KESÄOHJEET YSEILLE

Kesäkuu 2021

Hyvät 9. luokkalaiset ja huoltajat!

Lukuvuosi on lopuillaan ja on aika suunnata jo katsetta kesän yhteishaun tuloksien
saapumiseen.

Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina 17.6.2021. Opot ovat
tavoitettavissa seuraavasti:
 torstaina 17.6.2021 klo 10-15 koulussa paikalla ja puhelimen ääressä Johanna
sekä Tuomas
 perjantaina 18.6.2021 klo 9–14 koulussa paikalla ja puhelimen ääressä
Johanna sekä Tuomas puhelimen ääressä (tapaaminen sovittavissa)
Jos tarvitset tukea ja ohjausta esim. opiskelupaikan vastaanottamiseen tai
VALMAlle tai 10. luokalle hakuun, soita/laita viestiä omalle opollesi ja sovitaan
tarvittaessa tapaaminen.

Voit soittaa myös
 OHJAAMOON 0407046818 (arkisin klo 9-15) sekä
 Opintopolku-palveluun 029 5331010,
jotka palvelevat myös silloin kun koulu on kiinni.

Rentouttavaa kesää ja
onnea jatko-opintoihin
toivottavat

Hiidiksen opot

Johanna Juuti-Suutari (9ACF)
040 334 5108

Tuomas Rämö (9BDE)
040 334 1522

Yhteishaun valintojen julkistaminen
Yhteishaun tulokset julkistetaan 17.6.2021. Hakijoille
lähetetään kirjallinen päätös pääsääntöisesti
sähköpostitse sekä joissain tapauksissa postitse.
Nimilista niistä hyväksytyistä opiskelijoista, jotka ovat
antaneet hakulomakkeessa luvan julkaista
opiskelijavalinnan tuloksen internetissä, löytyy myös
oppilaitosten sivuilta.

Opiskelupaikan varmistaminen
Hakijoiden on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään torstaihin
1.7.2021 klo 15 mennessä. Määräajan umpeuduttua oppilaitokset ryhtyvät välittömästi
täyttämään varasijoilla olevilla hakijoilla vapaaksi jääneitä paikkoja. Voit tulla valituksi varasijalta
ylempään hakutoiveeseesi, vaikka otat alemman hakukohteen paikan vastaan. Varasijalta valitulle
ilmoitetaan vapautuneesta opiskelupaikasta henkilökohtaisesti.
Lue huolellisesti kaikki kotiin lähetetyt paperit ja sähköpostit ja toimi niiden mukaan!
Ammatilliseen oppilaitokseen pyrkineet saavat pääsääntöisesti sähköpostin ja joissain tapauksissa
valintakirjeen, jonka mukana on ohjeet opiskelupaikan varmistamisesta. Valittua hakijaa
pyydetään yleensä mahdollisen sähköisen opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi täyttämään ja
palauttamaan opiskelupaikan vastaanottoilmoitus sekä kopio peruskoulun päättötodistuksesta.
Lukioon hyväksytyn tulee yleensä varmistaa lukiopaikkansa viemällä alkuperäinen päättötodistus
siihen lukioon, johon hänet on valittu sekä vastaamalla sähköpostiin paikan vastaanottamisesta.
Lukioiden nettisivuilla on usein ohjeita, kuinka toimia paikan vastaanottamisen suhteen.
Mahdollisista peruutuspaikoista tai lukion vaihtamisesta kannattaa kysyä suoraan lukioiden
rehtoreilta.
Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan, ilmoita siitä suoraan siihen oppilaitokseen, johon sinut on
valittu. Jos et halua ottaa opiskelupaikkaa vastaan, ole yhteydessä omaan opoosi ennen
paikan hylkäämistä. Tällöin on ajankohtaista hakea perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan
koulutukseen eli 10. luokalle tai VALMAan (lisätietoa s. 3-5), joissa voit jatkaa oppivelvollisuutesi
suorittamista.
Muista myös toimittaa todistuskansiossa mukana olevat opiskelutietolomake ja mahdolliset
oppimisen tuen paperit oppilaitokseen, jossa aloitat ensi syksynä opintosi!
Opintojen alkamispäivä selviää hyväksymiskirjeessä. On todella tärkeää, että olet ohjeiden
mukaisesti oppilaitoksessa ensimmäisenä päivänä! Mikäli et pakottavasta syystä pääse
oppilaitokseesi ensimmäisenä päivänä, ota heti yhteys oppilaitoksen rehtoriin ja kerro tilanteestasi.
Jos et ilmoittaudu oppilaitokseen tai sieltä ei saada sinuun yhteyttä, voit menettää
opiskelupaikkasi.

Ohjeita ilman opiskelupaikkaa jääneille
Oppivelvollisena sinun on opiskeltava jossain oppilaitoksessa myös
peruskoulun jälkeen.
Jos jäit ilman opiskelupaikkaa, saat ohjausta
 omalta opinto-ohjaajaltasi heti kesäkuussa, ks. kesän
päivystysajat etusivulta. Vielä elokuussakin peruskoulun
opinto-ohjaaja ottaa sinuun yhteyttä, jos et ole saanut
koulutuspaikkaa. Hän ohjaa sinua joko perusopetuksen
jälkeiseen valmistavaan koulutukseen tai toisen asteen
koulutukseen.
 OHJAAMOSTA
o Ohjaamo tarjoaa neuvontapalveluja ympäri vuoden Kampissa, osoitteessa
Fredrikinkatu 48 (katutaso), ajankohtaista tietoa osoitteesta http://ohjaamo.hel.fi/
o neuvontapiste palvelee ma-pe klo 12-16, neuvoja saat myös puhelimitse numerosta
0407046818 (arkisin klo 9-15)
 Stadin ammatti- ja aikuisopiston opinnoista kiinnostuneille JATKUVAN HAUN
OHJAUSPÄIVÄT kesäkuussa:
o Voit hakea esim. VALMA-koulutukseen tai haussa oleviin ammatillisiin
perustutkintoihin (tarkista lista alla olevan linkin takaa)
 Jos haluat hakea suoraan haussa oleviin ammatillisiin perustutkintoihin,
ilmoittaudu hakijaksi 16.–22.6 täyttämällä nettisivuilla hakulomake 
Stadin AO:n opinto-ohjaaja soittaa sinulle hakuajan päätyttyä ja jos tulet
valituksi, opintojen aloitus on 4.8.2021. Ajantasaista tietoa ja hakulinkki
hakuaikana löytyvät täältä: https://stadinao.fi/hae-opiskelijaksi/jatkuva-haku/
 Jos haluat hakea VALMA-koulutukseen, ilmoittaudu hakijaksi 18.6.
alkaen täyttämällä nettisivuilla hakulomake  Stadin AO:n opinto-ohjaaja
soittaa sinulle hakuajan päätyttyä ja jos tulet valituksi, opintojen aloitus on
7.9.2021. Ajantasaista tietoa ja hakulinkki hakuaikana löytyvät täältä:
https://stadinao.fi/valma-opinnot/

Jos et ole saanut kesäkuussa opiskelupaikkaa, tietosi ilmoitetaan etsivään nuorisotyöhön. Pidä
puhelin auki ja vastaa myös tuntemattomista numeroista tuleviin soittoihin. Myös varasijoilta
paikan saaneille ilmoitetaan puhelimella eli voit myös kesän aikana saada opiskelupaikan.

PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA KOULUTUS
Voit hakea kesällä perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen. Tarjolla ovat:
 VALMA eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
 Kymppiluokka eli perusopetuksen lisäopetus

VALMA = Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus
Koulutus auttaa nuorta miettimään omia kiinnostuksen kohteitaan sekä
sopivaa koulutusalaa ja ammattia. Se tutustuttaa ammatillisen
koulutuksen vaihtoehtoihin, työelämään ja eri ammatteihin sekä tukee
opiskeluvalmiuksien ja elämänhallinnan kehittämistä ja siellä voi korottaa
muutamien aineiden numeroita halutessaan.
VALMA-koulutus kestää puolesta vuodesta yhteen lukuvuoteen. Opiskelu on
päätoimista ja sen jälkeen voi hakea mille tahansa koulutusalalle. Koulutuksen suorittamisesta saa
yhteishaussa 6 lisäpistettä. Koulutusta järjestetään Helsingin kaupungin ammatillisissa
oppilaitoksissa.
VALMA-koulutukseen haku järjestetään jatkuvan haun kautta ja jo kesällä 18.6. alkaen voit
hakea 7.9.2021 alkavaan koulutukseen esim. Stadin AO:ssa. Lisää tietoa löydät näiltä Stadin
AO:n nettisivuilta: https://stadinao.fi/valma-opinnot/

Kymppiluokalle eli lisäopetukseen hakeminen
Kymppiluokalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun
arvosanojaan ja koko kymppiluokan suorittanut oppilas saa
yhteishaussa lisäpisteitä.
Kymppiluokka on hyödyllinen oppilaalle, joka ei ole päässyt
haluamaansa opiskelupaikkaan, mutta on motivoitunut
korottamaan arvosanojaan saadakseen mieluisan opiskelupaikan seuraavassa yhteishaussa.
Arvosanat eivät kuitenkaan automaattisesti nouse kympillä, vaan korottaminen vaatii oppilaalta
sitoutumista ja ponnistelua!
Lukuvuonna 2021-2022 perusopetuksen lisäopetusta järjestetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston
tiloissa
 Hattulantien,
 Kullervonkadun,
 Ilkantien ja
 Vilppulantien toimipaikoissa.
Lisää tietoa lisäopetuksesta löydät näiltä nettisivuilta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-jakoulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/kymppiluokat/kymppiluokat
Lisähaku 10. luokalle alkaa pe 18.6. opintopolku.fi -palvelussa. Saat apua hakulomakkeen
täyttämiseen kesäohjauspäivinä omalta opoltasi sekä arkisin Opintopolun hakuneuvonnasta klo 913, puh. 029 533 1010. Kaikki lisäopetukseen valitut osallistuvat opintojen aloitushaastatteluun
elokuussa, jossa nuori saa tarkemmat tiedot opiskelun aloittamisesta. Opetus alkaa 19.8.2021.

OLE AKTIIVINEN JA TARVITTAESSA YHTEYDESSÄ OMAAN OPOOSI! 

