
HAKEMUS     Hyväksytään opiskelijaksi      ___________________

     Ei hyväksytä opiskelijaksi  ____________________
     Muuta huomioitavaa    _______________________

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

IK -OPISTON OSIO

Sukunimi ja etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)

______________________________________________________________

Lähiosoite

______________________________________________________________ 
Postinumero   Postitoimipaikka

_______________________  ______________________________

Sähköposti   Puhelin 

___________________________ ______________________________                                        

1. HENKILÖTIEDOT

Henkilötunnus (myös lop-

puosa)

_______________________

Kotikunta

_______________________

Kansalaisuus 

_______________________ 

Sukupuoli 

_______________________

Valokuva

Lähiomaisesi nimi ja yhteystiedot esim. hätätilanteita varten: 

Nimi        Puhelin 

_________________________________________________________ ___________________________________________________

Lähiosoite       Sähköposti

_________________________________________________________ ___________________________________________________                                         

IK-opisto
HAKEMUS

MESSAGE -OPETUSLAPSEUSKOULU
TAMPERE

Kotiseurakuntasi nimi ja yhteystiedot 

___________________________________________________________________________________________________________________

Osallistumisesi vapaaehtoistyöhön tai palvelutehtäviin seurakunnassa
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

2. KRISTILLINEN VAKAUMUS 



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

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

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

Suoritetut tutkinnot  (tutkinto ja vuosi)    Ammatti
_______________________________________________________  ___________________________________________________

_______________________________________________________  ___________________________________________________

Hakuhetkellä olen (valitse yksi)   työssä         työtön         opiskelija         eläkeläinen       muu

Kielitaito
Äidinkieli ______________________________________________________________   
       Suomi Ruotsi  Englanti  Muu ______________________________________________________________

      

3. KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

Kaikki hakijat: kerro lyhyesti itsestäsi. Miten ajattelet hyötyväsi opinnoistasi tulevaisuudessa? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

 

4. YHTEENVETO

                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. (Tarkempaa tietoa kääntöpuolen täyttöohjeissa.)

Mistä sait tiedon IK -opiston koulutuksesta? _________________________________________________________________________

PAIKKA JA PÄIVÄYS      ALLEKIRJOITUS

_________________________________________________________ __________________________________________________

5. TÄYTÄ VIELÄ NÄMÄ



TÄYTTÖOHJEET
1. HENKILÖTIEDOT

2. KRISTILLINEN VAKAUMUS

3. KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

4. 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. 

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/
muuta.html.  

Kerro lyhyesti itsestäsi ja koulutuksen merkityksestä tulevaisuuttasi ajatel-
len. 
 
Kohdan täyttäminen on erityisen tärkeää, jos haet Kristillisen elämän 
perustaidot -koulutukseen. Luettele tähän kaikki perustaidot, jotka tarvit-
sevat vahvistamista.

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. 

5.  TÄYTÄ VIELÄ NÄMÄ


