Hyvä Jämsän Kristilliseen Kansanopistoon Yhteishaussa 2022 hakenut!
Kiitos mielenkiinnostasi opistoamme kohtaan!
Kutsumme kaikki Opistovuosi-linjoillemme hakeneet Teamsin kautta toteuttavaan etähaastatteluun
huhtikuun ja toukokuun 2022 aikana. Etähaastattelun kysymykset ovat luettavissa osoitteessa
https://www.jamsanopisto.fi/yhteishakuun-liittyvat-haastattelut/ Haastatteluun kannattaa varautua
tutustumalla etukäteen kysymyksiin. Haastattelijoita on aina vähintään kaksi. Teams-linkki etähaastatteluun
sekä mahdolliset linjakohtaiset lisäohjeet lähetetään Sinulle sähköpostilla siihen sähköpostiosoitteeseen,
jonka olet antanut Yhteishaun yhteydessä. Sinun velvollisuutesi on huolehtia, että ko. sähköpostiosoite toimii
eikä se ole tukkeutunut. Kannattaa myös katsoa roskaposti yms. kansiot. Opisto ei ole vastuussa, mikäli
opistolta lähetetty sähköposti ei tavoita Sinua ajoissa. Lähetämme haastattelukutsut viimeistään 20.5.2022
mennessä. Mikäli et ole saanut haastattelukutsua opistolta ko. päivämäärään mennessä, laita siitä viestiä
osoitteeseen haku@jamsanopisto.fi.
Mikäli olet hakenut useammalle kuin yhdelle Opistovuosi-linjalle Jämsän Kristilliseen Kansanopistoon,
varaudu siihen, että etähaastatteluja voi olla useampikin kuin yksi. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme
yhdistämään eri linjojen haastatteluja, mutta aina se ei käytännön syistä onnistu.
Velvollisuutesi on huolehtia siitä, että pystyt osallistumaan haastatteluun ilmoitettuna ajankohtana ja Sinulla
on valmius Teamsin kautta toteuttavaan etähaastatteluun. Käytännön syistä johtuen ilmoitettua ajankohtaa
ei valitettavasti voi muuttaa hakijan toiveen perusteella. Opisto pidättää kuitenkin itsellään oikeuden
muuttaa ajankohtaa pakottavista syistä. Mikäli kuitenkin tiedät jo etukäteen, ettet osallistu Sinulle
ilmoitettuun etähaastatteluun, ole hyvä ja ilmoita siitä etukäteen sähköpostitse osoitteeseen
haku@jamsanopisto.fi. Ilmoitus merkitsee samalla, että et voi tulla valituksi opiskelijaksi opistoomme tämän
Yhteishaun kautta.
Mikäli haet opistomme Opistovuosi-linjoille myös harkinnanvaraisessa haussa, lue tarkasti myös seuraava
osuus. Harkinnanvaraisen valinnan perusteina ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten
puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet sekä opintoihin riittämätön kielitaito. Valinnan tukena
voidaan käyttää asiantuntijalausuntoja. Lähetä nämä asiantuntijalausunnot kirjeitse 29.4.2022 mennessä
osoitteeseen: Jämsän Kr. Kansanopisto / pedagoginen rehtori Ilkka Majuri, Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä.
Erillistä hakulomaketta ei tarvitse täyttää, mutta laita asiantuntijalausuntojen yhteyteen selkeä tieto siitä,
millä linjalle / linjoille haet harkinnanvaraisen haun kautta. Etähaastattelun yhteydessä kysytään myös
erikseen, haetko lisäksi harkinnanvaraisessa haussa. (Huom! Osa etähaastatteluista on vasta 29.4.2022
jälkeen, joten huolehdi itse asiantuntijalausuntojen lähettämisestä määräaikaan mennessä.)
Opiskelijahuoltoryhmä lukee hakemukset ja tekee esityksen harkinnanvaraisen haun kautta valittavista
opiskelijoista pedagogiselle rehtorille, joka tekee opiskelijavalintapäätöksen.
Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan kaikille hakijoille aikaisintaan (Yhteishaussa) 16.6.2022.
Hakijan on ilmoitettava tarjotun opiskelupaikan vastaanottamisesta (Yhteishaun kautta) opistolle viimeistään
30.6.2022. Varasijatilanne elää automaattisesti Yhteishaun kautta 19.8.2022 asti, jolloin varasijoilta
hyväksyminen päättyy. HUOM! Opisto ei voi suoraan antaa tietoa opiskelijavalinnan tuloksista, koska
opistoon pääsemiseen vaikuttaa suuresti myös se, millaiset hakusijavalinnat hakija itse on Yhteishaussa
tehnyt.
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https://www.jamsanopisto.fi/opistovuosi/hakeminen-2/. Yhteishaussa opistolta tarjotun opiskelupaikan
vastaanottaneille lähetetään lisätietoa heinäkuussa 2022. Opistovuosi alkaa su 14.8.2022.
Hyvää kevättä Sinulle!
Jämsän Kristillisen Kansanopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö

