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Jyväskylän kristillinen opisto 
Sulkulantie 28 
40520 Jyväskylä 

Puhelin (014) 3348 000 www.jko.fi 
etunimi.sukunimi@jko.fi 

Y-tunnus 1605076-6
Kotipaikka Jyväskylä 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja 
perhetoiminnan osaamisala (ent. lastenohjaaja) 

 
27.-28.5.2016 
11.4.2016 

Jatkuva haku oppisopimuskoulutukseen osoitteessa  www.jko.fi/hakeminen 
Lisätietoa opiston oppisopimustoimisto:  kati.komulainen@jko.fi, p. 050 3899 650 

Kansanopistolinjat 

Valintahaastattelut opistolla: 
• Graafinen suunnittelu

Valintahaastattelut opistolla: 
Graafinen suunnittelu 
Sisustussuunnittelu 
Musiikin koulutus 
Teatterin koulutus 
Kasvatus- ja opetustyön koulutus, ei valintahaastattelua

Ammattitutkinnot 

 

 

 

6.6.2018 
5.6.2018 
5.6.2018 
7.6.2018 
- - 

Valintahaastattelut opistolla: 
• koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto 7.6.2018 
• lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 7.6.2018 
• seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto 5.6.2018 
• puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto      5.6.2018 

- kotityöpalvelujen osaamisala, henkilökohtainen avustaja tai kodinhoitaja
- toimitilahuollon osaamisala, laitoshuoltaja tai toimitilahuoltaja

• perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi, peruskoulupohjainen,  
koulutus alkaa 6.8.2018  
Yksipäiväinen valintahaastattelu: kutsutaan kirjeellä 
Lisätietoa: opettaja elina.kari@jko.fi, p. 044 7522 775 
Ylioppilaille ja ammatillisen tutkinnon suorittaneille jatkuva haku, suoraan opistolle, 
www.jko.fi/hakeminen 28.5.2018 mennessä. Yksipäiväinen valintahaastattelu: 
kutsutaan kirjeellä 
 

20.2.-13.3.2018 

3.5.2018 

5.6.2018 

Suora haku syksyllä 2018 alkaville kansanopistolinjoille osoitteessa 
www.jko.fi/hakeminen 28.5.2018 

 

Täydennyshaku elokuussa. Voit siis jättää hakemuksen läpi kesän. 
Lisätietoa, koulutussihteeri p. 044 7522 716. 

Jatkuva haku syksyllä 2018 alkaviin ammattitutkintoihin www.jko.fi/hakeminen 
Yksipäiväinen valintahaastattelu: kutsutaan kirjeellä 
 

haastattelut 
28.5.2018 mennessä 
hakeneille 

Lisätietoja: opinto-ohjaaja sirkka.salvi@jko.fi p. 050 3899 648 ja koulutussihteeri p. 044 
7522 714. Myös monimuoto- ja oppisopimuskoulutuksina sekä yksittäiset tutkinnon osat: 

http://www.jko.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@jko.fi
http://www.jko.fi/hakeminen
mailto:kati.komulainen@jko.fi
mailto:elina.kari@jko.fi,
http://www.jko.fi/hakeminen%2028.5.2018
http://www.jko.fi/hakeminen
http://www.jko.fi/hakeminen


HAKUINFO kevät  2018 1 (2) 

22.01.2018 

Jyväskylän kristillinen opisto 
Sulkulantie 28 
40520 Jyväskylä 

Puhelin (014) 3348 000 www.jko.fi 
etunimi.sukunimi@jko.fi 

Y-tunnus 1605076-6
Kotipaikka Jyväskylä 

Perusopetus ja perusopetuksen lisäopetus 

Lisätietoja: opinto-ohjaaja iita.lepo@jko.fi p. 050 3899 619 
24.7.2018 jälkeen suora haku osoitteessa  www.jko.fi/hakeminen (haastattelut 9.8.2018). 
Kysy vapaita opiskelupaikkoja, koulutussihteeri p. 044 7522 716. 

Koulutukset aikuisille, esim. maahanmuuttajat ja muille joilta puuttuu peruskoulun 
päättötodistus.  Mahdollisuus myös peruskoulun päättöarvosanojen korottamiseen. 
Lisätietoja: opettaja vuokko.saastamoinen@jko.fi p. 050 3899 633 
Hakijat kutsutaan yksipäiväiseen haastatteluun 29.5-31.5.2018 
Täydennyshaku 7.8.2018 saakka, haastattelut 8.8.2018 

Kymppiluokka – kasvunpaikka – perusopetuksen lisäopetus 
Kesähaku; www.opintopolku.fi 
Voit hakea kuluvan tai edellisen vuoden perusopetuksen päättötodistuksella. 
Valintahaastattelut opistolla 

22.5.-24.7.2018 

26.7.2018 

Aikuisten perusopetus, lukutaitovaihe 
Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus 
(peruskoulu 1-6 luokat)  
Aikuisten perusopetus (peruskoulu 7-9 luokat) 

    

28.5.2018 

Avoimet ovet 12.-15.2.2018, hakeutumisiltapäivä 14.2.2018 klo 13.00-16.00 
Kevään hakeutumisiltapäivä 23.5.2018, klo 13-16.00 
Jos haluat tulla tutustumaan opistoon muulloin, ota yhteyttä koulutussihteeriin 
kirsi.haukimaki@jko.fi p. 044 752 2716 tai  
opinto-ohjaaja sirkka.salvi@jko.fi p. 050 3899 648 
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