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HEI NUORI,  
OLETKO ILMAN OPISKELUPAIKKAA YHTEISHAUN JÄLKEEN?   

MIETITKÖ MITÄ TEKISIT SYKSYLLÄ?  
 

Tästä oppaasta löydät vaihtoehtoja, jos olet kevään yhteishaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa. 

Seuraavalla sivulla on värikoodattu sisällysluettelo. Samat värit löytyvät sivujen oikeassa ylänurkassa 

olevista kolmioista.  

 

Oppaaseen voi tulla uusia päivityksiä vielä kesän alussa. 
Päivittyvän version oppaasta löydät osoitteesta 

WWW.AMMATTIPOLKU.FI 
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YHTEISHAKU 

Yhteishaku kevät 2020 

  Yhteishaku toisen asteen koulutukseen 18.2.–10.3.2020  

  Opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020  

    Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 25.6.2020 * 

  Yhteishaku ammatillisiin erityisoppilaitoksiin 11.3.-1.4.2020  

  Opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020  

    Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 25.6.2020 * 

Hakeminen osoitteessa www.opintopolku.fi.  

Jos hakeminen jää viime tippaan, muistathan kuitenkin tallentaa ha-

kemuksesi ennen klo 15! 

Huomioi myös jatkuva haku ja lisähaku opiskelupaikkoihin.  
Katso oppaan sivut 4–7. 

* HUOM! OPPILAITOKSILLA VOI OLLA ERI PÄIVÄMÄÄRÄT PAIKAN  

VASTAANOTTAMISEEN, JOTEN TARKISTA VIELÄ ASIA OPPILAITOKSEN KOTISIVUILTA. 

Yhteishaku kesä 2020 

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku 19.5.-21.7.2020 (kymppiluokat ja val-
mentava koulutus eli VALMA, LUVA) . Huom! Haku päättyy klo 15! 
 
• Opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan 31.7.2020  

• Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 14.8.2020 * 

 
 Huom! Tredun VALMA-koulutukseen hakeutuminen on kolmessa hakujaksossa: 
 22.4 - 6.5.2020 
 11.5 - 17.6.2020 
 18.6 - 29.7.2020 
 VALMA-opettaja tai opinto-ohjaaja on sinuun yhteydessä hakujakson päätyttyä. Laitathan puhelinnume
 rosi hakemukselle oikein. 
 Hakulomake löytyy Tredun kotisivuilta https://www.tredu.fi/hakeudu/ohjaus-ja_hakupaivat.html 

 

 VALMAan haku on oppilaitoksissa auki ympäri vuoden.  

YHTEIS-

HAUT 

http://www.opintopolku.fi/
https://www.tredu.fi/hakeudu/ohjaus-ja_hakupaivat.html
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VAPAAT OPISKELUPAIKAT: AMMATILLINEN 

KOULUTUS (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 
 Ahlmanin tiedot ovat : https://www.ahlman.fi/ 
 Ahlman; 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 11.6.2020 ja pe 
12.6.2020 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 

 
 
 
 
(Jatkuu seuraavalla sivulla...) 

 
 

VAPAAT 

PAIKAT JA 

JATKUVA 

HAKU 

Tietoa ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA)  
löytyy sivuilta 17 ja 18 

http://www.ahlman.fi/
https://www.sasky.fi/sasky/
https://sasky.fi/oppilaitokset/ammatti-instituutti-iisakki/
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(… jatkuu edelliseltä sivulta) 
 

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  

Eino Salmelaisenkatu 20, 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 Piia Saarinen, p. 044 045 2011, piia.saarinen@sasky.fi, ikata@sasky.fi  
 

Ikaalisten lukio 
 Eino Salmelaisenkatu 20, 39500 Ikaalinen 
 oppilaitoksen toimisto p. 040 724 4835 
 opinto-ohjaaja Niko Mäenpää p. 040 622 6728, niko.maenpaa@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-ohjaajilta: 
Anne Ojalehto p. 044 728 9188, anne.ojalehto@sasky.fi ja  
Teija Elers p. 040 644 9256, teija.elers@sasky.fi tai  
oppilaitoksen toimistosta p. 03 474 0200, mskk.haku@sasky.fi 

 

Ruoveden lukio 
 Kuruntie 6, 34600 Ruovesi  
 Haku suoraan oppilaitokseen.  
 Hakulomakkeet osoitteessa www.sasky.fi/ruovedenlukio  
 Kysy painotuslinjojemme vapaita opiskelupaikkoja. 
 Tiedustele  siirto-opiskelijan paikkoja 2. tai 3. vuosikurssille. 
 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 

 
 
  

VAPAAT 

PAIKAT JA 

JATKUVA 

HAKU 

https://sasky.fi/oppilaitokset/ammatti-instituutti-iisakki/osaran-maaseutuopetusyksikko/
https://sasky.fi/oppilaitokset/huittisten-ammatti-ja-yrittajaopisto/
https://sasky.fi/oppilaitokset/ikaalisten-kauppaoppilaitos/
https://sasky.fi/oppilaitokset/ikaalisten-kasi-ja-taideteollisuusoppilaitos/
https://sasky.fi/oppilaitokset/ikaalisten-lukio/
http://www.sasky.fi/tiedotepalsta/index.tmpl?sivu_id=8106
https://sasky.fi/oppilaitokset/mantan-seudun-koulutuskeskus/
https://peda.net/ruovesi/lukio
https://peda.net/ruovesi/lukio
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Tampereen palvelualan ammattiopisto  
 Koulukatu 18, 33200 Tampere 
 p. 0406107445/toimisto Erja Kiviniemi  
 e-mail: tpa@sasky.fi  

opinto-ohjaaja Minna Vainio p.044 774 5005,  
minna.vainio@sasky.fi, sasky.fi/tpa 

 
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 

Sastamalankatu 2, 38210 Sastamala  
oppilaitoksen toimisto p. 040 653 4770 
opinto-ohjaaja Eija Uotila p. 050 345 8725, eija.uotila@sasky.fi 

 

Vammalan ammattikoulu 
 Ratakatu 36, 38210 Sastamala 
 oppilaitoksen toimisto p. 040 653 4770 

  Opinto-ohjaaja Harri Pääkkönen, p. 050 073 9661, harri.paakkonen@sasky.fi, vak@sasky.fi  

 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK 
  opintoneuvonta@takk.fi ja puh. 044 7906 400 

 

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/hakeudu/ohjaus-ja_hakupaivat.html 
 www.tredu.fi  
 
 Tredun oppisopimuspalvelut 
 sähköposti oppi.sopimus@tampere.fi 
 puhelin 03 5654 7999 
 avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15 
 kesäaika 22.6.- 31.7.2020 ma - pe klo 9-12 
 

Valkeakosken ammattiopisto VAAO 
  Vanhankyläntie 2, 37600 VALKEAKOSKI   

  Vapaat opiskelupaikat: https://vaao.fi/hae-opiskelemaan/jatkuva-haku/  

  Lisätietoja: 

  Koulutusneuvonta p. 03 574 21, opintotoimisto@vaao.fi 

  Raija Keuro p. 044 706 1270, raija.keuro@vaao.fi 

  Chat https://vaao.fi/ 

 

  VALMA– koulutus 

  Valkeakosken ammattiopisto, VAAO    

  Lisätietoja Raija Keuro p. 044 706 1270, opintotoimisto@vaao.fi 

  www.vaao.fi 

 

  Oppisopimus 

  Valkeakosken ammattiopisto, VAAO Vanhankyläntie 2, 37600 VALKEAKOSKI  

  Johanna Veijonen p. 044 906 0445, johanna.veijonen@vaao.fi 

  Teija Kunelius p. 044 706 1088, teija.kunelius@vaao.fi  

  www.vaao.fi 

VAPAAT 

PAIKAT JA 

JATKUVA 

HAKU 

http://www.sasky.fi/tpa
https://sasky.fi/oppilaitokset/tyrvaan-kasi-ja-taideteollisuusoppilaitos/
https://sasky.fi/oppilaitokset/vammalan-ammattikoulu/
https://www.takk.fi/etusivu/
https://www.tredu.fi/
https://www.tredu.fi/hakeudu/ohjaus-ja_hakupaivat.html
https://www.tredu.fi/
http://www.vaao.fi/
https://vaao.fi/hae-opiskelemaan/jatkuva-haku/
https://vaao.fi/
https://vaao.fi/
https://vaao.fi/
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Ammatilliset erityisoppilaitokset 

 

Aitoon koulutuskeskus 
Rehtori p. 050 5984 377 
Opinto-ohjaaja p. 050 5631 499 
www.aikk.fi 
 

Ammattiopisto Luovi 
Ammattiopisto Luovi 
Opinto-ohjaaja Pia Tervonen, p. 040 3193 393, pia.tervonen@luovi.fi 
Opintoneuvoja Marjo Reunanen, p. 040 3193 731, marjo.reunanen@luovi.fi (valmentavat koulutukset) 
Opintoneuvoja Kati Kuikka, p. 040 3193 019, kati.kuikka@luovi.fi (tutkintotavoitteiset koulutukset) 
www.luovi.fi 
 
Tuotantokoulu: 
Yksilövalmentaja Heli Hirvasmaa, p. 040 8325 
523, heli.hirvasmaa@siltavalmennus.fi (tutkintotavoitteiset koulutukset) 
Valmentaja Jonna Laine, p. 050 4355 841, jonna.laine@siltavalmennus.fi (Valma työpajoilla -koulutus)
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 
www.kiipula.fi 

VAPAAT 

PAIKAT JA 

JATKUVA 

HAKU 

http://aikk.fi/
http://www.luovi.fi/
http://www.kiipula.fi/
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VAPAAT OPISKELUPAIKAT: LUKIOKOULUTUS, 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

VAPAAT  

PAIKAT JA  

LISÄHAKU 

Haku tapahtuu www.opintopolku.fi -sivustolla  
19.5.-21.7.2020  

Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle.  

LUKIO, KARKUN EVANKELINEN OPISTO 

Lukio ei ole mukana yhteishaussa, vaan opistolle haetaan suoraan, www.keokarkku.fi/lukio . Koulutuk-

seen voi hakeutua myös kesken lukuvuoden. 

Lukio on aikuislukio, jonne myös alle 18-vuotias voi hakea. Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella. 

Yhteystiedot: rehtori marja.koskenniemi@keokarkku.fi p. 0400 159 149. Lisätietoa sivulta 16.  

http://www.opintopolku.fi
https://opintopolku.fi/wp/fi/
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

YLEISTÄ TIETOA 

KYMPPI-

LUOKISTA 

 

Lisätiedot 

Tampereen kymppiluokat s. 11-14 
Tampereen ympäristökuntien kymppiluokat s. 15 



 

11 

Kymppiluokat Tampereella  

 

Ensisijaisesti tamperelaisille nuorille,  

jotka ovat suorittaneet perusopetuksen vuonna 2019 tai 2020 

Haku tapahtuu www.opintopolku.fi-sivustolla  
19.5.2020 klo 08:00 – 21.7.2020 klo 15:00. 

Yksilöhaastatteluaika ilmoitetaan opiskelijalle puhelimitse hakuajan 
päätyttyä. Haastattelut pidetään 23. ja 24.7.2020 Monitoimitalo 
13:ssa. 

 

Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle ja lopullinen 
ryhmään valinta tehdään haastattelun perusteella.  

Haastatteluun tulee 
ottaa mukaan 

PERUSOPETUKSEN 

PÄÄTTÖTODISTUS. 

LISÄOPETUSRYHMÄ 
ALOITUS-
PAIKAT 

PAINOTUS 

Löytyy 
Opintopolun     
hakulomakkeelta  
tämän koulun alta  

Ammatillisen koulutuksen 
lisäopetus AMA10 
Tampere 
sivu 10 

20 
Ammatillisen koulutuksen 
lisäopetusryhmä 

Tampereen seudun 
ammattiopisto Tredu,  
Santalahdentien 
toimipiste 

Lisäaika-10  
Hepolamminkatu 10, 
Tampere 
sivu 11 

24 

• Lukioon suuntaava 
ryhmä 

• Erityisen tuen ryhmä 

 

Löytyy opinto-

polun hakukoh-

teesta Tampe-

reen kaupungin 

lisäopetus. Ha-

kulomakkeesee

n voit ilmoittaa 

ryhmätoiveeksi 

Lisäaika-10 tai 

Silta-10. 

Silta-10 
Viinikankatu 53, Tampere  
sivu 12 

12 Toiminnallinen pienryhmä 

 

Löytyy opinto-

polun hakukoh-

teesta Tampe-

reen kaupungin 

lisäopetus. Ha-

kulomakkeesee

n voit ilmoittaa 

ryhmätoiveeksi 

Lisäaika-10 tai 

Silta-10. 

TAMPEREEN  

KYMPPILUOKAT 

MISTÄ LISÄTIETOA? 
Omalta opolta tai lisäopetusryhmän yhteyshenkilöltä. 

Seuraavilta sivuilta löydät ryhmien yhteystiedot. 
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Perusopetuksen lisäopetus AMA10 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu  
 

Löytyy opintopolun hakukohteesta Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Santalahdentie 10   

Ensisijaisesti tamperelaisille nuorille 

 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun lisäopetus on tarkoitettu oppilaille, 

• jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen vuonna 2019 tai 2020  

• jotka ovat ensisijaisesti 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 oman suunnan löytämiseen, perusopetuksen arvosanojen korottamiseen, 
ammatillisten opintojen suorittamiseen sekä työelämään tutustumiseen. Opintoihin on mahdollista 
sisällyttää myös ensimmäisen vuoden lukio-opintoja. Lisäksi tutustutaan Pirkanmaan toisen asteen 
koulutustarjonnan eri vaihtoehtoihin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma.  

Lisäopetuksen suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista sekä oppitunneille että 
työharjoitteluun.  
 

Opetus tapahtuu Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa, Santalahdentien toimipisteessä 

Tampereella. Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella. Haastattelut järjestetään 23. ja 24.7.2020 

Monitoimitalo 13:ssa.  Kutsu haastatteluun tulee puhelimitse hakuajan päättymisen jälkeen.  

 

TAMPEREEN 

KYMPPILUO-

KAT (AMA10) 

 

Haku tapahtuu www.opintopolku.fi -sivustolla 19.5.2020 – 21.7.2020.  

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

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

Tarja Kyttälä, opinto-ohjaaja 
P. 0400 562 120  
Tarja.kyttala@tampere.fi  

https://opintopolku.fi/wp/fi/
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Tampereen kaupungin lisäopetus / 

Lisäaika-10 

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. 
Oman opintosuunnitelman puitteissa mahdollisuus suorittaa esimerkiksi lukion kursseja. Ryhmiin 
valittavilta nuorilta edellytetään itsenäistä selviytymistä sekä opetustilanteissa että työelämään 
tutustumisessa. Lisäopetuksen suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista sekä oppitunneille että 
työharjoitteluun.  
 
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 seudun ammattiopiston Hervannan toimipiste (Hepolamminkatu 10, 

Tampere). 

Haastattelut järjestetään 23. ja 24.7.2020 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  
 
 

 

TAMPEREEN 

KYMPPI-

LUOKAT 

(LISÄAIKA-10) 

Haku tapahtuu www.opintopolku.fi -sivustolla 19.5.2020 – 21.7.2020.  
 Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle.  

https://opintopolku.fi/wp/fi/
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Silta-10  

 

Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti tamperelaisille nuorille. 

 

Silta-10 antaa nuorelle vuoden aikaa miettiä koulutusvaihtoehtoja, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja 
löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. Lukuvuoden tavoitteena on parantaa 
valmiuksia onnistua toisen asteen opinnoissa. Silta-10 -pienryhmässä opitaan myös työelämätaitoja Silta
-Valmennusyhdistyksen oppimisympäristöissä ja TET-jaksoilla. 

Silta-10 -toiminnan tavoitteena on korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja sekä tukea 
oppilaan arjenhallinta- ja elämäntaitoja.  Arvosanoja korotetaan opiskellen teemajaksoittain, yksilöllisen 
suunnitelman mukaisesti hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. 

Toimintaan osallistuvien nuorten tarpeet otetaan huomioon painottamalla kasvatuksellista ohjausta, 
sosiaalisten taitojen vahvistamista ja osallisuutta. 

Ryhmässä on 12 oppilaspaikkaa.  

Ryhmä toimii työpajaympäristössä osoitteessa Viinikankatu 53.  

 

Haastattelut järjestetään 23.7.2020 ja 24.7.2020 Monitoimitalo 13:ssa (osoite Satakunnankatu 13).  

Kutsu haastatteluun tulee puhelimitse hakuajan päättymisen jälkeen.  

 

 
 

LISÄTIETOJA 
 
Leena-Maija Lehto, erityisopettaja 
041 730 0676  
leena-maija.lehto@tampere.fi 
 
Kati Pekkarinen, yksilövalmentaja 
046 923 0990 
kati.pekkarinen@siltavalmennus.fi  

TAMPEREEN 

KYMPPI-

LUOKAT 

(SILTA-10) 

Haku tapahtuu www.opintopolku.fi -sivustolla 19.5.2020 – 21.7.2020.  
 Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle.  

https://opintopolku.fi/wp/fi/


 

15 

Kymppiluokat 

Tampereen ympäristökunnissa 

 
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 enintään 16 oppilasta. 
 
Hakeminen: Luokalle haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy 
21.7.2020 klo 15.00.  
Lisäksi täytetään lisätietolomake: 
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2019/09/10-luokka_lisatietolomake.pdf. Lomake 
tulostetaan ja palautetaan Pitkäjärven koululle viimeistään (lomake perillä) 21.7.2020 klo 15. Luokan 
opettaja haastattelee kaikki hakijat elokuun alussa ja valitsee opiskelijat ryhmään.  
Lisätiedot: Pitkäjärven koulun rehtori Jouni Manni, 050 394 8460. 
 

Nokia  

Nokian kaupungin lisäopetus on tarkoitettu ensisijaisesti nokialaisille nuorille. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, 
oppilaaksi voidaan ottaa muualta tulevia. Siinä tapauksessa opiskelija vastaa matkakuluista itse. 
Lisäopetus toimii osoitteessa Yrittäjäkatu 11, Nokia. 
 
Hakeminen: 19.5.-21.7.2020 osoitteessa http://www.opintopolku.fi 

Sähköisen hakulomakkeen lisäksi varataan aika haastatteluun heti, kun mahdollista. Ajanvaraus: Kari 

Luontila, puh. 0407799018. 

Lisätiedot: ohjaaja Kari Luontila, puh. 0407799018, opettaja Mia Pellinen, puh. 0401334201 tai rehtori 

Harri Yli-Valkama puh. 050 3956452, s-posti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi 

 

Ylöjärvi  

Ylöjärven kaupungin lisäopetus on tarkoitettu ylöjärveläisille nuorille. Lisäopetus toimii Koulukeskus 

Valossa osoitteessa Pallotie 5, Ylöjärvi.  

Hakeminen: 19.5.-21.7.2020 osoitteessa http://www.opintopolku.fi 

Lisäopetukseen valinta edellyttää haastatteluja ja kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun.  

Lisätiedot: opinto-ohjaaja Minna Anttila, puh. 050 3456 841  

 

 

TAMPEREEN  

YMPÄRISTÖ-

KUNTIEN 

KYMPPI 

-LUOKAT 

http://www.kangasala.fi/lapset_ja_nuoret/koulut/taysosuma-10-luokka/
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2019/09/10-luokka_lisatietolomake.pdf
https://peda.net/nokia/peruskoulut/nokianvirran-koulu/pjl
http://www.opintopolku.fi
http://www.ylojarvi.fi/koulut-ja-opiskelu/lisaopetus/
http://www.opintopolku.fi
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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 31.7.2020 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 1.5.-7.8.2020, 

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 

marja.koskenniemi@keokarkku.fi 

p. 0400 159 149  

KARKUN  

EVANKELINEN  

OPISTO 

http://www.keokarkku.fi/
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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 enintään lukuvuoden  

(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 

Hakeminen  osoitteessa www.opintopolku.fi 19.5.-21.7.2020  (haku päättyy klo 15) 

Tredun VALMA-koulutukseen poikkeavat hakuajat: 22.4. - 6.5.2020, 11.5. - 17.6.2020 tai 18.6. - 31.7.2020 
Voit kysyä VALMA-paikkaa oppilaitoksesta tai hakea jatkuvassa haussa suoraan oppilaitoksiin myös 

lukuvuoden aikana! 

YLEISTÄ  

TIETOA 

VALMASTA 

http://www.opintopolku.fi
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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.  
  Maahanmuuttajien valma: opinto-ohjaaja Anne Ojalehto  p. 044 7289188,                   
  anne.ojalehto@sasky.fi   
  Suomi-valma: opinto-ohjaaja Teija Elers p. 040 644 9256, teija.elers@sasky.fi   
   

Tampereen palvelualan ammattiopisto, SASKY 
  Minna Vainio, p. 044 774 5005, minna.vainio@sasky.fi 
  Toimisto / Erja Kiviniemi, p. 0406107445, haastatteluajan varaus 
 

Vammalan ammattikoulu, SASKY   
Hakijoille ilmoitetaan haastatteluajat henkilökohtaisesti.  

  Harri Pääkkönen, p. 050 073 9661, harri.paakkonen@sasky.fi  

 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK 

  Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK 
  https://bit.ly/takkvalma 
  VALMA: valma@takk.fi, Mari Poikolainen, p. 044 7906 484,  
  mari.poikolainen@takk.fi 
  Rakennusalan VALMA: marko.uusitalo@takk.fi, puh. 044 7906 276 
  Puhtauspalvelualan VALMA ja Ravintola-alan VALMA:    
  eija.jarvilahti@takk.fi,  
  puh. 044 7906 305 

 

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/valma-ammatilliseen-koulutukseen-valmentava-
koulutus.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

VALMA-

KOULUTUKSEN 

YHTEYS-

HENKILÖT 

http://www.sasky.fi/tiedotepalsta/index.tmpl?sivu_id=8100
http://sasky.fi/tiedotepalsta/index.tmpl?sivu_id=8109
mailto:anne.ojalehto@sasky.fi
http://sasky.fi/tiedotepalsta/index.tmpl?sivu_id=9703
http://www.sasky.fi/tiedotepalsta/index.tmpl?sivu_id=8110
http://www.takk.fi/koulutus/koulutukset/ammatilliseen_peruskoulutukseen_valmentava_koulutus_valma.html
http://www.tredu.fi/koulutukset/nuortenkoulutus/valma-valmentavatjavalmistavatkoulutukset.html
https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/valma-ammatilliseen-koulutukseen-valmentava-koulutus.html
https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/valma-ammatilliseen-koulutukseen-valmentava-koulutus.html
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Ammatilliset erityisoppilaitokset 
Haku ammatillisten erityisoppilaitosten VALMAan päättyi 1.4.2020, mutta voit kysyä vapaita 
opiskelupaikkoja tai hakea jatkuvassa haussa suoraan oppilaitoksiin myös lukuvuoden aikana! 

 
Aitoon koulutuskeskus 

Rehtori p. 050 5984 377 
Opinto-ohjaaja p. 050 5631 499 

 

Ammattiopisto Luovi 
Opinto-ohjaaja Pia Tervonen, p. 040 3193 393, pia.tervonen@luovi.fi 
Opintoneuvoja Marjo Reunanen, p. 040 3193 731, marjo.reunanen@luovi.fi 

    
Tuotantokoulu / Valma työpajoilla -koulutus (hakeutuminen ainoastaan jatkuvan haun kautta): 
Valmentaja Jonna Laine, p. 050 4355 841, jonna.laine@siltavalmennus.fi 

 
Kiipulan ammattiopisto 

Olli Saari p. 040 847 5428, olli.saari@kiipula.fi 
 

Toimipisteet, joissa VALMA-koulutusta järjestetään:  
• Ajokinkujan toimipiste, Tampere  
• Hepolamminkadun toimipiste  
• Kangasalan toimipiste, Kangasala 
• Kankaantaankadun toimipiste, Nokia  
• Lempäälän toimipiste  
• Sammonkadun toimipiste, Tampere  
• Santalahdentien toimipiste, Tampere  
Koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoista englantia, ruotsia, matikkaa, lii-
kuntaa ja terveystietoa.  
 
Huom! Tredun VALMA-koulutukseen hakeutuminen on kolmessa hakujaksossa: 
22.4 - 6.5.2020 
11.5 - 17.6.2020 
18.6 - 29.7.2020 
VALMA-opettaja tai opinto-ohjaaja on sinuun yhteydessä hakujakson päätyttyä. Laitathan puhelin-
numerosi hakemukselle oikein. 
Hakulomake löytyy Tredun kotisivuilta:  
https://www.tredu.fi/hakeudu/ohjaus-ja_hakupaivat.html 

 

Valkeakosken ammattiopisto, VAAO  

  Hakijat haastatellaan puhelimitse ennen opintojen alkua.   
  Lisätietoja Raija Keuro p. 044 706 1270, opintotoimisto@vaao.fi 
  www.vaao.fi 

VALMA-

KOULUTUKSEN 

YHTEYS-

HENKILÖT 

http://www.aikk.fi
http://www.luovi.fi
http://www.kiipula.fi/
https://www.tredu.fi/hakeudu/ohjaus-ja_hakupaivat.html
http://www.vaao.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 19.5.-21.7.2020 osoitteessa 

www.opintopolku.fi. Hatanpään lukiossa (Haapakuja 5) järjestetään ohjausta ja neuvontaa LUVA-hakuun 

torstaina 11.6.2020 klo 10 -13. Tampereen lisäksi lukioon valmistavaa koulutusta järjestetään Karkun 

evankelisessa opistossa Sastamalassa.  

 

 

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 

 

YLEISTÄ TIETOA 

LUVA-KOULU- 

TUKSESTA 
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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 koulutuskeskus, Oriveden 

opisto, 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 aikuislukioon alle 18-vuotiaana 

 Lukuvuoden 2020-2021 aikana toisen asteen opintonsa terveydellisestä tai sosiaalisesta 

 painavasta syystä keskeyttäneet alle 18-vuotiaat voivat tiedustella opiskelupaikkaa 

 Tampereen aikuislukiosta.  

 

 

 

   
 

OPISTOT JA  AI-

KUISLUKIO (ALLE 

18-VUOTIAAT) 

http://www.kansanopistot.fi/
http://www.keokarkku.fi/
https://voio.fi/
https://ahlman.fi/ahlman/ahlmanin-tarina/oriveden-opisto/?gclid=EAIaIQobChMI1duBmeSc6QIVgk8YCh0NOQYpEAAYASAAEgIBivD_BwE
https://ahlman.fi/ahlman/ahlmanin-tarina/oriveden-opisto/?gclid=EAIaIQobChMI1duBmeSc6QIVgk8YCh0NOQYpEAAYASAAEgIBivD_BwE
http://www.paivola.fi/
http://www.murikka-opisto.fi/etusivu
http://www.kansalaisopistot.fi
https://aikuislukio.tampere.fi/
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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. 

 

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 sivuilta 5-8. 

   

MUUT KOULUTUK-

SET JA MAHDOLLI-

SUUDET 

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/peruskoulun-jalkeen-muita-vaihtoehtoja/nuorten-tyopajat/
https://www.tpy.fi/jarjesto/jasenyys/jasenorganisaatiot/pirkanmaa/
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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 viitenä 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 
 
 

TIKASPAJA 

 

https://posti.tampere.fi/owa/redir.aspx?C=r7Oiztm2Ek6_qodxE3W0oZ8GEuo-TNEIF68qAh_bmZGcAYJrNvH9dRXHDKbTlfbO93IfpPZkv8Q.&URL=mailto%3ajari.jokirinne%40tampere.fi


 

24 

Oppisopimus 

 

Kenelle oppisopimusopiskelu soveltuu? 
Ahkerille ja oma‐aloitteisille henkilöille jotka oppivat parhaiten tekemisen a. 
Työnantajat arvostavat osaamista ja oikeanlaista asennetta. 
 
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 

 

   

OPPISOPIMUS 
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Oppilaitosten yhteystiedot (oppisopimusasiat):  

 

SASKY Koulutuskuntayhtymä  

Jatkuva haku koulutuksiin sasky.fi  

Koulukatu 18, 33230 TAMPERE  

Susanna Pirttinen, p. 044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi  

Hoikantie 15, 38100 SASTAMALA  

 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, oppisopimuspalvelut  

sähköposti oppi.sopimus@tampere.fi, puhelin 03 5654 7999 

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15,  

kesäaika 22.6.- 31.7.2020 ma - pe klo 9-12 

 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK 

Tampereen valtatie 15, 33821 Tampere 

Harri Huhdanpää 

Puh. +358 44 7906 473 

harri.huhdanpaa@takk.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  

OPPILAITOSTEN 

YHTEYSTIEDOT

(OPPISOPIMUS-

ASIAT) 
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Maahanmuuttajille 

 

 
 

SASKY koulutuskuntayhtymä 
 
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 2.5. -15.6.2020. Täytä hakemus sasky.fi → etusivun Jatkuva haku -linkistä. Lisätietoja: opinto-ohjaaja 
Anne Ojalehto p. 044 728 9188, anne.ojalehto@sasky.fi 
  
Toimitilahuoltaja 
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 
 
 

Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) 
Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) 
https://www.takk.fi/fi/koulutukset/ammattialat/kotoutumiskoulutus/  
mm. VALMA https://bit.ly/takkvalma 
 
 

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)  
www.tredu.fi 
Maahanmuuttajille suunnatut S2-tuetut ammatilliset koulutukset löydät Tredun nettisivuilta sekä Tredu Navin 
avulla. TreduNavin yhteystiedot löytyvät sivulta 7. 
 
Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe  
Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe ja tarvittaessa luku - ja kirjoitustaitovaihe on suunnattu maahan-
muuttajataustaisille oppivelvollisuusiän ylittäneille opiskelijoille. Hakuaika: 12.4.2020 - 12.5.2020 ja yksittäisille 
paikoille myös 1.-24.7.2020.  
Lisätiedot: opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 040 056 2120  
https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/aikuisten-perusopetus.html?nro=1  
 
Aikuisten perusopetuksen päättövaihe  
Aikuisten perusopetuksen päättövaihe on suunnattu maahanmuuttajataustaisille oppivelvollisuusiän ylittäneille 
opiskelijoille, joilla suomen kielen kielitaitotaso (kirjallisesti ja suullisesti) on vähintään A2.2. Lisäksi  
matematiikassa osaat peruslaskutoimitukset, murto- ja desimaaliluvut sekä geometrian alkeet. Hallitset myös 
englannin alkeet. Hakuaika: 12.4.2020 - 28.7.2020.  
Lisätiedot: opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 040 056 2120  
https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/aikuisten-perusopetus.html?nro=1  
 
 
(Jatkuu seuraavalla sivulla…) 

 

 

MAAHAN-

MUUTTAJILLE 

https://sasky.fi/
https://www.takk.fi/etusivu/
https://www.takk.fi/fi/koulutukset/ammattialat/kotoutumiskoulutus/
https://bit.ly/takkvalma
https://www.tredu.fi/
https://www.tredu.fi/
https://www.tredu.fi/
https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/aikuisten-perusopetus.html?nro=1
https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/aikuisten-perusopetus.html?nro=1
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(...jatkuu edelliseltä sivulta) 

 
Suomen kieltä ja kulttuuria  
Suomen kieltä ja kulttuuria -kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia kommunikoi-
da ja selviytyä suomen kielellä eri tilanteissa. Koulutuksen pääpaino on suomen kielen oppimises-
sa. Koulutus antaa taitoja ja kulttuurista tietoa, jota tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja am-
matillisissa opinnoissa. Koulutus on rinnastettavissa kotoutumiskoulutukseen.  Koulutus kestää noin 5-
10 kuukautta. 
Hakuaika: 12.4.2020 - 12.5.2020 
Lisätiedot: opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 040 056 2120 
https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/suomen-kielta-ja-kulttuuria.html?nro=2 
 
SoteMajava, Kasvun ja osallisuuden edistäminen-koulutus maahanmuuttajille  
Maahanmuuttajien jatko-opintoihin valmentavan (SoteMajava) koulutuksen aikana opiskelijat suorittavat sosi-
aali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, tutkinnon osan: Kasvun ja osallisuuden edistäminen. 
Hakuaika: 3.4.2020 - 8.5.2020. Kysy vapaita opiskelupaikkoja elokuussa. Lisätiedot Aija Stenberg, ai-
ja.stenberg@tampere.fi. p.040 806 2832 
 
 

Hatanpään lukio 
Lukioon valmistava koulutus  
https://hatanpaanlukio.fi/  
 
 

Tampereen aikuislukio 
Lukioon valmistava koulutus (yli 18-vuotiaat) 
Katso lisätietoja sivuilta 20 ja 21. 
https://aikuislukio.tampere.fi/opinnot/  
 
 

Karkun evankelinen opisto  
www.keokarkku.fi 
Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille (luva) 
Hakuaika 1.5.-7.8.2020, www.opintopolku.fi TAI www.keokarkku.fi/asuminen/lukioon-valmentava-linja-
vieraskielisille  
Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella. Lisätietoja marja.koskenniemi@keokarkku.fi p. 0400 159 149 
Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille 
www.keokarkku.fi/aikuisten-perusopetus/ 
Hakuaika 1.5.-31.7.2020 
Lisätietoja marja.koskenniemi@keokarkku.fi p. 0400 159 149 
Katso opiston lisätietoja sivulta 16. 

 

MAAHAN-

MUUTTAJILLE 

https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/suomen-kielta-ja-kulttuuria.html?nro=2
https://hatanpaanlukio.fi/
https://hatanpaanlukio.fi/
https://aikuislukio.tampere.fi/
https://aikuislukio.tampere.fi/opinnot/
http://www.keokarkku.fi
https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://keokarkku.fi/asuminen/lukioon-valmentava-linja-vieraskielisille/
https://keokarkku.fi/asuminen/lukioon-valmentava-linja-vieraskielisille/
https://keokarkku.fi/aikuisten-perusopetus/
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MISTÄ OHJAUSTA JA TUKEA? 

Oppilaitosten opinto-ohjaus 

Ota rohkeasti yhteyttä sinua kiinnostavaan oppilaitokseen! Ammatillisten oppilaitosten 
yhteystiedot löytyvät tämän oppaan sivuilta 5–8. 

 

Ohjaamo (Tampere) 

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu ohjaus- ja 
neuvontapiste, jossa tarjotaan apua muun muassa kouluttautumiseen, 
työllistymiseen ja arjen sujuvuuteen (esim. raha-, asunto- ja terveysasiat).  
 
Ohjaamo on avoinna ma ja ke-pe klo 13.00 - 16.00. Tiistaisin Ohjaamo on auki klo 
13.00 - 18.00.  
Osoite on Hammareninkatu 8 A, 2. krs.  
Uusi osoite 1.1.2021 alkaen on Hammareninkatu 5, 1. 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 on ohjaamo@tampere.fi 
Nettisivu on ohjaamot.fi (Tampere)  
 
Jos et tiedä, mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!  
 

 
  

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut 

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, opiskelu-paikka 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 opiskelupai-koilla ja yrityksissä. Ohjelmaan kuuluu myös 
henkilökohtaista ohjausta ja virkistystoimintaa. Startista on myös mahdollisuus siirtyä työtoimintaan 
valmennuskeskus Kipinän eri osastoille tai kierrätysmyymälä Kieppiin esim. kokeilemaan erilaisia kädentaitoja, 
pakkaus- ja kokoonpanotöitä tai ulkoalueiden avustavia kiinteistönhoitotöitä.  
 
 
(Jatkuu seuraavalla sivulla...) 

 
 

 

 

OHJAUSTA JA  

TUKEA 
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(...Jatkuu edelliseltä sivulta) 

 

Starttiin ohjaudutaan non-stop periaatteella Pirkkalan kunnan kautta seuraavasti:  
Etsivä nuorisotyö: etsivä nuorisotyöntekijä Heidi Marjomaa-Mikkola p. 040 133 5710 tai etsivä 
nuorisotyöntekijä Suvi Björk p. 050 310 6151,  

Pirkkalan nuorten startti: työvalmentaja Kai Heine p. 040 133 5786, 

Yritys- ja työllisyyspalvelujen alainen Työvoiman palvelukeskus (TYP): urasuunnittelija Laura Lassila p. 050 
360 5408,  

Yritys- ja työllisyyspalvelujen alainen Pirkkalan työtoiminta: kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Tarja Uuskivi p. 
040 133 5626,  

(sähköpostiosoitteet edellä mainituille muotoa: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi),  

tai TE-toimiston kautta soittamalla puhelinpalveluun p. 0295 025 500 tai jättämällä yhteydenotto-pyynnön oma 
asioinnin kautta netissä http://www.te-palvelut.fi/te/fi/  

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

 

 

Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus (Tampere) 
 
Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus (OSKE) tarjoaa moniammatillisessa yhteistyössä maahan-
muuttajataustaisille tamperelaisille tukea ja ohjausta työelämään ja opintoihin. Toiminnan keskeisenä ta-
voitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja sekä helpottaa työvoiman saata-
vuutta Pirkanmaalla. Osaamiskeskuksen asiakkaita ovat kaikki Tampereen maahanmuuttajataustaiset ja vieras-
kieliset työnhakijat, joilla on oleskelulupa ja jotka ovat vailla työtä tai opiskelupaikkaa. Asiakkaaksi voi hakeu-
tua, jos tarvitsee osaamisen kehittämistä työllistyäkseen tai opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Asiakkaille nime-
tään OMA-valmentaja, joka arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja toimii asiakkaan tukena koko asiakasprosessin 
ajan. OMA-valmentaja voi ohjata asiakkaan kahden viikon osaamisen kartoittamiseen, jonka aikana asiakas saa 
ohjausta opinto-ohjaajalta ja suomen kielen opettajalta sekä tarvittaessa sosiaaliohjaajalta ja erityisopettajal-
ta. OSKE:n asiakkaaksi voit hakeutua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen osaamiskeskus(at)tampere.fi tai 
soittamalla numeroon 041 730 1407. Päivystys ti–pe klo 10.00–11.00. Vastaamme mahdollisuuksien mukaan 
arkisin klo 9.00–15.45.  
 
Lisätietoja löydät nettisivuiltamme: www.tampere.fi/oske 
Käyntiosoite: 
Rautatienkatu 10 
33100 Tampere 
  
Maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaa toteuttavat Tampereen kaupungin työllisyyspalve-
lut, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Pirkanmaan TE-toimisto. Osaamiskeskusalus-
talla toimivat myös Maahanmuuttajaninfo Mainio, Tampereen sosiaalipalvelut, Kela ja alueelli-
set koulutuksen järjestäjät. 

 

OHJAUSTA JA  

TUKEA 

Katso muiden kuntien palvelut ja yhteystiedot 
 kuntien omilta verkkosivuilta 



 

30 

Nuorten palvelut Pirkanmaan TE-toimistossa 

 

Nuorten palvelut Pirkanmaan TE-toimistossa  

Mikä on TE-toimisto? 

Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut työttömäksi 
työnhakijaksi. Näin ilmoittaudut työnhakijaksi.    

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, työnhaun verkko-
ohjaukseen ja sähköiseen palvelutiedotteeseen.  

Kysyttävää?  

Voit kysyä neuvoa chatissa ma-pe klo 13-15 tai jos olet kirjautunut Oma asiointi –palveluun klo 9-15.45.  

 

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 yhteistyön aloittamisesta.  

 
 

  

 

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

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

OHJAUSTA JA  

TUKEA 

http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/nuorten-palvelut
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/asiakkaana_tepalveluissa/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/alle_25vuotiaat/index.html
http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/ammatinvalinta-ja-uraohjaus
http://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/pirkanmaa/tapahtumat
http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/tyonhaun-verkko-ohjaus
http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/tyonhaun-verkko-ohjaus
http://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/pirkanmaa/palvelutiedote
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/00_2017/2017-02-02-01/index.html
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/05/Pirkanmaa_SeutuEtsiv%C3%A4t_lyhyt_30.4.20.pdf
http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa
http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa
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Kelan palvelut     
 

Mietityttääkö tulevaisuuden suunnitelmat? Huolestuttaako raha-asiat? Älä jää yksin miettimään näitä 

asioita, vaan ota yhteyttä Kelaan. 

Kelasta saat apua eri etuuksien hakemiseen kuten esimerkiksi nuoren ammatillinen kuntoutus (www.kela.fi/
nuoren-ammatillinen-kuntoutus). Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua suunnittele-
maan omaa tulevaisuuttasi ja löytämään suuntaa opiskelu- ja työelämään. Tähän kuntoutukseen voit hakea il-
man lääkärinlausuntoa ottamalla yhteyttä Kelaan. Kelan työntekijä kartoittaa kanssasi kuntoutustarpeesi. NUOTTI-
valmennuksessa saat itsellesi henkilökohtaisen valmentajan, joka auttaa sinua suunnittelemaan tulevaisuuttasi. Val-
mentajan kanssa 

• tunnistat omat vahvuutesi ja taitosi 

• kartoitat, millaiset opiskelupaikat tai ammatit voisivat kiinnostaa sinua 
suunnittelet, miten voit edetä kohti tavoitteitasi.  
Sinulla saattaa olla oikeus muihin etuuksiin kuten asumistuki, työttömyysturva, opintoetuudet, ja toimeentulotuki. 

Voit soittaa Kelaan (www.kela.fi/soita-kelaan) tai varata ajan (www.kela.fi/varaa-aika), jolloin sinulle soitetaan. Ha-
kemukset voit jättää Kelan asiointipalvelun kautta.   

Kela on aktiivisesti mukana useissa sosiaalisen median kanavissa (www.kela.fi/sosiaalinen-media) Asiakkaita palvel-
laan muun muassa Kysy Kelasta –keskustelupalstoilla, Instagramissa ja Facebookissa.  

Lisää tietoa löydät Kelan sivuilta www.kela.fi 

 

 

OHJAUSTA JA  

TUKEA  

https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus
https://www.kela.fi/asumisen-tuet
https://www.kela.fi/tyottomat
https://www.kela.fi/opiskelijat
https://www.kela.fi/toimeentulotuki
https://www.kela.fi/soita-kelaan
https://www.kela.fi/varaa-aika
https://www.kela.fi/sosiaalinen-media
https://kysykelasta.kela.fi/
https://www.instagram.com/kela_fpa/
https://www.facebook.com/kelafpa/?fref=ts
http://www.kela.fi
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Virtuaalisesti vierellä -hanke 

 

Oletko alle 30-vuotias nuori ja sinulla on tuen tarpeita opintoihin osallistumisessa tai haastei-

ta elämäntilanteessasi? 

• Oletko koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai uhkaavatko perusasteen tai toisen 

asteen opintosi keskeytyä? 

• Kaipaatko virtuaalista ohjausta ja tukea elämäntilanteeseesi?  

• Haluaisitko osallistua virtuaalisen ohjaus- ja oppimisympäristön kehittämiseen ja hankkia samalla mielekästä 

tekemistä ja työkokemusta? 

Nuori, sinä voit  

• keskustella ohjaajamme kanssa virtuaalisesti omalla puhelimellasi tai koneellasi toivomasi sovelluksen välityk-

sellä.  

• saada tukea ja ohjausta mm. arjen hallintaan, oman elämän suunnitteluun, koulutus- tai työpaikan hakuun.  

• kokeilla opiskeluvalmiuksiasi virtuaalisesti helppojen ja kannustavien tehtävien avulla.  

• olla mukana kehittämässä nuorille suunnattua virtuaalista oppimisympäristöä. 

“Virtuaalisesti vierellä “on Silta-Valmennusyhdistyksen ja Ammattiopisto Luovin yhteinen hanke ajalla 1.3.2020-

31.10.2022, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Lisätietoja nettisivuiltamme www.virtuaalisestivierella.fi. 

Ota yhteyttä, jos tiedät nuoren, jolle virtuaalisen ohjaus- ja oppimisympäristön kehittäminen olisi mielekästä teke-

mistä tai nuoren, joka kaipaa ohjausta ja tukea elämäntilanteessaan. Nuori voi ottaa meihin itsekin yhteyttä esim. 

WhatsAppilla tai Facebookissa. 

Facebook: Virtuaalisesti vierellä -hanke 

Sähköposti: info@virtuaalisestivierella.fi  

Silta-Valmennusyhdistys ry: projektipäällikkö Sini Salminen p.040 649 7006 

Ammattiopisto Luovi: hanketyöntekijä Suvi Mäkelä p.040 319 3055 

Silta-Valmennusyhdistys ry: ohjaaja Mimmi Ikkala p.040 828 4405 

Silta-Valmennusyhdistys ry: digivalmentaja Pekka Murto p.040 617 5775 

 

 

VIRTUAALISESTI 

VIERELLÄ –HANKE 

https://www.virtuaalisestivierella.fi/
mailto:info@virtuaalisestivierella.fi
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Oppaan koonti 
Pirkanmaan ammatillisen  

erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK) 
 Sanna Annala 
050 303 0748  

www.ammattipolku.fi 
 

Mahdolliset päivitykset sähköpostitse: 
Sanna.annala@tampere.fi 

Muistiinpanot 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

VIRTUAALISESTI 

VIERELLÄ –HANKE 


