
HAKEMUS
     Hyväksytään opiskelijaksi      ___________________

     Ei hyväksytä opiskelijaksi  ____________________
     Muuta huomioitavaa    _______________________

Hakemus saapunut __ / __ 20___
Päätös on lähetetty asiakkaalle __ / __ 20___

IK -OPISTON OSIO

1. OPISKELUTIEDOT

Rastita valitsemasi lukukausi ja opintolinja. Lopullinen opetustarjonta määräytyy hakemusten perusteella. Kun haet koko 
lukuvuodelle, sinulla on mahdollisuus saada opintotukea 10 kk/vuosi.

Sukunimi ja etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)

______________________________________________________________

Lähiosoite

______________________________________________________________ 
Postinumero   Postitoimipaikka

_______________________  ______________________________

Sähköposti   Puhelin 

___________________________ ______________________________                                        

2. HENKILÖTIEDOT

Henkilötunnus (myös lop-

puosa)

_______________________

Kotikunta

_______________________

Kansalaisuus 

_______________________ 

Sukupuoli 

_______________________

Valokuva

Monimuoto-opinnot:
       Elä ja evankelioi
       Terapeuttisen sielunhoidon koulutus 
        (Vaaditaan seurakunnan suositus)

Olen kiinnostunut tutkinto-ohjelmista:

        Seurakuntatyön tutkinto (IK)                                 Bachelor of Ministry (Alphacrucis College)

Lähiomaisesi nimi ja yhteystiedot esim. hätätilanteita varten: 

Nimi        Puhelin 

_________________________________________________________ ___________________________________________________

Lähiosoite       Sähköposti

_________________________________________________________ ___________________________________________________                                         

KEURUU HELSINKI

Syyslukukausi
FolLOW-opetuslapseuskoulu
CORE 1.0
CORE EN
CORE MONIMUOTO

Kevätlukukausi
CORE 1.0
CORE EN
CORE MONIMUOTO

Hakemuksen täyttöohjeet löytyvät takasivulta.

Syyslukukausi
FolLOW-opetuslapseuskoulu
CORE 1.0
CORE EN
CORE TELLUS
CORE 2.0 (vain jatkavat)

Kevätlukukausi
CORE 1.0
CORE EN
CORE TELLUS
CORE 2.0 (vain jatkavat)

IK-opisto
HAKEMUS

Team Action -linja (rastita lisäksi 
syksyksi haluamasi vaihtoehto)
       CORE 1.0
       CORE EN
       CORE TELLUS



      Minulla ei ole opiskeluun tai asuntola-asumiseen vaikuttavia sairauksia / terveydellisiä haasteita.                    
      Minulla on opiskeluun tai asuntola-asumiseen vaikuttavia sairauksia / terveydellisiä haasteita. Mihin seuraavista haasteet 
liittyvät?           
 kuulo                näkö                oppiminen           lääkehoito            liikkuminen         muu  
Mainittuihin haasteisiin liittyvät erityistoiveet, jotka tulisi ottaa huomioon opistolla
  _____________________________________________________________________________________________

Onko sinulla erityisruokavalio, joka tulee ottaa huomioon opiskelijaruokalassamme?
      Ei
      Kyllä   _____________________________________________________________________________________________

Koulutus 
         Peruskoulu (kansa- ja/tai keskikoulu)        Lukio        Ammattikoulu      
         Ammattikorkeakoulu/Yliopisto         Muu, mikä?__________________________________________

Suoritetut tutkinnot  (tutkinto ja vuosi)    Ammatti
_______________________________________________________  ___________________________________________________

_______________________________________________________  ___________________________________________________

Lyhyt kooste työkokemuksestasi
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hakuhetkellä olen (valitse yksi)   työssä         työtön         opiskelija         eläkeläinen       muu

Kielitaito
Äidinkieli ______________________________________________________________   
       Suomi Ruotsi  Englanti  Muu ______________________________________________________________

      Pystyn kuuntelemaan luennot suomeksi. (Tehtävät voi tarvittaessa tehdä englanniksi tai ruotsiksi CORE ja FolLOW-linjoilla.)

Kotiseurakuntasi nimi ja yhteystiedot 

___________________________________________________________________________________________________________________

Osallistumisesi vapaaehtoistyöhön tai palvelutehtäviin seurakunnassa
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Suorittamasi Raamattu- tai teologiaopinnot (huomioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa) 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

        Tarvitsen majoituksen opistolta opiskelun ajaksi 
        En tarvitse majoitusta opistolta

Vain Keuruulle hakeva täyttää:
Opiskelijat majoitetaan automaattisesti 2 tai 3 hengen huoneisiin, ellei erityistoiveista ole mainintaa.
Erityistoivomukseni lisämaksullisesta huonetyypistä (* katso lukukausihinnasto)

        1 hh (oma wc ja suihku)

        1 hh (yhteinen wc ja suihku käytävällä)

        2 hh (oma wc ja suihku)

Kysymykset jatkuvat seuraavalla sivulla.

4. KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

3. KRISTILLINEN VAKAUMUS (Avoimen yliopiston linjalle hakevan ei ole välttämätöntä täyttää.)

5. TERVEYDENTILA

6. ASUMINEN 



Kerro lyhyesti itsestäsi. Miten ajattelet hyötyväsi opinnoistasi tulevaisuudessa? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Rahoitan opintoni          opintotuella / ja opintolainalla            muuten
         
         Sitoudun maksamaan opintoni annetussa aikataulussa

                Annan luvan tallentaa tämän hakemuksen tiedot IK -opiston opiskelijarekisteriin sekä soveltuvin osin laskutusjärjes- 
 telmään ja opiskelussa tarvittaviin oppimisympäristöihin.
 En anna lupaa tallentaa hakemuksen tietoja IK -opiston rekistereihin.

Team Action -linjalle tai FolLOW-opetuslapseuskouluun hakeva täyttää:
 Annan luvan ilmoittaa tietoni Fidalle harjoittelujaksoa varten
 En anna lupaa ilmoittaa tietojani Fidalle harjoittelujaksoa varten

Mistä sait tiedon IK -opiston koulutuksesta? _________________________________________________________________________

PAIKKA JA PÄIVÄYS      ALLEKIRJOITUS

_________________________________________________________ __________________________________________________

Huonekaveritoivomus _________________________________________________________ 

       Tarvitsisimme perheenä majoituksen opistolta opiskelumme ajaksi. Perheessämme on ______  henkeä. (*katso täyttöohje)     
 

7. RAHOITUS

8. YHTEENVETO

9. CORE TELLUKSELLE HAKEVA TÄYTTÄÄ

Kerro lyhyesti 3 keskeisintä perustetta, miksi haet CORE TELLUKSELLE. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Valitse vaihtoehdoista se, millaiseen lähetystehtävään toivoisit suuntautuvasi.
 Pioneerityö Raamattukoulutus Lapsi- ja nuorisotyö Kehitysyhteistyö  Kummilapsityö 
 Teltantekijä Humanitäärinen työ Muu

Lyhyt kuvaus siitä, miten hyödyntäisit lähetyskoulutusta sekä elämässäsi että seurakunnassasi 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

10. TÄYTÄ VIELÄ NÄMÄ



TÄYTTÖOHJEET
1. OPISKELUTIEDOT

2. HENKILÖTIEDOT

3. KRISTILLINEN VAKAUMUS

4. KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

7. RAHOITUS

8. YHTEENVETO

Kirjoita nimitietosi ja alleviivaa puhuttelunimi. Ilmoita tämänhetkinen 
lähiosoite, sähköposti ja puhelinnumero, josta sinut tavoittaa. Kerro 
syntymäaikasi, kotikuntasi ja kansalaisuutesi. Asuntola-asumisen ja laissa 
säädetyn tilastoinnoin vuoksi tarvitsemme tiedon myös sukupuolesta. 
Ilmoita nimi- tai osoitemuutoksista suoraan IK -opistolle. Anna lähiomais-
esi tai vastaavan yhteystiedot hätätilanteita varten.

Merkitse tähän kohtaan kotiseurakuntasi nimi ja yhteystiedot. 
Kerro lyhyesti tekemästäsi vapaaehtoistyöstä tai palvelutehtävistäsi 
seurakussassa. Jos sinulla on aiempia raamattu- tai teologia- opintoja, 
voit listata ne lyhyesti henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi varten. 

ALOITTAVAT OPISKELIJAT. 
Merkitse hakemukseen se lukukausi ja yksittäinen opintovaihtoehto, jolle 
haet opinto-oikeutta. Koko lukuvuosi sisältää syys- ja kevätlukukauden ja 
antaa sinulle ko. opintokokonaisuuden. 

Alphacrucis College, australialainen yhteistyökumppanimme, tarjoaa 
Bachelor of Ministry -tutkintoa, jonka voit suorittaa CORE AC:lla. Mikäli 
olet kiinnostunut AC:n tutkinto-ohjelmasta, ota yhteys koulutussihtee-
riin. Tutkinto-opiskelijaksi haetaan erillisellä hakemuksella. Varaudu 
esittämään alkuperäiset todistuksesi sekä virallinen henkilöllisyystodistus. 
Huomioi, että opintoja ei voi jälkikäteen siirtää AC:n tutkintoon. 

Team Action -linja on yhtäjaksoinen vuoden kokonaisuus, johon kuuluu 
ulkomaanjakso. Merkitse tähän lisäksi syyslukukaudelle haluamasi 
vaihtoehto. FolLOW-opetuslapseuskoulu on syyslukukaudella. Se sisältää 
käytännön jakson sekä kotimaassa että ulkomailla.
CORE 1.0 koostuu vuoden opinto-kokonaisuudesta. CORE EN on joko 
lukuvuoden tai lukukauden kokonaisuus, jossa raamattuopinnot 
suoritetaan englanninkielisinä. CORE TELLUS antaa lähetystyöhön 
valmistavia opintoja lukuvuoden verran. 

JATKAVAT OPISKELIJAT. Merkitse seuraava lukukausi, jolle olet hake-
massa.

MONIMUOTO-OPISKELIJAT. Merkitse haluamasi koulutusvaihtoehto. 
Terapeuttisen sielunhoidon koulutukseen ja työnohjaajakoulutukseen on 
lisäksi henkilökohtainen haastattelu.

Rastita kaikki oikeat koulutusvaihtoehdot. Ilmoita tutkintosi ja ammatti-
tietosi. Huomaathan, että pohjakoulutusvaatimukset ovat kurssi-, linja- tai 
tutkintokohtaisia. Kerro lyhyesti työkokemuksestasi ja rastita elämäntilan-
nettasi parhaiten hakuhetkellä kuvaava vaihtoehto. Kerro sekä äidinkielesi 
että muu kielitaitosi, ja pystytkö seuraamaan luentoja suomeksi. Tarvit-
taessa tehtävät voi palauttaa englanniksi tai ruotsiksi.  
 
Täytäthän kaikki kohdat huolella. Tietoja tarvitaan valintaprosessin lisäksi 
vuosittaiseen tilastointiin, jota Tilastokeskus ja Opetuhallitus käyttävät 
koulutuksen suunnitteluun. Tilastotiedot annetaan aina kollektiivisesti 
ja anonyymisti. Opiston tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 
(280/2004). Lisätietoja Tilastokeskuksen sivuilta: http://stat.fi/keruu/otjk/

Tutustu lähiopiskeluhinnastoon, josta voit valita sinulle sopivan hintavaih-
toehdon. Mikäli haet opintotukea/opintolainaa, ilmoita siitä koulutus-
sihteerille. Lähetämme ilmoituksesi jälkeen oppilaitoksen todistuksen 
Kelaan.

Kurssimaksun 1. erä tulee olla maksettuna opintojen alkuun mennessä. 
Loput kurssimaksusta laskutetaan yleensä kolmessa erässä. Mikäli 
kurssimaksusuorituksissasi tulee ongelmia opiskeluaikanasi, opiskelusi 
saatetaan keskeyttää. 

Kerro lyhyesti itsestäsi ja koulutuksen merkityksestä tulevaisuuttasi ajatel-
len. 

5. TERVEYDENTILA
Valitse terveydentilaasi koskevat vaihtoehdot. Mahdollisten ensiaputi-
lanteiden varalta opiston vastuuhenkilöiden on hyvä tietää sairaudestasi 
/ terveydellisistä haasteistasi, jotta voimme auttaa sinua opiskelussasi 
tai hätätilanteissa. Kerro lyhyesti erityistoiveistasi mainittuihin haasteisiin 
liittyen, kun toivot että huomioimme ne opistolla. Pyydämme ilmoit-
tamaan erityisruokavaliot, jotta keittiöhenkilökuntamme voi huomioida 
ne ateriatarjonnassamme. 

Tiivistä lyhyesti 3 keskeisintä perustetta, miksi olet hakemassa juuri CORE 
TELLUKSELLE. Valitse vaihtoehdoista työmuodot, joihin joko haluaisit 
suuntautua tai joihin mielestäsi sinulla on parhaimmat mahdollisuudet. 
Kerro lyhyesti millainen hyöty koulutuksesi olisi sekä itsellesi että seura-
kunnalle, jossa tekisit töitä tai palvelisit. 

9. CORE TELLUKSELLE HAKEVA TÄYTTÄÄ

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Jos tarvitset hakemuk-
sellle pikakäsittelyn, ota yhteys koulutussihteeriin. Linjat alkavat mikäli, 
minimiopiskelijamäärä täyttyy.

HAKUAJAT       Syksyllä alkavat koulutukset 15.7. mennessä
       Keväällä alkavat koulutukset 25.11. mennessä

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen:        
IK-opisto/ koulutussihteerit 
PL 13    
42701 KEURUU
FINLAND

Lisätietoja:
040 750 0876
koulutussihteeri@isokirja.fi
www.ikopisto.fi/koulutus	

Rastita majoitukseen liittyvät vaihtoehdot ja erityistoivomukset. Pyrimme 
järjestämään asumisen myös perheille mahdollisuuksien mukaan.  Las-
tenhoitopaikkaa voi hakea Keuruun kaupungin Päivähoitotoimistosta. 
Helsinkiin opiskelemaan hakevat voivat tiedustella majoitusta koulutus-
sihteeriltä.

6. ASUMINEN

Rastita lupakysymykset haluamallasi tavalla, jotta voimme käsitellä asiasi 
tietosuojalain mukaisesti. Antamiasi tietoja käytetään yksinomaan opiston 
sisäisiin tarpeisiin koulutuksen sujuvaa järjestämistä varten. Soveltuvin 
osin opisto ilmoittaa vuosittain laissa määrätyille viranomaisille koko 
opiskelijakuntaa koskevia henkilöimättömia tilastotietoja (ks. kohdat 2 ja 
4). Tietojasi ei koskaan luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman lupaasi.  

Huomaathan, että kieltäytymällä tietojesi tallentamisesta hyväksyt, että 
hakemustasi ei voida käsitellä eikä sinulle pystytä tarjoamaan opiskelu-
paikkaa. Päivää ja allekirjoita hakemuksesi. Jos nämä tiedot puuttuvat, 
emme voi käsitellä hakemustasi. 

10.  TÄYTÄ VIELÄ NÄMÄ


