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Gradian kuulumisia
Toukokuun uutiskirjeessämme ennen kesää
kerromme mm.
• yhteishakuun sekä jatkuvaan hakuun,
• kesäajan palveluihin,
• syksyn aloitukseen sekä syksyn muihin
tapahtumiin liittyvistä asioista.
Toivomme, että uutiskirjeemme tavoittaa laajasti
yhteistyökumppanimme, joten voit jakaa uutiskirjettä edelleen verkostossasi.
Kiitos kuluneen lukuvuoden yhteistyöstä ja mukavaa kesää!

Yhteishaku – opiskelijaksi valinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen tai peruuttaminen
Opiskelijaksi valitut saavat tiedon valinnasta aikaisintaan torstaina 13.6.2019. Valittujen nimet, jotka
ovat antaneet luvan nimen julkaisuun, julkaistaan sivuillamme www.gradia.fi. Opiskelijaksi valitut saavat sähköpostitse valintakirjeen Opintopolku.fi -palvelusta sekä postitse valintakirjeen liitteineen oppilaitoksesta 3–4 arkipäivän kuluessa valintatietojen julkaisemisesta. Kirjeessä on tarkemmat alakohtaiset ohjeet liittyen opiskelupaikan vastaanottamiseen ja opintojen aloittamiseen.
Opiskelupaikan vastaanottaminen tai peruuttaminen tulee tehdä viimeistään torstaina 27.6.2019
sekä Opintopolussa että valintakirjeen ohjeen mukaisesti sähköisesti Wilmassa.
Wilmassa ilmoittautuminen on erittäin tärkeää, koska samassa yhteydessä pitää ilmoittaa
• hakeutumisesta kahden tutkinnon opintoihin
• osaamisalatoive seuraavissa perustutkinnoissa:
o autoalan perustutkinto: joko henkilöajoneuvoasentaja tai hyötyajoneuvoasentaja tai
korikorjaaja
o rakennusalan perustutkinto: joko maarakennuskoneenkuljettaja tai talonrakentaja
o talotekniikan perustutkinto: joko putkiasentaja tai ilmanvaihtoasentaja
• asuntolapaikan tarve
• huoltajatiedot Wilma-tunnuksia varten
Lukuvuosi 2019–2020 alkaa ammatillisilla opiskelijoilla keskiviikkona 7.8.2019 ja lukion opiskelijoilla maanantaina 12.8.2019. Aloittavat opiskelijat saavat valintakirjeiden mukana tietoa yleisistä ja
alakohtaisista asioista sekä ensimmäisen päivän aloituksesta. Aloittavat opiskelijat löytävät tärkeitä
opiskeluun liittyviä asioita myös www-sivuiltamme kohdasta Opiskelijan opas.
Yhteishaun pisterajat
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun tilasto pisterajoista löytyy Vipusesta.
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Ammatillisen koulutuksen jatkuva haku
Ammatillisen koulutuksen jatkuvassa haussa voivat hakea pääsääntöisesti jo yhden tai useamman
tutkinnon suorittaneet (osaamisen laajentaminen tai uudelle alalle kouluttautuminen) sekä hakijat, jotka
jäivät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai joilta yhteishaun ajankohta meni jostain syystä ohi.
Jatkuvassa haussa olevien koulutusten aloitusajankohta määritellään alakohtaisesti ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksiin haetaan Gradian www-sivujen kautta. Oppisopimuskoulutukseen on myös jatkuva haku. Lisätietoja oppisopimuksesta.

Lisähaku lukiokoulutukseen
Yhteishaun valintatietojen jälkeen lukiokoulutuksessa avautuu Opintopolun ulkopuolinen lisähaku,
jonka perusteella täytetään peruuntuneita opiskelupaikkoja. Peruutuspaikat jaetaan kysynnän perusteella suoraan lukioihin, joissa löytyy tilaa. Paikat täytetään keskiarvojen paremmuusjärjestyksessä ja
ovat ensisijaisesti lukioiden yleislinjoille.
Opiskelupaikkaa haetaan Wilma -järjestelmän sähköisellä
hakulomakkeella, joka löytyy Gradian www-sivulta. Lisähaun
linkki on avoinna 27.6.–9.8.2019.

Ilmoittautuminen
Jyväskylän aikuislukioon
Jyväskylän aikuislukion lukuvuoden 2019–2020 opintoihin voi
ilmoittautua to 8.8.2019 klo 17.00 alkavassa info- ja ilmoittautumistilaisuudessa, joka pidetään Harjun
kampuksella ravintola Lounastuulessa, Sepänkatu 3. Ota mukaan todistuskopiot.
Aikuislukiossa voi opiskella lukion oppimäärän ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Aineopiskelijana voi
opiskella lukion yksittäisiä kursseja (esim. englanti, espanja, venäjä, matematiikka, fysiikka, kemia) ja
perusopetuksen suomi toisena kielenä opintoja ja englantia.
Lisätietoja https://peda.net/jao/aikuislukio/ia
Opintoihin voi ilmoittautua myös jatkuvassa haussa sähköisellä lomakkeella
https://www.gradia.fi/oppimaan/aikuislukio
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Ammatilliseen koulutukseen valmentava
koulutus - VALMA Jyväskylä ja VALMA Jämsä
Haku elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen on 21.5.–23.7.2019 Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa Opintopolku.fi-palvelussa. Hakuajan jälkeen VALMA-koulutukseen voi
hakea jatkuvassa haussa syksyllä 2019 oppilaitoksen www-sivujen kautta.
VALMA-koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1.
Suomi toisena kielenä, S2-ryhmässä vaatimus on A2.2. Kielitaitotaso varmistetaan kielikokeella, jossa
on kirjallinen ja suullinen koe. Kielikoe järjestetään heinäkuussa viikolla 30, johon hakijat kutsutaan
soittamalla. Jämsässä hakijahaastattelut toteutetaan elokuun alussa.

Aikuisten perusopetus
Aikuisten perusopetukseen, OKSA-koulutukseen, voivat hakeutua yli 17-vuotiaat, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus.
Syksyllä OKSA-koulutuksen yksittäisiä opiskelupaikkoja päättövaiheen opinnoissa voi tiedustella opinto-ohjaaja Johanna
Huttuselta puhelimitse, p. 040 341 6415.

Koulutusinfot kesällä 2019
Koulutusinfot Gradian opintomahdollisuuksista, oppisopimuskoulutuksesta sekä jatkuvasta hausta.
Ryhmiltä pyydämme ennakkoilmoittautumista sähköpostitse osoitteeseen hakupalvelut(at)gradia.fi.

Gradia Jyväskylä
Harju, Opiskelijaravintola Lounastuuli (toinen kerros), Sepänkatu 3
• to 23.5. | to 6.6. | ti 18.6. | kaikki infot ovat klo 14.30–15.30

Gradia Jämsä
Jämsänkoski, Myllymäen kampus, MA.A1.210 Auditorio (toinen kerros) Koulutie 19
• ti 18.6. klo 14.30–15.30
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Ohjaamon kesäkahvila – tarjolla jäätelöä ja
jeesiä keskiviikkona 26.6.2019 klo 12–16
Osoite: Gummeruksenkatu 6, 2. krs,
40100 Jyväskylä
p. 050 311 8877 myös Whatsapp,
sähköposti: ohjaamo@jkl.fi

Ohjaamo Jyväskylä on avoinna kesäkuussa normaaliin tapaan ma–to klo 12–16 ja pe klo 10–14.
Heinäkuussa Ohjaamo on avoinna tiistaista torstaihin klo 12–16.
Maanantaisin ja perjantaisin Ohjaamo päivystää puhelimitse.

Gradia Hakupalvelut kesällä 2019
Puhelinpäivystys palvelee normaalisti to 20.6.2019 saakka.
• ma-to klo 10.00–15.30
• pe klo 10.00–14.00
Juhannuksen jälkeen ajalla 24.6.–31.7.2019 puhelinpalveluaika on ma–pe klo 12.00–15.00.
• puhelin 040 341 6193
• sähköposti hakupalvelut@gradia.fi
Olemme mukana myös seuraavissa kesätapahtumissa (muutokset mahdollisia):
• la 8.6. Muuramen markkinat
• la 27.7. Uuraisten kesätapahtuma
• la 8.6. Kuhmoinen kiepsahtaa kesään
• to–su 1.–4.8. Neste Ralli Jyväskylä
• pe 28.6. Jämsän Äijän markkinat
• pe 16.8. Joutsan markkinat
• la 29.6. Toivakan kesämarkkinat
• ti 20.8. Laukaan markkinat
• to 4.7. Hankasalmen Heinähattutori
• su 1.9. Luhangan syysmarkkinat
• to 11.7. Petäjäveden Takomarkkinat
• pe 19.7. Keuruun markkinat
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Asuntolapalvelut
Gradia Jyväskylän Harjun asuntolan huoneet remontoidaan
kokonaisuudessaan portaittain etenevässä remontissa.
Tämän vuoksi huoneita otetaan käyttöön elokuun alusta vaiheittain syksyn ajan.

Hakeminen Gradian asuntoloihin
Gradia Jyväskylä: Harjun asuntola
Gradia Jämsä: Myllymäen asuntola ja Konilannotkon asuntola.
Yhteishaussa hakeneet voivat hakea asuntolapaikkaa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä
Wilma-lomakkeella.
Jatkuvan haun hakijat voivat hakea asuntolapaikkaa www-sivulta tulostettavalla lomakkeella.
Asukasvalinnat tehdään heinäkuun alussa ja valintapäätökset lähetetään asuntolapaikkaa hakeneille
opiskelijoille ja alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajille sähköpostilla. Päätöksessä ohjeistetaan
myönnetyn asuntolapaikan vastaanottamisesta sekä asuntolapaikan peruuttamisesta. Peruutuspaikkoja voi kysyä lukuvuoden alettua suoraan asuntolaohjaajilta.

Syksyn tärkeät
Niveltietopalaverit
Jyväskylässä
•
•

ti 20.8.2019 klo 13.00–15.30 -> Jyväskylän kaupungin koulut
ke 21.8.2019 klo 13.00–15.30 -> muiden kuntien koulut

Jämsässä
• to 29.8.2019 klo 13.00–15.30
Kutsut palavereihin lähetetään kouluille toukokuun lopussa ja muistus vielä elokuun alussa. Tiedonsiirtolomake löytyy opinto-ohjaajille suunnatulta www-sivultamme.

Syysbrunssi perusopetuksen ohjauksen ammattilaisille
•
•
•
•

pe 20.9.2019 klo 9.00–13.00
Priimus, auditorio Pruuvi, Taulumäentie 45
Tilaisuudessa kerrotaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen ajankohtaisista asioista
Kutsu ja tarkempi ohjelma lähetetään elo-syyskuussa.
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Jyväskylän Lyseon lukio
•

to 10.10.2019 klo 13.30–15.30, IB-linjan Diploma day
Tarkemmat tiedot tapahtumasta tulevat syksyllä.

Schildtin lukio
•

to 10.10.2019 klo 13.15 musalinjan syyskonsertti
Toivotamme ysit vanhempineen tervetulleiksi jo klo 12.00 kuulemaan musasta, urlusta,
KV-polusta ja luma-polusta. Tarkemmat tiedot tapahtumasta tulevat syksyllä.

Gradiaan! – Avoimet ovet viikoilla 45–47
•
•
•

ti–ke 5.–6.11.2019 Gradia Jämsä (vk 45)
ti–to 12.–14.11.2019 Gradia-lukiot (vk 46)
ti–to 19.–21.11.2019 Gradia Jyväskylä ammatillinen koulutus (vk 47) (tarvittaessa lukioiden
esittelyjä maakunnan oppilaille)

Tarkempia tietoja tapahtumista syksyn uutiskirjeessä ja www.gradia.fi
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Taitaja saapuu Jyväskylään
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki ja koko kaupunki täyttyvät tämän
päivän ja tulevaisuuden huippuosaajista 11.–14.5.2020! Taitaja on Suomen
suurin vuosittainen ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa ammattiin
opiskelevat, alle 21-vuotiaat nuoret, kilpailevat oman alansa Suomen mestaruuksista. Nelipäiväisessä suurtapahtumassa nähdään myös erityistä tukea
tarvitsevien opiskelijoiden TaitajaPLUS -lajeja sekä mittelöidään yläkoululaisten teknisiä- sekä kädentaitoja testaava Taitaja9-kilpailu. Mukana on myös
lukuisia oheistapahtumia, kuten opiskelijoiden, oppilaitosten ja yritysten kohtaamispaikka Uratori. Taitaja2020 Jyväskylä -tapahtuman teemojen - työelämän muutos, elinikäinen oppiminen, yrittäjyys ja kansainvälisyys - johdattelemana syntyi tapahtuman slogan Tunne tulevaisuus.

"Urapolut-konseptin kehittämiseen liittyvä kysely syksyllä 2019"
"Kaksi tradenomiopiskelijaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ovat toteuttamassa opinnäytetyötä Urapolut-konseptin kehittämistarpeiden kartoittamisesta. Tuuli Halmesaari ja Anniina Poutiainen
valmistelevat kyselyn kehittämistarpeiden löytämiseksi. Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä elokuussa 2019. Kyselyn toteuttamiseksi tarvitaan opastus opiskelijoille kyselyn vastaamiseen. Kysely
toteutetaan 12.8.–31.8.2019. Tarkoitus on saada opiskelijoilta mielipiteitä Taitaja-tapahtumassa toteutettavasta Urapolut-konseptista, jotta sitä voidaan kehittää Taitaja2020 Jyväskylä -tapahtumaa varten
ja muita tulevia Taitaja-tapahtumia ajatellen. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä ja toivomme opiskelijoiden
kannustamista kyselyyn vastaamisessa."

Taitaja9
Keski-Suomen Taitaja9-paikalliskilpailut pidetään syksyllä Jämsässä (30.10), Jyväskylässä (31.10),
Äänekoskella ja Viitasaarella. Taitaja9-aluekilpailu järjestetään Sepänkeskuksessa 16.1.2020.
Tapahtuman yhteydessä voi tutustua ammatilliseen koulutukseen. Taitaja9-finaali on kaksipäiväinen ja
se järjestetään Messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa Taitaja2020 Jyväskylä -tapahtuman yhteydessä.

Gradia jalkautuu syksyllä Keski-Suomen yläkouluihin
Opiskelijatiimi tulee kertomaan kasiluokkalaisille Gradian opintomahdollisuuksista ja esittelemään
Taitaja2020 Jyväskylä -tapahtumaa. Lisätietoja kouluvierailuista elokuussa.

