sekä käsityön erityistekniikat. Yhä useampia 
avoimen yliopiston arvosanoja voi liittää opiskeluohjelmaan. 
opisto toimii sisäoppilaitosmuotoisena, kristillisenä kansan-
opistona.

opisto tarjoaa myös kokous- ja matkailupalveluja sekä ateria-
palveluja ryhmille.

opasteet ja retkipalvelut
opisto sijaitsee Karstulassa osoitteessa Kokkolantie 12.

lähteet
http://www.keokarstula.fi
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