
AITOON KOULUTUSKESKUS: 
 

Yhteydenotot tutustumisjaksoihin ja koulutuskokeiluihin liittyen: 
Tampere: 

Anu Kemppinen  
p. 0408286160 

koulutuskokeiluttampere@aikk.fi 
 

Aitoo  (Pälkäne): 
Elsi Martikainen 
p. 0400 660 498 

koulutuskokeilu@aikk.fi 
 
 

AMMATTIOPISTO LUOVI: 
 

Avoimet ovet lauantaina 9.2. klo 10-16 
 

VALMAn tutustumispäivät 28.11, 17.1, 13.2. 
- yhteydenotot: Marjo Reunanen, etunimi.sukunimi@luovi.fi, 040 319 3731 

- tutustumispäivinä tarjolla aamu- ja iltapäiväaikoja 
- aamupäivä klo 8.30 -11.00 (+ lounas 11-12) 

- iltapäivä klo 12.00-14.00 
- 8 tutustujaa kerrallaan (sekä aamu- että iltapäivään) 

- ilmoittautuminen Luovin koulutuskalenterin kautta 
 

TELMAn tutustumispäivät aina perjantaisin klo 9-12, sovitaan erikseen jokaisen tutustujan kohdalla 
- yhteydenotot: Marjo Reunanen, etunimi.sukunimi@luovi.fi, 040 319 3731 

- ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta 
 

Tutkintotavoitteisiin koulutuksiin sovitaan tutustumispäivät erikseen jokaisen tutustujan kohdalla 
- yhteydenotot Pia Tervonen, etunimi.sukunimi@luovi.fi, 040 319 3393 

- ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta 
 
 

KIIPULAN AMMATTIOPISTO 
 

TELMA-koulutuksen esittelytilaisuudet tiistaina 27.11. klo 14.30-15.30 ja keskiviikkona 28.11. klo 9.30-10.30. 
 

Tutustumiskäynnit 
- Yhteydenotot liittyen VALMA-koulutuksen tutustumiskäynteihin: 

Olli Saari 
etunimi.sukunimi@kiipula.fi 

p. 040 847 5428 
 

- Yhteydenotot liittyen TELMA-koulutuksen tutustumiskäynteihin: 
Marianna Lumijärvi 

etunimi.sukunimi@kiipula.fi 
p. 040 7142 889 

 
- Tutkintotavoitteisen koulutuksen tutustumiskäynneistä sovitaan ryhmien opettajien kanssa. 

 
 

TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO (TREDU) 
 

VALMA-pienryhmät 
- syksyllä 2018 tai keväällä 2019 ei järjestetä avointen ovien päivää 

- tutustumiskäynneistä sovitaan ryhmien opettajien kanssa 
 

Tutkintotavoitteiset pienryhmät 
- tutustumiskäynneistä sovitaan ryhmien opettajien kanssa 

 
 
 
 

Oppilaitoksiin tutustumiset (Pirkanmaa)
Ammatilliset erityisoppilaitokset, Tredun pienryhmät sekä VAAO

Syksy 2018 ja kevät 2019



VALKEAKOSKEN AMMATTIOPISTO (VAAO) 
 

Tutustumiskäynnit 
- Tutustumisaamupäiviä järjestetään marraskuussa, helmikuussa ja toukokuussa. 

- Ilmoittautumiset sähköpostitse: Sanna Inkinen puh. 044 7061 042, etunimi.sukunimi@vaao.fi 
- Aamupäivissä on yleisinfoa VAAOn VALMA-ryhmistä ja lisäksi tutustujat tekevät tehtäviä osaamisensa mukaisesti. 

 
 
 

YLEISIÄ OHJEITA: 
TELMA-ryhmien, VALMA-pienryhmien sekä tutkintotavoitteisten pienryhmien opettajat/yhteyshenkilöt löytyvät muun muassa  koulutustarjontakoonneista 

ammattipolku-sivustolta (http://ammattipolku.fi/koulutustarjonta) 
 

Kiipulan ammattiopiston, Aitoon koulutuskeskuksen ja Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) valmentavan koulutuksen tutustumisjaksoille 
hakeuduttaessa tulee täyttää tutustumisjakson esitietolomake, joka löytyy ammattipolku-sivustolta (http://ammattipolku.fi/lomakkeet). Esitietolomake tulee 

toimittaa vastaanottavaan oppilaitokseen viimeistään kaksi viikkoa ennen tutustumiskäyntiä. Ammattiopisto Luovin tutustumisiin ja koulutuskokeiluihin 
ilmoittaudutaan sähköisesti Luovin koulutuskalenterin kautta. Valkeakosken ammattiopiston (VAAO) käytössä ei ole erillistä tutustumiskäynnin 

esitietolomaketta vaan tutustumisjaksolle saattavat tahot kertovat tarvittavat tiedot tutustujasta.

Oppilaitoksiin tutustumiset Pirkanmaa
Ammatilliset erityisoppilaitokset, Tredun pienryhmät sekä VAAO

Syksy 2018 ja kevät 2019


