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O LETKO ILMAN OPISKELUPAIKKAA YHTEISHAUN JÄLKEEN ?
M IETITKÖ MITÄ TEKISIT SYKSYLLÄ ?
Hei peruskoulun päättänyt nuori! Tästä oppaasta löydät vaihtoehtoja,
jos olet kevään yhteishaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa.
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YHTEISHAKU
Yhteishaku kevät 2019
Yhteishaku toisen asteen koulutukseen 19.2.–12.3.2019
Opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan 13.6.2019
Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 27.6.2019 *

Yhteishaku ammatillisiin erityisoppilaitoksiin 13.3.-3.4.2019
Opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan 13.6.2019
Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 27.6.2019 *

Yhteishaku kesä 2019
Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen kesän 2019 haku 21.5.–23.7.2019
(kymppiluokat, valmentava koulutus eli VALMA, LUVA). Muistathan lähettää hakemuksesi viimeistään
23.7. klo 15!

Opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan 2.8.2019

Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 16.8.2019 *
HUOM! Tredun VALMA-koulutuksen haku 15.4.-31.5.2019 ja valinnat julkaistaan 11.6. ja paikka otettava vastaan 27.6.2019.
VALMAan haku on oppilaitoksissa auki ympäri vuoden.
* HUOM! OPPILAITOKSILLA VOI OLLA ERI PÄIVÄMÄÄRÄT PAIKAN
VASTAANOTTAMISEEN, JOTEN TARKISTA VIELÄ ASIA OPPILAITOKSEN KOTISIVUILTA.

Yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi.
Lisätietoa myös oppilaitosten omilta nettisivuilta.

Huomioi myös jatkuva haku ja lisähaku opiskelupaikkoihin.
Katso oppaan sivut 4–7.
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VAPAAT OPISKELUPAIKAT: AMMATILLINEN
KOULUTUS (JATKUVA HAKU)

VAPAAT
PAIKAT JA
JATKUVA
HAKU

Ammatilliseen koulutukseen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja
erikoisammattitutkinnot) voi hakeutua myös jatkuvan haun kautta. Jatkuvan haun kautta
ammatilliseen koulutukseen voi hakea joustavasti ympäri vuoden. Oppilaitokset päättävät

tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista. Tiedot mahdollisista
infotilaisuuksista löytyvät kunkin oppilaitoksen kohdalta.
Alla on lueteltu oppilaitosten yhteystiedot ja henkilöt, joilta voi kysyä vapaisiin
opiskelupaikkoihin hakemisesta sekä linkit oppilaitosten omille sivuille. Huomaathan, että
luettelo jatkuu myös seuraaville sivuille.
Tarkemmat ohjeet löytyvät oppilaitosten omilta kotisivuilta ja yhteyshenkilöiltä:

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto
Leila Arponen p. 043 8240 534, leila.arponen@ahlman.fi
Taide- ja pelialat
Sari Rapi, p. 043 824 0530, sari.rapi@ahlman.fi

SASKY koulutuskuntayhtymä
Päivystämme oppilaitoksissa yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen to 13.6. ja pe 14.6.
klo 9-15 (voit soittaa tai tulla käymään todistustesi kanssa). Lisäksi joissakin SASKY:n oppilaitoksissa
on erikseen omat infotilaisuudet / päivystyspäivät, jotka on merkitty oppilaitoksen yhteystietojen
yhteyteen. Tieto vapaista koulutuspaikoista: www.sasky.fi. Voit hakea koulutuksiimme osoitteessa
sasky.fi —> jatkuva haku tai https://wilma.sasky.fi/browsecourse

Ammatti-instituutti Iisakki
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö
Lisätietoa koulutuksistamme:
sasky.fi/iisakki
puh. 03 3457100 tai opinto-ohjaaja Tarja Perolainen puh. 050 3383314
E-mail: iisakki@sasky.fi tai tarja.perolainen@sasky.fi
(Luettelo jatkuu seuraavalla sivulla)

Tietoa ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA)
löytyy sivuilta 14 ja 15
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VAPAAT
PAIKAT JA
JATKUVA
HAKU

Osaran maaseutuopetusyksikkö
Yhteydenotot:
Oppilaitoksen toimisto p. 044 7554459, osara@sasky.fi
opinto-ohjaaja Olli Sairanen p. 044 3440572

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto
Huittisten yksikkö:
Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen
Koulutusohjaaja Hanna Ollila p. 044 560 4747, hanna.ollila@sasky.fi
liiketalous@sasky.fi
Kokemäen yksikkö:
Kauvatsantie 189, 32800 Kokemäki
Koulutusohjaaja Eini Heinimaa p. 044 5604 520
eini.heinimaa@sasky.fi, www.sasky.fi
luonnonvara@sasky.fi

Ikaalisten kauppaoppilaitos
Kyrösselänkatu 5, 39500 Ikaalinen
oppilaitoksen toimisto p. 044 755 4548
opinto-ohjaaja Tuula Karttunen p. 0440345751, tuula.karttunen@sasky.fi, ikol@sasky.fi

Ikaalisten käsi– ja taideteollisuusoppilaitos IKATA
Eino Salmelaisen katu 20, 39500 Ikaalinen
oppilaitoksen toimisto, p. (03) 450 9327 tai 044 755 4532
opinto-ohjaaja Simo Pyylampi, p. 044 045 2011, simo.pyylampi@sasky.fi, ikata@sasky.fi

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos
Tulluntie 30, 38100 Sastamala
Oppilaitoksen toimisto p. 040 181 9050
opinto-ohjaaja Eija Uotila p. 050 345 8725, eija.uotila@sasky.fi

Mäntän seudun koulutuskeskus
Haku suoraan oppilaitokseen. Hakulomake osoitteessa sasky.fi. Vapaista
opiskelupaikoista voi kysyä opinto-ohjaaja Anne Ojalehdolta: p. 044 728 9188,
anne.ojalehto@sasky.fi tai oppilaitoksen toimistosta p. 03 474 0200,
mskk.haku@sasky.f
Ruoveden lukio
Kuruntie 6, 34600 Ruovesi
Haku suoraan oppilaitokseen. Hakulomakkeet osoitteessa
www.ruovedenlukio.fi.
Kysy painotuslinjojemme vapaita opiskelupaikkoja.
Rehtori Simo Sinervo
p. 044 787 1403, simo.sinervo@sasky.fi
Opinto-ohjaaja Mirkka Nieminen-Hirvelä
p. 044 787 1408, mirkka.nieminen-hirvela@sasky.fi

Tampereen palvelualan ammattiopisto
Koulukatu 18, 33200 Tampere
p. 044 774 5032 / opintotoimisto
e-mail: tpa@sasky.fi
opinto-ohjaaja Minna Vainio p.044 774 5005,
minna.vainio@sasky.fi, sasky.fi/tpa
5

OPPISOPIMUSASIAT (SASKY):
Yhteystiedot:
Koulukatu 18, 33230 TAMPERE
Susanna Pirttinen, p. 044 560
4518, susanna.pirttinen@sasky.fi

Hoikantie 15, 38100 SASTAMALA
Kimmo Rintala, p. 040 480 6658,
kimmo.rintala@sasky.fi

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Sastamalankatu 2, 38210 Sastamala
Oppilaitoksen toimisto 03 521 21
opinto-ohjaaja Eija Uotila p. 050 345 8725, eija.uotila@sasky.fi

VAPAAT
PAIKAT JA
JATKUVA
HAKU

Vammalan ammattikoulu
Ratakatu 36, 38210 Sastamala
Oppilaitoksen toimisto puh. 03 521 21
Opinto-ohjaaja Harri Pääkkönen, p. 050 073 9661, harri.paakkonen@sasky.fi, vak@sasky.fi

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
TreduNavi-hakupalvelu, Sammonkatu 45
Avoinna ma-pe klo 9 – 15
p. 040 170 5649, tredu.haku@tampere.fi
Chat https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta.html.stx
www.tredu.fi
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, oppisopimuspalvelut
Puhelinpalvelu neuvoo numerossa 03 5654 7999, oppi.sopimus@tampere.fi, www.tredu.fi

Valkeakosken ammattiopisto VAAO
Tietoa vapaista opiskelupaikoista saat opinto-ohjaajilta:
Minna Mäki p. 044 9060452, minna.maki@vaao.fi
Hannele Valtonen p. 044 7061 109, hannele.valtonen@vaao.fi
Hakulomakkeen löydät osoitteesta: vaao.fi/hae-opiskelemaan/jatkuva-haku
Oppisopimusasiat:
Valkeakosken ammattiopisto, VAAO
Vanhankyläntie 2, 37600 VALKEAKOSKI
Johanna Veijonen, p. 044 9060 445, johanna.veijonen@vaao.fi
Teija Kunelius, p. 044 7061 088, teija.kunelius@vaao.fi

Ammatilliset erityisoppilaitokset
Aitoon koulutuskeskus
Rehtori Jaro Koikkalainen p. 050 5984 377
Opinto-ohjaaja Mikko Kihlström p. 050 5631 499
www.aikk.fi

Ammattiopisto Luovi
Valmentavat koulutukset: Marjo Reunanen, p. 040 3193 731, marjo.reunanen@luovi.fi
Tutkintotavoitteiset koulutukset: Pia Tervonen, p. 040 3193 393, pia.tervonen@luovi.fi
www.luovi.fi
Tuotantokoulun VALMA: Jonna Laine, p. 050 4355 841, jonna.laine@siltavalmennus.fi
Tuotantokoulun tutkintotavoitteiset koulutukset: Heli Hirvasmaa, p. 040 8325 523
www.siltavalmennus.fi
Kiipulan ammattiopisto
Koulutuspäällikkö Sanna Säkkinen, p. 050 5200 485, sanna.sakkinen@kiipula.fi
Opettaja Anne Seppälä, p. 0409052896, anne.k.seppala@kiipula.fi
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VAPAAT

VAPAAT OPISKELUPAIKAT: LUKIOKOULUTUS,

PAIKAT JA
LISÄHAKU

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS JA
KYMPPILUOKKA (LISÄHAKU)
Lisähakuun tulevat lukiokoulutuksen, kymppiluokan ja LUVA-koulutuksen vapaat paikat
julkaistaan varsinaisten hakujen jälkeen.
Oppilaitokset ilmoittavat vapaista opiskelupaikoista Opintopolussa (www.opintopolku.fi) ja/tai
verkkosivuillaan. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myös suoraan oppilaitoksista. Jos haet
lisähaussa useampaan oppilaitokseen tai koulutukseen, täytä jokaiseen oma hakemus.

Haku tapahtuu www.opintopolku.fi -sivustolla 21.5.–23.7.2019
Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle.
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YLEISTÄ TIETOA

KYMPPILUOKAT

KYMPPILUOKAT

Perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu peruskoulun päättäneelle
nuorelle, jolla ei ole opiskelupaikkaa. Kymppiluokalle voi hakea pääsääntöisesti joko samana
tai seuraavana vuonna, kun päättää peruskoulun. Valinnat kymppiluokille tehdään
haastatteluiden perusteella.

Kymppiluokalla


korotetaan peruskoulutodistuksen arvosanoja



tutustutaan toisen asteen koulutuspolkuihin



tutustutaan työelämään

Lisäopetuksen laajuus on 1100 tuntia, joka voi olla


lisäopetuksen mukaisten oppimäärien suorittamista



muissa oppilaitoksissa suoritettavia aineita



työelämään tutustumista

Opetusta ja oppimisympäristöjä voidaan eriyttää joustavasti ja ryhmiä muunnella kunkin
oppilaan henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisesti.

Lisätiedot
Tampereen kymppiluokat s. 9–12
Tampereen ympäristökuntien kymppiluokat s. 13
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TAMPEREEN

KYMPPILUOKAT

Kymppiluokat Tampereella
Ensisijaisesti tamperelaisille nuorille,
jotka ovat suorittaneet perusopetuksen vuonna 2018 tai 2019

ALOITUSPAIKAT

LISÄOPETUSRYHMÄ

Ammatillisen koulutuksen
lisäopetus AMA10
Tampere
sivu 10

Lisäaika-10
Hepolamminkatu 10
sivu 11

Silta-10
Viinikankatu 53
sivu 12

20

PAINOTUS

Löytyy
Opintopolun
hakulomakkeelta
tämän koulun alta

Ammatillisen koulutuksen
lisäopetusryhmä

Tampereen seudun
ammattiopisto Tredu,
Santalahdentien
toimipiste



Lukioon suuntaava
ryhmä



Erityisen tuen ryhmä

20

Toiminnallinen pienryhmä

12

Haku tapahtuu www.opintopolku.fi-sivustolla
21.5.–23.7.2019

1. sijaisen hakutoiveen koulusta otetaan hakijaan yhteyttä ja
sovitaan haastatteluaika.

Löytyy opintopolun
hakukohteesta
Tampereen
kaupungin
lisäopetus.
Hakulomakkeeseen
voit ilmoittaa
ryhmätoiveeksi
Lisäaika-10 tai Silta-

Haastatteluun tulee
ottaa mukaan
PERUSOPETUKSEN
PÄÄTTÖTODISTUS.

Haastattelut järjestetään 25.7. ja 26.7. Monitoimitalo 13:ssa.
Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle ja lopullinen
ryhmään valinta tehdään haastattelun perusteella.

MISTÄ LISÄTIETOA?
Omalta opolta tai lisäopetusryhmän yhteyshenkilöltä.
Seuraavilta sivuilta löydät ryhmien yhteystiedot.
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Löytyy opintopolun
hakukohteesta
Tampereen
kaupungin
lisäopetus.
Hakulomakkeeseen
voit ilmoittaa
ryhmätoiveeksi
Lisäaika-10 tai Silta-

TAMPEREEN

Perusopetuksen lisäopetus AMA10

KYMPPILUOKAT

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
tamperelaisille nuorille

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun lisäopetus on tarkoitettu oppilaille,


jotka ovat kiinnostuneet ammatillisesta koulutuksesta

(mukaan lukien ammattilukio)


joiden urasuunnitelmat ovat vielä kesken



jotka tulevat hakemaan seuraavan vuoden yhteishaussa toisen asteen koulutukseen



jotka haluavat vahvistaa perusopetuksen tietoja ja taitoja



jotka haluavat korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja

Koulutuksessa keskitytään perusopetuksen arvosanojen korottamiseen, ammatillisten
opintojen suorittamiseen sekä työelämään tutustumiseen. Lisäksi tutustutaan Pirkanmaan
toisen asteen koulutustarjonnan eri vaihtoehtoihin.
Lisäopetuksen suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista sekä oppitunneille että
työharjoitteluun.
Opetus tapahtuu Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa, Santalahdentien toimipisteessä
Tampereella. Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella. Haastattelut järjestetään 25.7. ja
26.7. Monitoimitalo 13:ssa. Haastattelukutsut ja –ajat soitetaan hakijoille 24.7.

LISÄTIETOJA

Piia Sillanpää, opettaja
p. 040 800 7876
piia.sillanpaa@tampere.fi

TreduNavi-hakupalvelu,
Sammonkatu 45, TAMPERE
Avoinna ma-pe klo 9-15
p. 040 170 5649, tredu.haku@tampere.fi

Haku tapahtuu www.opintopolku.fi -sivustolla 21.5.–23.7.2019
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Tampereen kaupungin lisäopetus /
Lisäaika-10

TAMPEREEN

KYMPPILUOKAT

Löytyy opintopolun hakukohteesta Tampereen kaupungin lisäopetus. Hakulomakkeeseen voit
ilmoittaa ryhmätoiveeksi Lisäaika-10 tai Silta-10.
Kaksi pienryhmää, joihin molempiin valitaan enintään 10 opiskelijaa haastattelujen perusteella.
Ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti tamperelaisille nuorille.
Lisäopetusvuoden aikana oppilaat tutkivat omaa elämäntilannettaan, vahvuuksiaan ja
haasteitaan. Lisäksi koulutuksessa on mahdollista korottaa perusopetuksen päättötodistuksen
numeroita, suuntautua jatko-opintoihin sekä tutustua mahdolliseen tulevaan ammattialaan.
Opiskelijoille tehdään lisäopetuksen opinto-suunnitelma, jossa sovitaan tavoitteet ja käytännön
järjestelyt. Ryhmiin valittavilta nuorilta edellytetään itsenäistä selviytymistä sekä
opetustilanteissa että työelämään tutustumisessa. Lisäopetuksen suorittaminen edellyttää
säännöllistä osallistumista sekä oppitunneille että työharjoitteluun. Ryhmässä on mahdollista
korottaa lähes kaikkia peruskoulun arvosanoja.
Ryhmien painotukset:
- lisäopetuksen pienryhmä, joka soveltuu myös lukioon suuntaaville opiskelijoille
- lisäopetuksen pienryhmä, joka soveltuu myös tehostettua tai erityistä tukea tarvitseville
nuorille
Molempien ryhmien opetus soveltuu myös opiskelijoille, joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia.
Ryhmien opetuspaikkana on Tampereen teknillinen lukio, Hepolamminkatu 10, L-talo.
Haastattelut järjestetään 25.7.-26.7.2019 Monitoimitalo 13:ssa (osoite Satakunnankatu 13).
Kutsu haastatteluun tulee puhelimitse hakuajan päättymisen jälkeen.

LISÄTIETOJA
Nuoriso-ohjaaja Heli Lapinkoski
p. 050 432 8594
heli.lapinkoski@tampere.fi
Vastuuopettaja Nina Nyyssönen
p. 050 468 2925
nina.nyyssonen@tampere.fi
Vastuuopettaja Kaisa Kauttu
p. 0503621271 kaisa.kauttu@tampere.fi

Haku tapahtuu www.opintopolku.fi -sivustolla 21.5.–23.7.2019
Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle.
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TAMPEREEN

Tampereen kaupungin lisäopetus /
Silta-10

KYMPPILUOKAT

Löytyy opintopolun hakukohteesta Tampereen kaupungin lisäopetus. Hakulomakkeeseen voit
ilmoittaa ryhmätoiveeksi Lisäaika-10 tai Silta-10.
Ryhmä on ensisijaisesti tamperelaisille nuorille. Silta-10 antaa nuorelle vuoden aikaa
miettiä uravalintaansa, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja löytää omalle oppimistyylilleen
sopivia työskentelymuotoja. Lukuvuoden tavoitteena on parantaa valmiuksia onnistua toisen
asteen opinnoissa.
Silta-10 pienryhmässä opiskellaan myös työelämän pelisääntöjä Silta-Valmennusyhdistyksen
oppimisympäristöissä. Lisäksi opintojen edistymistä tukee yksilöllinen valmennuksen
suunnitelma.
Perusopetuksen oppiaineita voi korottaa




toiminnallisissa ilmiöpohjaisissa projekteissa
yksilöllisen suunnitelman mukaisesti
osasuorituksilla Silta-Valmennusyhdistyksen työpajoilla

Toimintaan osallistuvien nuorten tarpeet huomioidaan painottamalla kasvatuksellista
ohjausta, sosiaalista vahvistamista ja osallisuutta.
Koulutukseen valitaan 12 nuorta.

Ryhmä toimii työpajaympäristössä osoitteessa Viinikankatu 53.

LISÄTIETOJA

Haastattelut järjestetään 25.7.-26.7.2019 Monitoimitalo 13:ssa (osoite
Satakunnankatu 13). Kutsu haastatteluun tulee puhelimitse hakuajan

Päivi Ikola
Rehtori
p. 040 594 0946
paivi.ikola@tampere.fi

Tiina Siilinkari
Valmentaja
p. 050 351 4741
tiina.siilinkari@siltavalmennus.fi

Laura Autio
Erityisopettaja
p. 040 806 4103
laura.autio@tampere.fi

päättymisen jälkeen.

Haku tapahtuu www.opintopolku.fi -sivustolla 21.5.–23.7.2019
Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle.
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SEUDUN

Kymppiluokat
Tampereen ympäristökunnissa

KYMPPILUOKAT

Kangasala
Kangasalan 10‐luokka ”Täysosuma” on tarkoitettu ensisijaisesti kangasalaisille nuorille.
10‐luokka toimii Pitkäjärven koulun yhteydessä. Opiskelijoilla on mahdollisuus korottaa
valitsemiaan lukuaineita omien tavoitteidensa mukaisesti. Taide- ja taitoaineiden
korottamismahdollisuuksia selvitetään tapauskohtaisesti. Opintoihin kuuluu myös mm. opinto‐
ohjausta ja työelämään tutustumista. Ryhmään valitaan noin 10 opiskelijaa.
Hakeminen: 21.5.–23.7.2019 www.opintopolku.fi
Sähköisen hakulomakkeen lisäksi hakijoiden tulee täyttää erillinen paperinen lisätietolomake.
Lomake löytyy Kangasalan kunnan sivuilta osoitteesta https://www.kangasala.fi/wp-content/
uploads/2018/10/10-luokka_lisatietolomake.pdf. Lomake tulostetaan ja palautetaan
Pitkäjärven koululle viimeistään (lomake perillä) 23.7.2019 klo 15. Luokan opettaja haastattelee
kaikki hakijat elokuun alussa ja valitsee opiskelijat ryhmään.
Lisätietoja: Pitkäjärven koulun rehtori Jouni Manni, 050 394 8460

Nokia
Nokian kaupungin lisäopetus on tarkoitettu ensisijaisesti nokialaisille nuorille. Lisäopetus toimii
osoitteessa Yrittäjäkatu 11, Nokia.
Nokian lisäopetukseen hakeneet kutsutaan haastatteluun. Tutustuminen ja haastattelut
pidetään 14.6.2019 tai 5.8.2019.
Hakeminen: 21.5.-23.7.2019 http://www.opintopolku.fi
Lisätietoja: Kari Luontila, puh. 0407799018, s-posti: kari.luontila@nokiankaupunki.fi tai
Mia Pellinen, puh. 0401334201, s-posti: mia.pellinen@nokiankaupunki.fi.
Koulun www-sivut: https://www.nokiankaupunki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/
peruskoulut/nokianvirran-koulu-7-10/paja-ja-lisaopetus/

Ylöjärvi
Ylöjärven kaupungin lisäopetus on tarkoitettu ylöjärveläisille nuorille. Lisäopetus toimii
Koulukeskus Valossa osoitteessa Pallotie 5, Ylöjärvi. Lisäopetukseen haetaan osoitteessa
www.opintopolku.fi, 21.5.–23.7.2019
Lisäopetukseen valinta edellyttää haastatteluja ja kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Kutsut
haastatteluihin tulevat tekstiviestillä ke 24.7.2019. Haastattelut ovat to 25.7.2019 ja pe
26.7.2019.
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VALMENTAVAT KOULUTUKSET
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus,
VALMA
Mieti ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta:





jos et vielä peruskoulun jälkeen tiedä mitä tekisit
jos haluat parantaa peruskoulun todistustasi
jos tarvitset opiskeluvalmiuksien vahvistamista
jos kaipaat lisää tietoa jatko-opintomahdollisuuksista

Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa
tarkennetaan, mitä opintoja suoritat ja miten. Koulutuksen aikana saat ohjausta ammatillisiin
perustutkintoihin hakeutumiseen ja valmiuksia opiskeluun sekä ammatillisen perustutkinnon
suorittamiseen myöhemmin.

Kuka voi hakea?
Jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen, voit hakea valmentavaan
koulutukseen. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla oppilaitos katsoo olevan
riittävät edellytykset suoriutua opinnoista. Edellytyksenä on myös, että tähtäät valmentavan
koulutuksen jälkeen ammatilliseen perustutkintoon.

Mitä opinnot sisältävät?
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus kestää vuoden
(60 osaamispistettä). Valmentavassa koulutuksessa voit:









parantaa tiedonhankintataitoja
kehittää kielitaitoasi
tutustua eri aloihin ja miettiä, mikä sinulle sopisi
kehittää opiskelu- ja elämäntaitoja
tutustua työelämään työpaikkavierailujen ja työpajatoiminnan kautta
tutustua erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
valmentautua suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ammatillisena
peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena
mahdollisuuksien mukaan suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon
osia ja ammatillisia tutkinnon osia oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
VALMA-koulutuksen aikana hyväksytysti suoritetut yhteiset tutkinnon osat ja
ammatilliset tutkinnon osat tunnustetaan tutkintoon.

Lisätietoa oppilaitoksista (s. 15-16) ja osoitteesta www.opintopolku.fi
Hakeminen 21.5.–23.7.2019 osoitteessa www.opintopolku.fi
Voit kysyä VALMA-paikkaa oppilaitoksesta tai hakea jatkuvassa haussa suoraan oppilaitoksiin myös
lukuvuoden aikana!
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Kysy VALMAsta suoraan oppilaitoksista
Yhteystiedot
Ammatti-instituutti Iisakki, SASKY
Hakijoille ilmoitetaan haastatteluajat henkilökohtaisesti. Tarja Perolainen p. 050 338
3314, tarja.perolainen@sasky.fi

Mäntän seudun koulutuskeskus, SASKY
Hakijoille ilmoitetaan haastatteluajat henkilökohtaisesti. Opinto-ohjaaja Anne Ojalehto
p. 044 728 9188, anne.ojalehto@sasky.fi

Tampereen palvelualan ammattiopisto, SASKY
Minna Vainio, p. 044 774 5005, minna.vainio@sasky.fi
Opintotoimisto p. 044 774 5032, haastatteluajan varaus

Vammalan ammattikoulu, SASKY
Hakijoille ilmoitetaan haastatteluajat henkilökohtaisesti.
Harri Pääkkönen, p. 050 073 9661, harri.paakkonen@sasky.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK
valma@takk.fi Mari Poikolainen p. 044 7906 484, mari.poikolainen@takk.fi

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
TreduNavi-hakupalvelu, Sammonkatu 45
Avoinna ma-pe klo 9-15
p. 040 170 5649, tredu.haku@tampere.fi
Chat www.tredu.fi/etsi-koulutusta.html.stx
Toimipisteet, joissa VALMA-koulutusta järjestetään:
Santalahdentien toimipiste, Tampere
Ajokinkujan toimipiste, Tampere
Koivistontien toimipiste, Tampere (koulutus siirtyy vuodenvaihteessa toiseen Tredun
toimipisteeseen, tieto täsmentyy syksyn aikana)
Sammonkadun toimipiste, Tampere
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Lempäälän toimipiste
Koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoista englantia, ruotsia,
matikkaa, liikuntaa ja terveystietoa.
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Valkeakosken ammattiopisto, VAAO
Hakijat haastatellaan puhelimitse hakuajan päättymisen jälkeen. Lisätietoja Sanna
Inkinen puh. 044 7061 042, sanna.inkinen@vaao.fi, www.vaao.fi

Ammatilliset erityisoppilaitokset
Haku ammatillisten erityisoppilaitosten VALMAan päättyi 3.4., mutta voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja
tai hakea jatkuvassa haussa suoraan oppilaitoksiin myös lukuvuoden aikana!

Aitoon koulutuskeskus
Rehtori Jaro Koikkalainen, p. 050 5984 377
Opinto-ohjaaja Mikko Kihlström, p. 050 5631 499

Ammattiopisto Luovi
Marjo Reunanen p. 040 319 3731, marjo.reunanen@luovi.fi
Tuotantokoulun VALMA: Jonna Laine, p. 050 4355 841, jonna.laine@siltavalmennus.fi

Kiipulan ammattiopisto
Olli Saari p. 040 847 5428 , olli.saari@kiipula.fi
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Lukioon valmistava koulutus
Lukioon valmistavan koulutuksen tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua
lukioon. Opinnoissa painotetaan suomen kielen taitojen ja lukio-opinnoissa tarvittavien
opiskelutekniikoiden ja -taitojen vahvistamista. Koulutus ei suoraan oikeuta lukiopaikkaan, vaan
opiskelijat hakevat lukioon normaalisti seuraavan kevään yhteishaussa. Koulutuksen aikana on
mahdollista suorittaa myöhemmin hyväksi luettavia lukio-opintoja.

Koulutukseen voivat hakeutua maahanmuuttajataustaiset ja vieraskieliset nuoret / nuoret
aikuiset,


jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai
ulkomailla tai joilla on sitä vastaavat tiedot ja taidot



joiden ensisijainen hakutoive on lukio



joiden suomen kielen taito vaatii vahvistamista, jotta lukio-opintojen suorittaminen on
mahdollista



jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai
vastaavaa tutkintoa muussa maassa.

Koulutus kestää yhden lukuvuoden ja sitä järjestetään Tampereella Hatanpään lukiossa (nuoret)
ja Tampereen aikuislukiossa (yli 18-vuotiaat). Koulutukseen haetaan 21.5.—23.7.2019
osoitteessa www.opintopolku.fi. Hatanpään lukiossa (Haapakuja 5) järjestetään ohjausta ja
neuvontaa LUVA-hakuun pe 14.6. klo 9 -10. Tampereen lisäksi lukioon valmistavaa koulutusta
järjestetään Karkun evankelisessa opistossa Sastamalassa. hakuaika 21.5. -23.7.2019

LISÄTIETOJA
Hatanpään lukio: Koordinaattori Tuija Leppäharju (tuija.leppaharju@tampere.fi), p. 044
4309361 ja ryhmänohjaaja Anne Hietikko (anne.hietikko2@tampere.fi), p. 040 589 3791
Tampereen aikuislukio: opinto-ohjaaja Minna Pohjola (minna.pohjola(at)tampere.fi), p. 040
1299 473
Karkun evankelinen opisto: Rehtori Marja Koskenniemi,
marja.koskenniemi@keokarkku.fi, p. 0400 159 149.
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Kansanopistot
Kansanopistot ovat oppilaitoksia, jotka antavat sekä yleissivistävää että ammatillista
koulutusta. Kansanopistoissa voi opiskella pitkillä opintolinjoilla tai lyhytkursseilla.
Lisätietoa löydät osoitteesta www.kansanopistot.fi

Pirkanmaalla toimii Karkun evankelinen opisto, Voionmaan opisto, Oriveden opisto
(Ahlmanin kampus, Tampere), Päivölän opisto sekä Metallityöväen Murikka-opisto.

Kansalaisopistot
Kansalais- ja työväenopistot
… ovat yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoavia oppilaitoksia
… voi opiskella muun muassa kieliä, yhteiskunnallisia aineita, tietotekniikkaa, liikuntaa,
erilaisia kädentaitoja ja taideaineita.
… tarjoavat myös peruskoulun ja lukion oppiaineita
Lisätietoa kansalaisopistosta sekä paikkakuntakohtaiset kansalaisopistot löytyvät
osoitteesta
www.kansalaisopistot.fi

Tampereen aikuislukion alle 18-vuotiaiden ryhmä
Lukuvuoden 2018-2019 aikana toisen asteen opintonsa terveydellisestä tai sosiaalisesta
painavasta syystä keskeyttäneet alle 18-vuotiaat voivat tiedustella opiskelupaikkaa
Tampereen aikuislukiosta.
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MUUT KOULUTUKSET JA MAHDOLLISUUDET
Tutustumiset oppilaitoksissa
Oppilaitokset järjestävät erilaisia tutustumispäiviä ja -jaksoja. Lisätietoa löydät
oppilaitosten kotisivuilta. Voit ottaa yhteyttä myös suoraan oppilaitokseen.
Yhteystiedot ammatillisiin oppilaitoksiin löydät sivulta 4–6.

Pajat
Nuorten työpaja auttaa nuoria löytämään työpaikan, opiskelupaikan tai muun kestävän
ratkaisun. Nuorten työpajassa voit kokeilla erilaisia töitä ja selventää kiinnostuksen
kohteitasi työharjoittelun avulla. Työpajassa tehdään harjoitus- ja tilaustöitä ja
tutustutaan näin erilaisiin aloihin ja ammatteihin. Työkokemus parantaa mahdollisuuksia
päästä opiskelemaan.
Tarkemmat tiedot työpajoista löytyvät työpajojen verkkosivuilta.
Pirkanmaan alueen työpajat löytyvät
Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kotisivuilta.

Kansanopistolukio, Karkun evankelinen opisto
Lukio ei ole mukana yhteishaussa, vaan opistolle haetaan suoraan, www.keokarkku.fi.
Koulutukseen voi hakeutua myös kesken lukuvuoden.
Myös alle 18-vuotias voi hakea. Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella.
Lisä- ja yhteystiedot löytyvät sivulta 22.
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TIKASpaja (Tredu)
Kenelle?
Oletko 16-25-vuotias tamperelainen nuori? Oletko keskeyttänyt ammatillisen tutkinnon? Haluatko
suorittaa tutkinnon loppuun? Jos vastasit kyllä, Tikaspaja voi olla sinulle oikea paikka.
Mitä?
TIKASpajan toiminta sisältää kohderyhmän ja yksilöllisten tarpeiden mukaan mm. elämäntaidon
hallintaa, opiskelu- ja oppimistaitoja, työnhakutaitoja ja työelämätietoutta, oman uran
suunnittelua ja tutkintotavoitteisia opintoja. Huom! YTO-aineista Tikaspajalla on mahdollista
suorittaa mm. äidinkieli, matematiikka, ruotsi, liikunta sekä useita vapaasti valittavia opintoja.
Ryhmäohjauksen ohella suuri paino on yksilöohjauksessa ja oman opinpolun suunnittelussa.
Missä?
Pajatoimintaa ja ohjausta järjestetään Tredun (Tampereen seudun ammattiopisto) Ajokinkujan
toimipisteessä (Ajokinkuja 6, 33800 Tampere). Pajatoiminnan toiminnallinen ympäristö kattaa
koko Tredun koulutustarjonnan.
Milloin?
TIKASpajan ryhmä- ja yksilöohjaus toimii maanantaista perjantaihin yksilöllisten suunnitelmien
mukaan. Ryhmätoimintaa on neljänä päivänä viikossa klo 9.00-14.00 välisenä aikana
lukujärjestyksen mukaisesti. Yksilöasiakkaat oman räätälöidyn aikataulun ja tarpeiden mukaisesti.
Hakeminen?
TIKASpaja toimii nonstop –periaatteella. TIKASpajalaiset valitaan haastattelun perustella.
TIKASpajan henkilökunta
TIKASpajan parissa työskentelevät erikoissuunnittelija sekä ammatilliset ohjaajat Jessica
Moisanen (p. 040 806 3128), Mari Virtanen (p. 040 806 3334) ja Kristiina Osala (p. 044 431 4891)

Lisätietoja
Jari Jokirinne
erikoissuunnittelija
TIKASpaja
TREDU - Tampereen seudun ammattiopisto
p. 040 806 2969
jari.jokirinne@tampere.fi
www.tredu.fi
Käyntiosoite: Ajokinkuja 6, Tampere
Postiosoite: PL 217, 33101 Tampere
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Oppisopimus
Kenelle oppisopimusopiskelu soveltuu?
Ahkerille ja oma‐aloitteisille ihmisille, jotka oppivat parhaiten tekemisen
arvostavat osaamista ja oikeanlaista asennetta.

a. Työnantajat

Miten opiskelut etenevät?
Opiskelet enimmäkseen työpaikalla käytännön työtehtävissä (vähintään 25 h/vko ja saat
työnantajalta työehtosopimusten mukaista palkkaa. Työnantaja nimeää sinulle
työpaikkaohjaajan joka ohjaa ja arvioi kehittymistäsi. Sinulla on myös koulupäiviä
oppilaitoksessa ja tämän lisäksi sinulla on vapaa‐ajalla tehtäviä itsenäisiä opintotehtäviä.
Miten pääsen opiskelemaan oppisopimuksella?
Oppisopimuksen perustana on työpaikka. Sinun tulee löytää työnantaja, joka solmii kanssasi
määräaikaisen työsopimuksen oppisopimuksen ajaksi.

OPPISOPIMUKSEEN ON MONTA POLKUA
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Oppilaitosten yhteystiedot (oppisopimusasiat):
SASKY Koulutuskuntayhtymä
Koulukatu 18, 33230 TAMPERE
Susanna Pirttinen, p. 044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi

Hoikantie 15, 38100 SASTAMALA
Kimmo Rintala, p. 040 480 6658, kimmo.rintala@sasky.fi
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, oppisopimuspalvelut
Puhelinpalvelu neuvoo numerossa 03 5654 7999, oppi.sopimus@tampere.fi, www.tredu.fi
Valkeakosken ammattiopisto, VAAO
Vanhankyläntie 2, 37600 VALKEAKOSKI
Johanna Veijonen, p. 044 9060 445, johanna.veijonen@vaao.fi
Teija Kunelius, p. 044 7061 088, teija.kunelius@vaao.fi
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Maahanmuuttajille
Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK)
www.takk.fi/koulutus/maahanmuuttajakoulutus
Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)
www.tredu.fi
Aikuisten perusopetuksen alkuaihe
Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe ja tarvittaessa luku - ja kirjoitustaitovaihe on suunnattu maahanmuuttajataustaisille oppivelvollisuusiän ylittäneille opiskelijoille. Hakuaika: 11.3.2019 - 25.7.2019
Lisätiedot: opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 040 056 2120
Suomen kieltä ja kulttuuria
Koulutus on suunnattu opiskelijoille, joilla ei ole suomen kielen taitoa. Ryhmä muodostetaan yhteistyössä
paikallisten viranomaisten kanssa. Kurssin alussa otetaan huomioon opiskelijan kulttuuritausta, aikaisempi
koulutustaso, opiskelijan opiskeluvalmiudet ja vahvuudet. Hakuaika: 11.3.2019 - 25.7.2019
Lisätiedot: opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 040 056 2120
Hatanpään lukio
Lukioon valmistava koulutus
https://hatanpaanlukio.fi/

Tampereen aikuislukio
Lukioon valmistava koulutus ja perusasteen päättövaiheen opetus (yli 18-vuotiaat)
Katso lisätietoja sivulta 16.
https://aikuislukio.tampere.fi/opinnot/
Karkun evankelinen opisto
www.keokarkku.fi
Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille (luva)
Katso lisätietoja s. 23
Hakuaika 21.5.-23.7.2019. www.opintopolku.fi. Koulutukseen voi hakea myös suoraan
opistolle, www.keokarkku.fi
Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella. Lisätietoja marja.koskenniemi@keokarkku.fi p. 0400 159 149.
Lisäksi järjestetään maahanmuuttajille suunnattua aikuisten perusopetusta.
Mäntän seudun koulutuskeskus, SASKY
VALMA – ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
Valmentavan koulutuksen tavoite on, että opiskelija pystyy koulutuksen jälkeen suorittamaan ammatillisen
koulutuksen. Koulutus kestää vuoden. Opintojen aikana tutustutaan opiskeluun ja ammatteihin. Haastattelu ja
kielitestaus elokuussa. Tämän avulla arvioidaan opiskelijan mahdollisuudet selviytyä opinnoissa suomen kielellä.
Hakuaika 2. - 31.5. Täytä hakemus sasky.fi → etusivun Jatkuva haku -linkistä. Lisätietoja: opinto-ohjaaja Anne
Ojalehto p. 044 728 9188, anne.ojalehto@sasky.fi
Toimitilahuoltaja ja kokki
Koulutus soveltuu hyvin maahanmuuttajille. Opinnot suoritetaan työelämäpainotteisesti. Täytä hakemus
sasky.fi → etusivun Jatkuva haku -linkistä. Lisätietoja: opinto-ohjaaja Anne Ojalehto
p. 044 728 9188, anne.ojalehto@sasky.fi
Tampereen palvelualan ammattiopisto, SASKY
www.sasky.fi —> jatkuva haku
VALMA—ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
Ravintola– ja cateringalan perustutkinto, kokki
Puhtaus– ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja
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Karkun evankelinen opisto
Karkun evankelisessa opistossa on tarjolla lukio,
lukioon valmistava koulutus ja kansainvälinen linja.
Kansanopistolukiossa voit suorittaa lukion
oppimäärän aikuislukion opetussuunnitelman
mukaan ja kirjoittaa ylioppilaaksi. Lukio ei ole
mukana yhteishaussa, vaan opistolle haetaan
suoraan 31.7.2019 mennessä, www.keokarkku.fi.
Myös alle 18-vuotias voi hakea.
Lukioon valmistava koulutus tarjoaa maahanmuuttajille ja vieraskielisille tuhdin paketin lukioon
valmentavaa opiskelua rauhallisessa kansanopistoympäristössä. Hakuaika on 21.5.-23.7.2019,
www.opintopolku.fi. Koulutukseen voi hakea myös suoraan opistolle, www.keokarkku.fi.
Kansainvälisellä linjalla voit opiskella syyslukukauden raamattukurssilaisten kanssa. Keväällä on
mahdollista lähteä ulkomaanjaksolle tutustumaan konkreettisesti lähetystyöhön tai muuhun
kansainväliseen auttamistyöhön.

Lukiossa ja lukioon valmistavassa koulutuksessa myös majoitus ja ruokailu on maksutonta.
Kansainvälinen linja on maksullinen linja, jonka kulujen alentamiseen voi hakea opintoseteliä.
Karkun evankelinen opisto sijaitsee Rautaveden rannalla Sastamalassa, puolen tunnin
junamatkan ja noin 50 km automatkan päässä Tampereelta.

TIEDUSTELUT
www.keokarkku.fi
p. 03-5134151 tai
marja.koskenniemi@keokarkku.fi

24

MISTÄ OHJAUSTA JA TUKEA?
Oppilaitosten opinto-ohjaus
Ota rohkeasti yhteyttä sinua kiinnostavaan oppilaitokseen! Yhteystiedot
ammatillisiin oppilaitoksiin löytyvät tämän oppaan sivuilta 4–6.

Ohjaamo (Tampere)
Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu ohjaus- ja neuvontapiste, jossa
tarjotaan jeesiä kouluttautumiseen, työllistymiseen ja arjen sujuvuuteen (esim. raha-, asunto- ja
terveysasiat). Se on avoinna ma - to klo 13 - 16, osoitteessa Sumeliuksenkatu 11, 2. krs. Voit myös
soittaa tai tekstata (p. 040 - 197 5144 / myös WhatsApp) sekä hankkia tietoa ajankohtaisista jutuista
instasta, facesta tai tubesta (hae: ’Ohjaamo Tampere’). Sähköposti: ohjaamo@tampere.fi ja nettisivu:
ohjaamot.fi (Tampere). Jos et tiedä, mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut
Tampereen kaupungin nuorten työllisyyspalvelujen OMA-valmentajat palvelevat kaikkia 18-29 vuotiaita tamperelaisia, jotka haluavat ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen tai koulutukseen
liittyen. OMA-valmentajien kautta on mahdollista ohjautua esimerkiksi työllistymistä edistävään
kuntouttavaan työtoimintaan. OMA-valmentajat tekevät asiakkaan tilanteesta riippuen tarvittaessa tiivistä yhteistyötä TE-toimiston kanssa.
Nuorten työllisyyspalveluihin saa yhteyden sähköpostilla typanuoret@tampere.fi tai soita tai tekstaa numeroon 044 431 4860.

Pirkkalan yritys- ja työllisyyspalvelut
Pirkkalan nuorten startti on ryhmämuotoista tavoitteellista työtoimintaa 17-29-vuotiaille nuorille,
jotka ovat TE-palveluissa työttöminä työnhakijoina ja joiden opiskelut ovat keskeytyneet, opiskelupaikka on jäänyt saamatta tai ammatillinen suunta on yhä epäselvä. Nuorten startti kokoontuu 2pv/
vko 4h/pv ja siellä käydään läpi mm. arjen taitoihin, opiskeluun ja työelämään liittyviä asioita. Startilla on mahdollisuus käydä ohjatusti esim. rekrytapahtumissa, sekä tutustumiskäynneillä opiskelupaikoilla ja yrityksissä. Ohjelmaan kuuluu myös henkilökohtaista ohjausta ja virkistystoimintaa. Startista
on myös mahdollisuus siirtyä työtoimintaan pajoille esim. kokeilemaan erilaisia kädentaitoja, pakkaus- ja kokoonpanotöitä tai ulkoalueiden avustavia kiinteistönhoitotöitä.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkuu edelliseltä sivulta)

Starttiin ohjaudutaan non-stop periaatteella Pirkkalan kunnan kautta seuraavasti:
etsivä nuorisotyö: etsivä nuorisotyöntekijä Henna Heikkilä p. 040 133 5710 tai etsivä nuorisotyöntekijä Anu Utter p. 050 310 6151,
yritys- ja työllisyyspalvelujen alainen Työvoiman palvelukeskus (TYP): urasuunnittelija Laura Lassila p.
050 360 5408,
yritys- ja työllisyyspalvelujen alainen Pirkkalan työtoiminta: kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Rista
Ingelius p. 040 133 5626,
(sähköpostiosoitteet edellä mainituille muotoa: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi),
tai TE-toimiston kautta soittamalla puhelinpalveluun p. 0295 025 500 tai jättämällä yhteydenottopyynnön oma asioinnin kautta netissä http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Mikäli ammatillinen suunta on selvä, työelämän pelisäännöt hyvin hallussa ja tavoitteena on avoimille työmarkkinoille työllistyminen, voi myös kunnan VÄNKÄRI-palveluun osallistuminen olla mahdollista. Myös siitä lisätietoa antaa edellä mainitut yritys- ja työllisyyspalvelujen työntekijät.

26

Nuorten palvelut Pirkanmaan TE-toimistossa
Nuorten palvelut Pirkanmaan TE-toimistossa
Mikä on TE-toimisto?
Tutustu palveluihimme Nuorten infon videoklippien kautta.
Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka antaa
ammatillisia valmiuksia? Muista koulutushakuvelvollisuus.
Ammatinvalinta ja uraohjaus

Etsitkö työpaikkaa?
Autamme sinua työnhakuun liittyvissä asioissa. Tutustu palveluistamme
tapahtumakalenteriin ja uutiskirjeeseemme .
Kysyttävää?
Voit kysyä neuvoa chatissa ma-pe klo 13-15 tai jos olet kirjautunut Oma asiointi –palveluun klo
9-15.45.

Lisää palveluitamme löydät kotisivuiltamme http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa

Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on
- olla läsnä nuorten keskuudessa ja
- tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.
Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja
auttaa häntä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen
tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa
palvelut.
Kuka tahansa huolestunut aikuinen tai nuori itse voi ottaa yhteyttä ja antaa ulkopuolella
jääneen nuoren yhteystiedot etsivälle työlle. Yhteydenoton perusteella nuori itse päättää

Etsivän nuorisotyön yhteystiedot (Pirkanmaa) www.ammattipolku.fi/yhteystietolistat
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Muistiinpanot

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Oppaan koonti
Pirkanmaan ammatillisen
erityisopetuksen koordinaatiokeskus PAEK
Sanna Annala
050 303 0748
www.ammattipolku.fi
Mahdolliset päivitykset toimitetaan
Sanna.annala@tampere.fi
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