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• Avoimien ovien startti -verkkotapahtuma
2.11. klo 9–12

• Avoimet ovet oppilaitoksissa:

• ti–pe 16.–19.11. Gradia-lukiot ja 
Gradia Jyväskylä

• ti–ke 23.–24.11. Gradia Jämsä

• Gradia.fi-verkkosivut: mm. koulutuskortit

• Verkkotapahtuma, kampusvierailut 
ja verkkosivujen sisällöt luovat 
toisiaan tukevan kokonaisuuden, joka auttaa 
hakijaa valitsemaan oikean koulutusalan

Gradiaan! Avoimien ovien 

tapahtumakokonaisuus
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● Perusasteen 9.-luokkalaisille ja opinto-

ohjaajille suunnattu avoimien ovien 

aloitustapahtuma

● Monipuolinen ja kiinnostava yleisesittely 

Gradian tarjoamista mahdollisuuksista

● Toimii itsenäisenä tapahtumana sekä 

introna kampusvierailuille. Tavoittaa myös 

ne, jotka eivät pääse kampuksille.

● Keskittyy kaikille yhteisiin aiheisiin ja 

teemoihin, jotka avaavat ja kuvaavat 

opiskelua Gradian oppilaitoksissa

Gradiaan! Avoimien ovien startti -

verkkotapahtuma 2.11. klo 9-12
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Tapahtuman runko

Muutokset 
ohjelmasisällössä ovat 
mahdollisia

Aula, tervetuloa, ohjeet, ohjelma

Päälava 

Livelähetys)

Tapahtuman avaus

Yleissilmäys Gradiaan

Opiskelu toisella asteella

amis vs. lukio, kaksoistutkinto jne.

Mitä Gradiassa voi opiskella

Välähdyksiä opiskelusta Gradiassa

(lyhyemmät teemasessiot):

Yrittäjäksi

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Kansainvälisyys 

EduFutura Jyväskylän mahdollisuudet

Kaikissa sessioissa puhujina

sekä lukiolaisia ja ammattiin opiskelevia

Oppilaitokset 

Videot ja muu tallennettu aineisto

Ammatillinen koulutus

Gradia Jyväskylä 

Gradia Jämsä 

Lukiot

Jyväskylän Lyseon lukio 

Schildtin lukio 

Opohuone

Opinto-ohjaajien chat

Tapahtuman lopussa 

Kysy koulutuksista -chat

Osallistujat voivat kysyä kysymyksiä 

chatin kautta koko tapahtuman ajan
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● Toteutus verkkotapahtuma-alustalla

● Rekisteröityminen (ohjeet uutiskirjeessä 

7.10.)

● Suora livelähetys ja aiemmin tallennettua 

materiaalia

● Tapahtumaan osallistutaan verkkoselaimella 

(puhelin, tietokone) itsenäisesti tai ryhmissä

● Osallistujilla on mahdollisuus 

vuorovaikutteisuuteen chatin kautta

● Tapahtumasta jää tallenne alustalle

● Alusta on auki avoimien ovien ajan

Startti-tapahtumaan osallistuminen
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● Gradia Jyväskylä ja Gradia-lukiot 16.–19.11.

●Lähtöajat tasatunnein 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 
(perjantaina viimeinen lähtö klo 12)

●Kierroksen pituus 45 minuuttia > vierailijoiden 
siirtyminen kierrokselta toiselle mahdollistuu ja 
luppoajan vietto vähenee

● Gradia Jämsä 23.–24.11.

● lähtöajat klo 9, 10, 12 ja 13 

●Asuntolan tutustuminen joustavasti klo 12 jälkeen

●Kierroksilla liikutaan ulkona, joten pukeutuminen 
sään mukaan

Tutustumiskierrokset oppilaitoksissa
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● Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 

perustutkinto: mediapalvelujen toteuttaja

● Turvallisuusalan perustutkinto: 

Turvallisuusvalvoja

● Schildtin lukio: lukiolinja, musa, urlu, LUMA-

polku, kansainvälisyyspolku

● Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto: 

parturi, kampaaja, kosmetologi, 

kosmetiikkaneuvoja

● Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: 

koneasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja

● Pintakäsittelyalan perustutkinto: maalari 

Puuteollisuuden perustutkinto: puuseppä, 

Rakennusalan perustutkinto: talonrakentaja

● Talotekniikan perustutkinto: ilmanvaihtoasentaja, 

putkiasentaja

● Autoalan perustutkinto (1.8.2022 alkaen 

ajoneuvoalan pt)                                           

Logistiikan perustutkinto: autonkuljettaja, 

yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Rakennusalan perustutkinto: maarakennus-

koneenkuljettaja

● Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: 

sähköasentaja, automaatioasentaja

● Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto:

elektroniikka-asentaja, IT-tukihenkilö, ohjelmisto-

kehittäjä, tietoverkkoasentaja                                           

Tutustumiskierrokset

Jyväskylä, Viitaniemi

(Päivitetty 4.10.2021)
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(Päivitetty 4.10.2021)

Priimus

● Ravintola- ja cateringalan perustutkinto: 

kokki, tarjoilija, Matkailualan perustutkinto: 

matkailupalvelujen tuottaja, 

vastaanottovirkailija,                      

Elintarvikealan perustutkinto: 

elintarvikkeiden valmistaja, leipuri -kondiittori 

Kukkula

● Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

lähihoitaja

● Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto: 

lastenohjaaja ja nuoriso- ja yhteisöohjaaja 

(Gradia Jämsä)

Luova kampus

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto: 

kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Taideteollisuusalan perustutkinto: artesaani

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto: 

mittatilausompelija, vaatturi

Suomalainen musiikkikampus

● Musiikkialan perustutkinto: muusikko 

(kierrokset vain ti ja to klo 10 ja 14)

Harju

● Lyseon lukio: lukiolinja, IB, tiimilinja, IT-linja, 

luonnontiedepolku, yrittäjyyspolku

● Liiketoiminnan perustutkinto: merkonomi

● Asuntola (kierrokset ti-to klo 11 ja 12)
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● Autoalan perustutkinto (1.8.2022 alkaen 

ajoneuvoalan pt)

● Metsäalan perustutkinto

● Logistiikan perustutkinto

● Puutarha-alan perustutkinto

● Matkailualan perustutkinto

● Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (myös Jkl)

● Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

● Liiketoiminnan perustutkinto

● Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

● Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

● Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (vain 

jatkuvassa haussa)

● Asuntola (tutustuminen joustavasti klo 12 jälkeen)

Tutustumiskierrokset Jämsä
(päivitetty 4.10.2021)
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● Ilmoittautuminen alkaa 7.10., ilmoittautumislinkki 

Gradian uutiskirjeessä 

● Ilmoittautuminen sähköisen Lyyti-

ilmoittautumisjärjestelmän kautta

● Ilmoittautuminen sulkeutuu, kun 

maksimiosallistujamäärä ko. kierroksella on 

täynnä

● Opinto-ohjaaja saa vahvistuksen varatuista 

kierroksista. 

● Varausta pääsee muuttamaan

Kierroksille ilmoittautuminen
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● Tutustumiskierroksille osallistuvissa ryhmissä 

pitää olla mukana yksi aikuinen 10 oppilasta 

kohden 

● Kierroksille pääsee vain varausvahvistuksen 

mukaisena aikana ja ilmoitetun henkilömäärän 

kanssa

● Maskien käyttö ja muut voimassaolevat 

koronaohjeet huomioitava kierroksilla

Tapahtuman turvallisuudesta 

huolehtiminen
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