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V A L M A - K O U L U T U S  O P I S K E L I J O I D E N

E S I T T E L E M Ä N Ä



Sisältö:

Tähän esitteeseen on koottu VALMA-opiskelijoiden omia tarinoita. Opiskelijat kertovat esimerkiksi siitä, mitä  VALMA-

koulutuksessa on tehty ja opittu. Lisäksi he kertovat  muun muassa VALMA-opintojen jälkeisistä suunnitelmistaan.

Kirjoittajat opiskelevat VALMA-pienryhmissä joko ammatillisissa erityisoppilaitoksissa tai yleisissä

ammattioppilaitoksissa. 

 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus eli VALMA antaa valmiuksia hakea ammatilliseen tutkintoon.  

 

VALMA- koulutukseen hakeutumista kannattaa harkita: 

 

- jos ei vielä peruskoulun jälkeen tiedä mitä tekisi 

- jos kaipaa lisää tietoa jatko-opintomahdollisuuksista 

- jos tarvitsee opiskeluvalmiuksien vahvistamista 

- jos haluaa parantaa peruskoulun todistusta. 
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Ammatilliset 

erityisoppilaitokset
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"MillaN TARINA" 

Miksi hait VALMA-koulutukseen? 
Äiti toi minut tänne.  

 

Mitä teit ennen VALMA-opintoja? 

Kävin peruskoulun loppuun.  

 
Millainen opiskeluryhmäsi on?  

Se on paras. Opettajani on kaikkein paras opettaja!    

 

Mitä olet tehnyt tai olette tehneet ryhmäsi kanssa VALMAssa? 
Tiistaina olimme Prismalla. Olemme menneet Monitoimitalolle 13. Maanantaisin olemme tehneet ruokaa. Minä

olen ollut Tallinnassa. On ollut työelämään ammatteihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen perehtymistä:

Juveneksella, Attilassa ja Pikalinnassa. On ollut liikuntaa: kuntosali, pingis, sähly, sulkapallo, jalkapallo, minigolf,

keilaus ja katusuunnistus. On ollut vieraita: kiinalaiset vieraat ja osuuspankista tulevat vieraat. On käyty

museoissa ja yms., Vapriikki-mediamuseossa ja pelimuseossa, Työläismuseokorttelissa, Leffassa, Sara Hildenin

taidemuseossa: Kimmo Kaivanto, Werstaassa, Muumimuseossa. Filharmoniassa.  Aamulehdessä,

Yle/Mediapoliksella, Ikeassa, Rekrytorilla.  On ollut avoimet ovet, teemapäivä, 5-päivä. On käyty Sorin

Sirkuksessa, Super Parkissa, Yyterissä, Koivupuistossa ja Flowparkissa/ Varala. 

 

Millaisia suunnitelmia sinulla on VALMAn jälkeen? 
Hämeenlinnaan kokiksi opiskeleman.    

 

Mitä muuta haluaisit kertoa VALMA-opinnoistasi ja omasta tarinastasi? 

Valma oli kiva paikka. Minulla tulee ikävä tätä paikkaa. Ja tosi paljon ikävää tulee opettajaa ja kavereita!  
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"OSSIN" TARINA

Miksi hait VALMA-koulutukseen? 

Hain valmaan koska en ollut varma mihin opintoon olisin halunnut hakea ja tarvitsin lisäaikaa.   

 

Mitä teit ennen VALMA-opintoja? 

Olin peruskoulun yhdeksännellä luokalla etsimässä itselleni sopivaa perustutkintoa. 

 

Millainen opiskeluryhmäsi on? 

Luokka on yhdentoista ryhmä joka on ihan mukava mutta pikkuisen äänekäs ja vähän vallaton mutta muuten

ryhmä on hyvä ja mukava.   

 

Mitä olet tehnyt tai olette tehneet ryhmäsi kanssa VALMAssa? 

Olemme käyneet Särkänniemen superparkissa ja Vapriikissa, Sara hildenin taidemuseossa ja Tampere-talossa.

Koivistonkylän prismassa hyllyttämässä ja aamulehden Tampereen toimituksessa, monitoimitalossa ja

harrastammassa liikuntaa. Olen ollut työssä oppimassa koneet kiertoon ja tutustumassa Tredun perustutkinto

aloilla. Ollut porin Yyterissä lintubongaamassa ja käynyt pelimuseossa, mennyt Niagaran elokuvateatteriin

katsomaan elokuvia ja käynyt minigolfaamassa. On käynyt vieraita kiinalaisia opiskelijoita ja osuuspankista, on

myös menty koivupuistoon ja Flowpark/Varala.                   

 

Millaisia suunnitelmia sinulla on VALMAn jälkeen? 

Olen hakemassa merkonomin perustutkintoon.  

 

Mitä muuta haluaisit kertoa VALMA-opinnoistasi ja omasta tarinastasi? 

Eipä mitään muuta.
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"JEREN" tarina

Miksi hait VALMA-koulutukseen?    
Koska en tiennyt mitä haluan tehdä. 

 

Mitä teit ennen VALMA-opintoja?   

Olin peruskoulussa. 

 

Millainen opiskeluryhmäsi on?     

Kiva ja hauska 

 

Mitä olet tehnyt tai olette tehneet ryhmäsi kanssa VALMAssa?   
Oltu prismassa hyllyttämässä ja ollaan käyty erilaisissa museoissa ja keilaamassa ja olen ollut top-jaksolla. 

 

Millaisia suunnitelmia sinulla on VALMAn jälkeen?   
Hakea logistiikalle ja siitä työelämään. 

 

Mitä muuta haluaisit kertoa VALMA-opinnoistasi ja omasta tarinastasi?   

Suosittelen jos et tiedä mitä haluat tehdä. 
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"sinin" tarina

Miksi hait VALMA-koulutukseen? 

Hain Valmaan, että voisin opiskella ja käyttää ajan hyödyksi.   

 

Mitä teit ennen VALMA-opintoja?  
Opiskelin yläasteella, jossa pärjäsin hyvin, sitten menin lukioon, jossa olin surkea.  

 

Millainen opiskeluryhmäsi on?  
Välillä toiset ärsyttävät, mutta välillä on mukavaa. 

 

Mitä olet tehnyt tai olette tehneet ryhmäsi kanssa VALMAssa? 

Ollaan urheiltu, kuten käyty kuntosalilla, pelattu pingistä. Ollaan laitettu ruokaa kuten kananuudelikeittoa,

borssikeittoa, lihapataa, sämpylöitä, eri vaahtoja, ruoan jälkiruokia. Me ollaan käyty prismassa, ja opittu tekemään

tarkkaa, ja huolellista työtä. Ollaan väritetty, ruotsiksi sanoin ja opeteltu ruotsiksi sukulaissanoja ja

harrastussanoja. On ollut fysiikkaa, kuten johtotyössä, matikkaa, tulevaisuuden haaveiden tuomista esiin. Me

ollaan käyty Yyterin hiekkarannalla, keräämässä simpukoita, pelattu pelimuseossa, kirjastossa tutkimassa lehtiä,

ja tekemässä esitelmän niistä. Me otettiin kuvakortteja ja niiden takana oli yllätys teksti. Kuunneltiin

viikonloppukappale. Mentiin Super Parkkiin, siellä oli vähän liiankin jännittävää. Me tehtiin myös sisustustaulut

Verstaalla. 

 

Millaisia suunnitelmia sinulla on VALMAn jälkeen?  
Haluaisin Taidelukioon, hain nuorena taideyläasteelle. Minua ei valittu, koska värit olivat samankaltaiset, vaikka

taideteos oli koko nimikirjoitukseni. Piti tehdä kuumailmapallo, laitoin erivärisiä palloja. Pallo on nimikirjoitukseni.

Haluaisin konditoria- ja floristiopintoihin, että voisin perustaa oman hotellin ja tehdä sinne omia suklaakonvehteja

ja kukkakimppuja. Haluaisin myös käydä opettajaopinnot, ja voisin ruveta opettajaksi. Ja lisäksi

ennustajaksi/parantajaksi.  

 

Mitä muuta haluaisit kertoa VALMA-opinnoistasi ja omasta tarinastasi? 

Täällä on ollut kivaa ja minua on pidetty hyvin. Olen oppinut paljon ja saanut voimavaroja. Täällä on ollut tosi

mukavia juttuja.  
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"Topiaksen" tarina

Miksi hait VALMAan?  
Jotta saisin tietää mikä koulutus minulle sopii. 

 

Mitä teit ennen VALMA-opintoja?  
Opiskelin tieto- ja viestintätekniikka-alaa Tredussa. 

 

Millainen opiskeluryhmäsi on?  
Ihan okei, pystyn paremmin keskittymään kun on pienempi ryhmä. 

 

Mitä olet tehnyt tai olette tehneet ryhmäsi kanssa VALMAssa?  
Käyty pelaamassa pingistä, sählyä ja sulkapalloa, täytetty Prismassa hyllyjä tiistaina ja opiskeltu matematiikkaa,

terveystietoa ja ruotsia. Ollaan käyty myös monitoimitalolla. Olemme myös tehneet itse ruokamme aina

maanantaisin ja itse siivottu poikien ja tyttöjen vessat ja käytävät imuroitu. 

 

Millaisia suunnitelmia sinulla on VALMAn jälkeen?  
Ehkä mennä opiskelemaan kiinteistöalaa Luovissa. 

 

Mitä muuta haluaisit kertoa VALMA-opinnoistasi ja omasta tarinastasi? 

Olen ollut VALMA:ssa suunnilleen kuukauden ajan ja voin sanoa että ihan kivaa ollut vaikka aika vähän aikaa olen

ollut VALMA:ssa.  
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yleiset 

ammattioppilaitokset
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"Päivin" tarina

Hain VALMAAn koska halusin nostaa numeroitani ja samalla tutustua eri aloihin. Ennen VALMA-opintoja olin

välivuodella jonkin aikaa. Sitten minut laitettiin naistenpajalle, jossa olin alle puoli vuotta. Nykyinen

opiskeluryhmäni on aika hyvä. Voin ilmaista itseäni jollakin tapaa, tietenkin tässä on jotain parannettavaa. 

 

Täällä VALMAssa ollaan tehty enimmäkseen käsitöitä, suunniteltu myyjäisiä, käyty tutustumassa eri aloihin. Olen

ajatellut VALMAn jälkeen lähteväni opiskelemaan kauneudenhoitoalaa, muista suunnitelmista en tiedä vielä, olen

harkinnut autoalaakin. Tämä VALMA opiskelu on aika erilaista mitä yleensä kouluissa, tässä VALMAssa on

painotettu opiskelu käsitöihin.  

 

VALMA on siitä hyvä, että voi tutustua eri aloihin ja korottaa numeroita ja saada kokemusta. Täällä on aika rento

meininki yleensä.  
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"Annen" tarina

Hain VALMAAN siksi, koska minulle tuli terveydellisiä ongelmia

lukiossa. Lukion kuraattori otti esille VALMAN ja ehdotti käyntiä

ammatillisella ohjaajalla ammattikoulussa. Ammatillinen ohjaaja

suositteli minulle pienryhmää, johon sisältyy VALMA-koulutus.

Se kuulosti minusta hyvältä elämäntilanteeseeni nähden.  

 

Opiskelijaryhmäni on ollut ihan mukava ja kaikki tulevat toimeen

toistensa kanssa hyvin. Välillä on vaikea työskennellä

meluisassa ympäristössä.  

 

Olemme tehneet Valmassa myyjäistuotteita viime syksyllä

oleviin joulumyyjäisiin ja nyt lähestyviin kevätmyyjäisiin. Olen

oppinut esimerkiksi virkkaamaan tossuja. Olemme myös

käyneet usein perjantaisin erilaisissa paikoissa kuten esim.

Vapriikissa, työturvallisuusnäyttelyssä Hippostalossa sekä

YLE:llä Mediapoliksella. Olemme myös saaneet huikean

mahdollisuuden toimia Uudessa päivässä avustajina, tavata itse

näyttelijä Krista Kososen, mukaan lukien tutustumisia erilaisissa

ammatillisissa oppilaitoksissa myös Tampereen ulkopuolella.  

 

Minulla on suunnitelmissa Valman jälkeen lähteä

ammattikouluun opiskelemaan kosmetologiksi. 

 

VALMA-opinnot ovat auttaneet minua terveydellisissä

vaikeuksissani sekä perehdyttänyt enemmän ammatillisiin

opintoihin. Valmassa on aika miettiä sitä, mihin haluaa lähteä

opiskelemaan ja siihen saa kiitettävästi apua ohjaajilta. 
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"MARIAN" Tarina

Siirryin Valmaan. Se oli hyvä vaihtoehto, kun en jaksanut enää

opiskella kiinteistönhoito-alaa, se ei vaan ollut mun juttu koska oon

enemmän taiteellinen ihminen. Tulin kesken vuotta, mutta rakastin

sitä kun sai tehä taas luovii juttui ja täällä oli nii hyvä porukka.

Vähän oli vaikee mukautua ryhmään, koska mulla oli vaikea

väsymys ja ahdistus. En käynyt ekana vuonnani Valmassa

päivittäin, mutta sain kumminkin hyvii ystävii. 

 

Nyt aloitin toisen vuoteni Valmassa ja rohkaistuin uuden porukan

voimin, joten rupesin muodostamaan meistä kaikista ryhmää. Oon

pystynyt käymää joka päivä koulussa, vaikka väsymys onki välillä

läsnä. Meillä on tosi hyvä ryhmähenki ja voidaan puhua monista

asioista ja tavata koulunkin ulkopuolella. Sain jälleen uusii ystävii

ja ihanii kokemuksii, kiitän tosi paljon et tälläne mahollisuus on

ollut ja että sain jäädä vielä vuodeks. Meidän ryhmään on tullut

myös pari uutta ihmistä ja ollaan otettu heijät hyvi ryhmää mukaa.

Tosiaan meillä on aika tyttövaltainen ryhmä, meillä on vaan yks

poika, viime vuonna oli enemmän mutta ei se mitään. Meillä on

mahtavin ryhmä jossa oon ikinä ollut.  

 

Jatkoa ajatellen tarkotuksena ois suunnata taidealalle ja

Mediapolis olis seuraava etappi. 
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"Viljan" tarina

Toukokuussa 2017 en tiennyt enää mitä tekisin. Olin

lukion ekalla, Tammerkosken lukiossa kuvataidelinjalla.

Ensin kevensin lukujärjestystäni opon avulla, ja se

pidensi opintojani 3,5 vuoteen. Sitten 3,5 vuotta muuttui

neljäksi vuodeksi. Lukio tuntui liian raskaalta ja

ylitsepääsemättömältä. Puhuin terapeuttini kanssa ja

hän kertoi minulle Valmasta. Päätin syksyllä hakea

sinne, ja onnekseni pääsin myös sisään.  

 

Ensimmäisenä päivänä en puhunut kellekkään.

Istuimme kahdessa pöytäryhmässä. Toisena päivänä

aloimme puhumaan ja tutustumaan. Meillä on mukava

ryhmä ja olemme kaikki erilaisia, mutta tulemme

toimeen. Ryhmämme on suuntautunut käsitöihin.

Teemme erilaisia töitä esim. koruja, maalauksia,

virkkausta ja avainnauhoja. Keräämme näillä rahaa

myyjäisissä luokkaretkeämme varten. Käymme myös

joka viikko tutustumassa erilaisissa paikoissa, esim.

museoissa, opiskelupaikoissa ja teatterissa. 

 

Meillä on myös mahdollisuus korottaa peruskoulun

arvosanoja, sekä kerrata vaikeita aineita. Joskus meillä

on etäpäiviä, mutta korvaamme ne etätehtävillä.

Valmassa on kiva ja rento ilmapiiri. Olen päättänyt

hakea Mediapolikseen Valman jälkeen. Valma on

antanut minulle suuntaa opiskeluni suunnittelussa. 
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"KAISAN" tarina

Hain Valmaan koska oponi suositteli sitä ja vaikutti hyvälle paikalle. Ennen Valma opintoja olin peruskoulussa.  

 

Opiskeluryhmäni on ihan kiva. Olemme suurin osa tosi sosiaalisia ja olemme oppineet tuntemaan toisemme tosi

hyvin.  

 

Valma-ryhmän kanssa olemme käyneet tutustumassa eri opiskelupaikoilla ja Vapriikissa. Olemme myös pitäneet

joulumyyjäiset, johon olemme itse tehneet kaikenlaisia eri käsitöitä ja koristelimme piparkakkutaloja.  

 

Valman jälkeen pyrin hius- ja kauneudenhoitoalalle ja rupean kosmetologiksi.  

 

Valma on auttanut minua motivaationi kanssa ja olen saanut itseni opiskelemaan ja ajoissa kouluun. Tämä on ollut

hyvä kokemus ja auttanut minua todella paljon eteenpäin.  

 

Suosittelen Valmaa niille, jotka eivät ole varmoja mitä haluaa tehdä koulujen jälkeen.
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