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Gradian  
vuodenvaihteen 
kuulumisia 

Uutiskirjeemme sisältää tietoa  

2019 alkuvuoden tapahtumista sekä muista 

ajankohtaisista asioista. 
 

Toivomme että uutiskirjeemme tavoittaa mahdollisimman laajasti yhteistyökumppanimme,  

joten voit jakaa uutiskirjettä vapaasti omassa verkostossasi. 

 

Kevään yhteishaku 19.2.–12.3.2019 

Kevään yhteishaku lähestyy. Gradian www-sivulla on videoina vankat tietopaketit Gradian  

ammatillisesta koulutuksesta ja lukiokoulutuksesta. Sivustolla on, ja päivitetään ajankohtaista 

tietoa kevään yhteishausta ja ohjeita hakijoille.  

Järjestämme useita tilaisuuksia yhteishaun valintojen tueksi ja olemme mukana esittelemässä 

Gradian koulutustarjontaa eri tapahtumissa.  

Lukioiden avoimet ovet 22.–23.1.2019 
Gradia-lukioiden avoimet ovet 9-luokkalaisille järjestetään tiistaina ja keskiviikkona  

22.–23.1.2019 klo 8–16. Lisätietoja ja sähköinen ilmoittautumislinkki Gradian www-sivuilla. 

 

Hakijan ilta 24.1.2019  
Peruskoulun 9-luokkalaisten kotiväelle järjestetään Hakijan ilta torstaina 24.1.2019 klo 17.30 

alkaen Harjun kampuksella. Tilaisuudessa esitellään Gradia Jyväskylän ammatillisen koulu-

tuksen ja Jyväskylän Lyseon lukion opintomahdollisuuksia ja koulutustarjontaa.  
 

Uutiskirjeen lisäksi sähköpostin liitteenä on Hakijan illan kutsu ja ohjelma. Samassa kutsussa 

on tiedot myös Schildtin lukion kotiväenillasta torstaina 31.1.2019. Toivomme, että perus-

koulujen opinto-ohjaajat välittävät kutsun 9-luokkalaisten kotiväelle.  
Lisätietoa lukioiden peda.net -sivuilta. 

https://www.gradia.fi/yhteishaku
https://www.gradia.fi/avoimet-ovet
https://peda.net/jao/jyl/vjv?session-tdid=b51cbb9e-9a50-4fbe-a89d-31d40ee506b7
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Iltapäiväkahvit opinto-ohjaajille 11.1.2019 
Schildtin lukio kutsuu yläkoulujen opinto-ohjaajat iltapäiväkahville perjantaina 11.1.2019 

klo 13. Kahvittelun lomassa tarjotaan tiivis tietopaketti Schildtin lukio-opinnoista sekä erityislin-

joista (urlu, musa) ja poluista (luma, kielet ja kansainvälisyys) valintaperusteineen.  

Osoite: Viitaniementie 1 B. Tervetuloa!  

 

Ilmoittautumiset opinto-ohjaaja Laura Salliselle keskiviikkoon 9.1.2019 klo 15 mennessä 

laura.sallinen(at)gradia.fi tai p. 040 341 4844. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hakijan päivät Gradia Jämsässä 5.2. ja 12.2.2019  
Gradia Jämsän Hakijan päivät järjestetään kahtena tiistaina 5.2. ja 12.2.2019 klo 9.00–14.00.  

Tervetuloa tutustumaan aloihin ja kuulemaan opiskelijatarinoita! Ei ennakkoilmoittautumista. 

Lisäksi samoina päivinä on koulutusinfot Gradian opintomahdollisuuksista klo 14.30-15.30 

Osoite: Koulutie 19, Jämsänkoski (Auditorio MA.A1.210) 
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Koulutuksiin läpi vuoden 
 

Aikuislukio alkaa 14.1.2019 
Jyväskylän aikuislukiossa opinnot alkavat maanantaina 14.1.2019. Opintoja voi suorittaa lähi- 

tai verkko-opintoina. Ilmoittautuminen Harjun opintotoimistossa (Sepänkatu 3) viim. torstaina 

10.1.2019. Lisätietoja aikuislukion Pedanet-sivuilta.  

Jatkuva haku  
Yhteishaun lisäksi Gradiaan voi hakea opiskelemaan läpi vuoden. Koulutustarjontamme on 

esillä www-sivuillamme, ja hakemuksen koulutukseen voi jättää, kun koulutuksen hakulinkki on 

aktiivinen.  

Jatkuvassa haussa olevien koulutusten aloitusajankohta määritellään alakohtaisesti ja henkilö-

kohtaisen suunnitelman mukaan.  

Koulutuksiin haetaan Gradian www-sivujen kautta.  

Oppisopimuskoulutukseen on myös jatkuva haku. Lisätietoja löydät Gradian www-sivulta.  

 

Koulutusinfomme keväällä 2019 
Kevään 2019 ajan järjestämme avoimia Gradian koulutustarjonnan infoja. Infoihin voi tulla  

yksittäin tai ryhmänä. Ryhmiltä toivomme ennakkoilmoittautumista hakupalvelut@gradia.fi  

sähköpostiin. Ennakkotietona on hyvä kertoa, onko kyse esimerkiksi pääasiassa vieraskielis-

ten ryhmästä, jolloin voimme huomioida sen esittelyssä. Katso kevään aikataulu ja hyödynnä 

Jyväskylässä ja Jämsässä pidettävät iltapäiväinfot.  

Koulutusmahdollisuuksia maahanmuuttajille  
Gradian koulutusmahdollisuuksia maahanmuuttajille -opas on päivitetty. Oppaaseen voit tutus-

tua Gradian www-sivun uutisen kautta.   
 

Lisäksi toimitamme oppaita mm. InfoGloriaan, Keski-Suomen TE-toimistoon, Jyväskylän kau-

pungin työllisyyspalveluihin ja Ohjaamoon.  

https://peda.net/jao/aikuislukio?session-tdid=3775f537-7084-42fc-90ef-8e3ee73c6174
https://www.gradia.fi/oppimaan
https://www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387
https://www.gradia.fi/koulutusinfoissamme-ajantasalle-opintomahdollisuuksista-tervetuloa
https://www.gradia.fi/gradian-koulutusopas-maahanmuuttajille-auttaa-oman-reitin-loytamiseen


13.12.2018       Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
Hakupalvelut 

 

 

Alkuvuoden muita tapahtumia  

 

Rekry2019  
Rekry, työelämä & koulutus 2019 kokoaa yhteen toisen asteen 

koulutuspaikkaa tarjoavat oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja 

yliopistot. Suosittu ilmainen tapahtuma järjestetään Jyväskylän Paviljongissa tiistaina 

22.1.2019 klo 9-18. 
Katso lisätietoa: https://rekryjatyoelama.fi  
Tänä vuonna tapahtuma on suunnattu myös Jyväskylän ja lähiseudun peruskoulujen 9-luokka-

laisille sekä lukion että ammatillisen koulutuksen päättäville opiskelijoille. 

Tapahtumassa yhteistyökumppaneina mukana ovat Gradian lisäksi mm. Jyväskylän kaupunki, 

Keski-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen Yrittäjät, Jyväskylän yliopisto ja JAMK.  

 

 

Taitaja Semifinaalit 28.1.-1.2.2019 
Nuorten ammattitaidon SM-kilpailu, Taitaja, on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuo-

sittainen tapahtuma, joka järjestetään Joensuussa toukokuussa 2019.  

Tapahtumassa noin 400 ammattiin opiskelevaa nuorta kilpailee ammattitaidon suomenmesta-

ruuksista noin 50 eri lajissa.  

 
Taitaja2019 Semifinaalit järjestetään viikolla 5, 28.1–1.2.2019. Gradia järjestää useita kilpailu-

lajeja sekä Jyväskylässä että Jämsässä. Kilpailutapahtumiin on yleisöllä vapaa pääsy. Tapah-

tuman pääpäivä on keskiviikko 30.1.2019. Tästä tiedotetaan tarkemmin tammikuun puolella. 

Dialogeja tasa-arvosta -kiertue helmikuussa 2019 
Opetushallitus ja aluetoimijat järjestävät lukuvuoden 2018–2019 aikana Dialogeja tasa-arvosta 

-tapahtumakokonaisuuden eri paikkakunnalla ympäri Suomen.   

Jyväskylässä tapahtuma on 12.2. ja 13.2.2019. Laitathan päivämäärät jo muistiin!  

Lisätietoja Opetushallituksen www-sivulta. 

 

https://rekryjatyoelama.fi/
https://www.oph.fi/dialogeja_tasa_arvosta
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Ohjausta ja neuvontaa opintoihin  
hakeutuville 

 

Hakupalvelut  
Puhelinpalvelu ma–to klo 10–15.30 | pe klo 10–14 | puh. 040 341 6193 
Sähköposti: hakupalvelut@gradia.fi  
Käyntiosoite: Sepänkatu 3 A4, Jyväskylä 
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä 
Joululoma 22.12.2018–2.1.2019 
Puhelinpalvelu normaalisti jälleen to 3.1.2019 alkaen.  

 

Ohjaamo Jyväskylä 

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta alle 30 -vuotiaille 

koulutus- tai työpaikan hakuun | arjen asioihin | raha-asioihin  | asunnon hankintaan 

Avoinna ilman ajanvarausta 

ma–to klo 12–16 | pe klo 10–14 

Gummeruksenkatu 6, 2. krs, 40100 Jyväskylä 

puh. 050 311 8877 myös WhatsApp, sähköposti: ohjaamo@jkl.fi 

 
 
 

Kiitos hyvästä  
yhteistyöstä. 
Rentoa ja mukavaa  
joulun aikaa!  

mailto:ohjaamo@jkl.fi

