Kiipula - Hyvää työtä,
rohkeasti erilainen

Kiipula
Kiipulan koulutus- ja kuntoutustoiminnassa keskitymme ihmisten voimavaroihin ja mahdollisuuksiin.
Perustehtävämme on vahvistaa asiakkaidemme
työelämävalmiuksia ja kehittää työelämäkäytäntöjä
kohti esteetöntä ja suvaitsevaa yhteiskuntaa.
Kiipulan palvelutarjonta pohjautuu laaja-alaiseen
ja vahvaan ammatillisen kuntoutuksen ja koulutuksen osaamiseen. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä
työelämän kanssa. Pyrimme sekä yksilön että
yhteiskunnan kannalta vaikuttaviin tuloksiin.

Kiipulan ammattiopisto Itsensä kokoiseen ammattiin
Kiipulan ammattiopisto järjestää ammatillista
koulutusta nuorille ja aikuisille.
Nuorille tarjoamme ammatillista erityisopetusta
eli valmentavaa koulutusta ja ammatillisia perustutkintokoulutuksia. Ammatillinen erityisopetus on
tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan enemmän tukea ja yksilöllistä ohjausta.
Työvaltaisten koulutusten tavoitteena on hyvä
elämä ja työ.
Aikuisten koulutukset on tarkoitettu kaikille, jotka
haluavat päivittää tai täydentää ammatillista
osaamistaan. Tarjoamme ammattitutkintoon
valmistavaa koulutusta tai perustutkintokoulutusta
näyttötutkintona. Meillä voit opiskella itsellesi kokonaan uuden ammatin!
Jaamme erityisopetuksen osaamistamme myös
muille koulutusalan toimijoille. Ota yhteyttä!

Kiipula Gardens Lähellä sinua!
Kiipula Gardens on kaupallinen opetuspuutarha.
Viljelemme kasvihuoneessa kukkia ja vihanneksia.
Avomaalla tuotamme luomuvihanneksia, -marjoja
ja -hedelmiä. Tuotteitamme voi ostaa ympäri vuoden
Kiipulasta myymälä Miinantorilta sekä sesonkiaikoina suoraan kasvihuoneesta.
Kiipulan ruokala Rustholli käyttää ruoanvalmistuksessa Gardensin avomaantuotteita
- todellista lähiruokaa siis!

Kiipulan kuntoutus - Ratkaisut edellä!
Kuntoutus on muutosten hallintaa ja uuden oppimista.
Kiipulan kuntoutuspalveluista löytyy toimivia työvälineitä
voimavarojen vahvistamiseksi – ryhmä- tai yksilöpalveluina.
Kiipulan kuntoutus on moniammatillista yhteistyötä,
asiantuntemusta ja asioihin paneutumista.
Kuntoutuksen palveluissa annamme asiantuntemusta ja ohjausta
tilanteissa, joissa työelämään pääsy, työhön paluu tai työssä jatkaminen
on vaikeutunut terveydellisistä tai muista syistä. Autamme asiakasta
löytämään tilanteeseen soveltuvan, yksilöllisen työ- tai toimintakykyyn
liittyvän ratkaisun ja tuemme sen toteutuksessa.

Yrityspalvelut – Hyvästä parempi!
Osaavat, motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat menestyvän
työyhteisön perusta. Kiipulan yrityspalvelut on luotettava osaamisen
ja hyvinvoinnin kehittämiskumppani. Vankkaan kokemukseen
perustuva asiantuntijuutemme tarjoaa tukea yritysten ja
työyhteisöjen työssä kehittymiseen ja innostamiseen.
Päätoimipaikassamme Janakkalassa on myös loistavat puitteet
onnistuneille kokouksille, koulutuksille tai leiritoiminnalle!
Voit myös majoittua meillä, sillä tiloihimme mahtuu suuremmatkin
ryhmät. Tilat ovat esteettömiä. Vieraidemme käytössä on kuntosali,
sauna- ja allasosasto, kesäisin myös tenniskenttä ja frisbeegolfrata.
Kysy lisää orala@kiipula.fi!

Lue lisää Kiipulan
tarjonnasta ja eri
toimialoistamme:

www.kiipula.fi

Kiipula on ammatillisen erityisopetuksen,

aikuiskoulutuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus
ja palvelujen tuottaja.
Vahvistamme asiakkaidemme työelämävalmiuksia
ja kehitämme työelämäkäytäntöjä kohti
esteetöntä ja suvaitsevaa yhteiskuntaa.
Arvomme ovat aikaansaavuus, rohkeus,
kumppanuus, kohtuullisuus ja ihmisyys.
Toimimme seuraavilla paikkakunnilla:
Espoo, Forssa, Hyvinkää, Hämeenlinna,
Janakkala, Kouvola, Lahti, Riihimäki,
Tampere ja Vantaa.

Seuraa meitä myös somessa:
Facebook https://www.facebook.com/kiipula
tai katso Kiipulan yhteystiedot QR-koodista:

(www.kiipula.fi/yhteystiedot)

