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Kevyesti

Muistaa kääntää
kesäposti mökille
MERI-LAPIN HELMI

Maahanmuuttajat kertovat
arjestaan Meri-Lapissa.

▼ Yli 85 000 kotitaloutta kääntää
loma-ajan postit kesäosoitteeseen
tai haluaa postilähetyksille turvallisen säilytyksen poissaolon ajaksi.

Postit ja lehdet tulevat kesäosoitteeseen, kun lomapaikkakunnan
postilaatikkoon merkitään selkeästi
näkyville osoite ja jokaisen kesäasukkaan nimi.
Postien kääntämisen kotimaan
lomaosoitteeseen tai jakelun keskeytyksen voi tehdä Postin internetsivujen ja muuttopuhelinpalvelun kautta tai käymällä lähimmässä
postissa, josta saa muuttoilmoitus-

lomakkeita.
Sanomalehdet ylläpitävät omia
asiakasrekistereitään, joten ilmoitus
lehden kääntämisestä kesäosoitteeseen tai jakelun keskeytyksestä
tehdään sanomalehden omaan
asiakaspalveluun. Toistaiseksi Itella
ei suostu jakamaan kaupunkilehtiä
kesäosoitteeseen, vaan tuttu lehti
täytyy joko tilata osoitteellisena tai
noutaa lähimmästä jakelupisteestä.

Maria Isonikkilä/PS-arkisto

Koulutusneuvoja Seppo Marjamaa Kemin Koulutustorilta kertoi Payman Hassandehille hakemisesta ja opiskelusta ammattikorkeakoulussa.

Ammattikorkeakouluun hakeminen ja opiskelu
Kemin lyseon lukion maahanmuuttajakoulun opiskelijoiden laatiman juttusarjan päättää Payman
Hassanzadeh. Hän kävi haastattelemassa koulutusneuvoja Seppo Marjamaata Kemissä Koulutustorilla. Paymania kiinnosti ennen kaikkea opiskelu ammattikorkeakoulussa.
▼ KUKA VOI HAKEA AMMATTIKORKEAKOULUUN?

Ammattikorkeakouluun käy pohjakoulutukseksi esimerkiksi lukio
tai ammatillinen koulutus. Jos olet
suorittanut sekä ammatillisen perustutkinnon (120 opintoviikkoa)
että ylioppilastutkinnon, voit valita
seuraavista vaihtoehdoista sen, joka
tuottaa parhaan pistemäärän:
-hakeminen ylioppilastutkinnon
perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan.
-hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan sen
mukaisesti.
-hakeminen ylioppilastutkinnon ja
ammatillisen perustutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet
lasketaan yksittäisten arvosanojen
osalta ylioppilastutkinnon arvosanoista ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvosta.

MITEN AMMATTIKORKEAKOULUUN HAETAAN?
Mene internetiin sivulle www.
amkhaku.fi, sieltä löytyvät eri ammattikorkeakoulujen hakemukset.
Ole huolellinen ja tarkka, kun täytät
hakemusta, että se tulee täytettyä

oikein.
Kannattaa varata jo tässä vaiheessa esille koulu- ja työtodistukset ja
poimia tiedot niistä. Voit laskea keskiarvosi ja määritellä työkokemuksesi valmiiksi.
Valitse oikea lomake ja muista,
että hakemuksen on oltava tallennettuna viimeisenä hakupäivänä
kello 16.15 mennessä. Muuten sitä
ei oteta huomioon. Sähköpostiisi
lähdetään vahvistus hakemuksesi
perillemenosta, siitä kannattaa tarkistaa hakemuksesi tiedot vielä uudestaan.

MITÄ EROA ON AIKUISTEN JA NUORTEN
KOULUTUKSELLA?
Aikuiskoulutus järjestetään niin,
että opintoja voi suorittaa työn
ohessa, ja usein osan tutkinnosta
voi korvata aiemmilla opinnoilla.
Aikuiskoulutus voi olla myös suunnattu pelkästään jollekin kohderyhmälle.
Aikuiskoulutuksen toteutus vaihtelee eri ammattikorkeakouluissa ja
koulutusaloilla. Koulutusta järjestetään päivä-, ilta-, viikonloppu- ja
monimuoto-opetuksena. Lähiopetuksen osuus on tavallisimmin 30–
50 prosenttia opintoajasta.

JÄRJESTETÄÄNKÖ PÄÄSYKOKEITA?
Ammattikorkeakouluihin on samalla tavalla pääsykokeita kuin yliopistoihinkin.
Ammattikorkeakouluun hakenut saa kutsun pääsykokeeseen. Se
usein riittää eikä tarvitse enää erikseen ilmoittautua kokeeseen.

MINUA MAAHANMUUTTAJANA KIINNOSTAA MYÖS, JÄRJESTETÄÄNKÖ AMMATTIKORKEAKOULUSSA KIELIKOKEITA?
Ammattikorkeakouluun pyrkiville voidaan järjestää kielikoe niille
hakijoille, joiden äidinkieli on muu
kuin opetuskieli. Kielikoe voi olla
kirjallinen testi tai haastattelu.

Lehtityöhön tutustuminen oli osa
kotoutumiskoulutusta

MIKÄ ON KOULUTUSTORI?
Koulutustori on Meri-Lapin
työ- ja elinkeinotoimiston, KemiTornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Humanistisen Ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan
Opiston yhteinen koulutusneuvontapiste.
Koulutustorit palvelevat Kemissä
ja Torniossa ja Koulutustorilla on
myös omat Facebook-sivut.
Kambiz (Payman) Hassanzadeh

▼ Kemin lyseon lukion maahanmuuttajakoulun B1.2 kurssin opiskelijoilla on kevään 2011 aikana
ollut tieto- ja viestintätekniikan
opetukseen liittyvä lehtiprojekti.
Lehtiprojektia on ohjannut
opettaja Tarja Peltonen. Kurssin
opiskelijat osallistuivat kevään
2011 aikana myös kirjoittamisen
valinnaisiin opintoihin, joissa opettajana toimi Sari Rajaniemi.

B1.2/2.1 on suomen kielen jatkokurssi, joka päättyi tiistaina 17.
toukokuuta. Maahanmuuttajakoulun opiskelijat ja opettajat kiittävät
Helmi-lehteä ja ennen kaikkea
päätoimittaja Annemari Kelhää
mahdollisuudesta toteuttaa lehtiprojektimme osana kotoutumiskoulutusta.
Tarja Peltonen

