Ammatillinen erityisopetus

Hakuaika syksyllä alkavaan
ammatilliseen
erityisopetukseen on
14.3.–4.4.2018.

Tutustu
koulutuksiimme
ja hakuohjeisiin
kotisivuillamme
www.kiipula.fi!

Mikä Kiipula?
Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos. Se järjestää koulutusta ja kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille.
Kiipulan ammattiopistossa opiskellaan eri ammatteihin työvaltaisesti ja opiskelijoiden yksilöllisten suunnitelmien mukaisesti. Työvaltaisuus merkitsee sitä, että opiskelu
sisältää oman alan töiden tekemistä oikeilla työpaikoilla ja oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Tavoitteena on opiskella ”itsensä kokoiseen ammattiin”, eli ammattiin,
jossa työskentely tuntuu mielekkäältä ja omille taidoille sopivalta.

Koulutustarjonta
Ammatilliset perustutkinnot
• Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja / pienkonekorjaaja
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto,
kiinteistönhoitaja ja toimitilahuoltaja tai kodinhuoltaja
• Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
• Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja
• Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja
• Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
• Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi
Valmentava koulutus
• Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
Koulutuksen aikana tutustut eri ammatteihin ja harjoittelet sinua kiinnostavan
ammatin perustaitoja. Vahvistat opiskelutaitojasi.
• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
Koulutuksen aikana opit lisää arjen taitoja ja löydät itsellesi sopivat työtehtävät.

Tukea opiskelijan polun varrelle
Opiskelun kustannuksista
Opetus ja asuminen oppilaitoksen opiskelijataloissa ovat maksuttomia. Lukukausimaksua ei ole. Opiskelumateriaalit ja
oppikirjat lainataan maksutta, mutta mahdolliset työ- tai turvakengät veloitetaan
opiskelijalta.
Oppilaitos kustantaa koulupäivien lounaan.
Kiipulan opiskelijataloissa asuvat voivat
ostaa aamupalan, päivällisen ja iltapalan
ruokala Rusthollista. Punaportin opiskelijatalossa asuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus ostaa aamupala ja päivällinen.
Koulumatkoihin voi saada Kelan koulumatkatukea, mikäli ehdot täyttyvät. Kotikunta
kustantaa vaikeavammaisen opiskelijan
tarvitsemat kuljetuspalvelut vammaispalveluna. Oppilaitos ei vastaa kotimatkojen
kustannuksista. Jo ennen opintojen aloitta-

mista kannattaa selvittää Kelan toimistossa
mahdollisuudet opiskeluaikaisen toimeentulon järjestämiseen, esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen tukimuotojen avulla.

Asuminen
opiskelijataloissa
Opiskelijatalomme sijaitsevat Janakkalassa ja Hämeenlinnassa. Majoitustilat ovat
viihtyisiä ja varustukseltaan nykyaikaisia
soluasuntoja. Suurin osa on kahden hengen
huoneita. Kiipulassa ja Hämeenlinnan
Punaportilla on kouluviikkojen aikana
(ma–pe) yövalvonta. Asuminen ja itsenäistymistaitojen harjoittelu on osa opintoja.
Kaikilla opiskelijoilla on oltava asunto
myös kotipaikkakunnalla, sillä viikonloppuja ja loma-aikoja ei voi viettää Kiipulan
opiskelijataloissa.

Kavereita, harrastuksia
ja vapaa-aikaa
Kiipulan ammattiopiston päätoimipaikassa
Janakkalassa on laajat mahdollisuudet monenlaisiin harrastuksiin. Kahvilat, liikuntaja uimahalli, tenniskentät ja frisbeegolf-rata
ovat opiskelijoiden käytössä. ”Toimarissa”
on tarjolla on myös ohjattua toimintaa
ja erilaisia harrastusryhmiä. Toimari on
opiskelijoiden yhteinen vapaa-ajantila.
Siellä ohjaajat ovat paikalla iltaisin. Lisäksi
opiskelijakunta toimii aktiivisesti ja kutsuu
kaikki opiskelijat toimintaansa mukaan!
Myös Punaportilla järjestetään ohjattua toimintaa opiskelijoiden toiveita kuunnellen.
Vapaa-ajan harrastuksissa hyödynnetään
Hämeenlinnan seudulla olevaa tarjontaa.
Kiipulan ammattiopisto tekee yhteistyötä
Urheiluakatemia Tavastian kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on mahdollistaa entistä
paremmin urheilun ja opiskelun yhdistäminen Kiipulassa sekä innostaa opiskelijoita
liikunnan harrastamiseen.

Terveys ja hyvinvointi
Opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä vastaa kunkin opiskelupaikkakunnan
kunnallinen terveydenhuolto. Kiipulan toimipaikassa on terveydenhoitaja ja lääkärin
vastaanotto. Lisäksi meillä on kuntoutuksen
asiantuntijoita, joita hyödynnämme opiskelujesi tukemisessa.

Olen tutustunut
uusiin ihmisiin, oppinut
kaikkea uutta, saanut
uusia kavereita,
poikaystävän.
Kiitos kun autoitte
minua sellaisissa
asioissa, joissa en
itse kyennyt
tekemään
mitään.

Olen tykännyt
työssäoppimisesta.

* kevään 2017 opiskelijapalautetta

Miten Kiipulaan haetaan?
Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu
sellaisille hakijoille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opinnoissaan.
Hakijoita kutsutaan haastatteluihin tai
valintajaksolle koulutukseen soveltuvuuden arvioimiseksi. Ennen hakeutumista voit
myös tulla tutustumaan oppilaitoksen koulutustarjontaan ja oppimisympäristöihin.

Koulutuskokeilu
Koulutuskokeilun avulla voit tutustua
oppilaitokseen, oppimisympäristöön,
koulutukseen ja asumiseen. Kokeilun
aikana arvioidaan soveltuvuuttasi koulutusalalle. Samalla kartoitetaan opiskeluun
liittyvää tuen tarvettasi. Kokeilu on maksullinen ja siitä annetaan kirjallinen palaute.
Koulutuskokeilujakso kestää tavallisesti
yhden viikon. Kysy lisätietoja ohjaus- ja
neuvontapalvelu Kompassista!

Hakeutuminen
Vapaita opiskelupaikkoja jo käynnissä
oleviin koulutuksiin voit tiedustella myös
lukuvuoden aikana. Opiskelupaikkoja
vapautuu sitä mukaa, kun opiskelijoitamme
valmistuu.
Lue QR-koodi ja
klikkaa suoraan
Opintopolkuun!
Järjestämme myös koulutuksia aikuisille.
Aikuisten koulutukseen voi hakeutua läpi
vuoden, kurssien alkamisaikataulujen
mukaisesti. Lisätietoja kotisivuiltamme
www.kiipula.fi!

Kompassi
Kiipulan ohjaus- ja neuvontapalvelu
kompassi@kiipula.fi
puh. 040 9051 883
Ota yhteyttä!

www.opintopolku.fi
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Kevään 2018 yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi
* Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto sekä kiinteistöpalvelujen perustutkinto yhdistyvät vuonna 2018 puhtausja kiinteistöpalvelualan perustutkinnoksi. Koulutuksesta voi valmistua kiinteistönhoitajaksi, toimitilahuoltajaksi tai
kodinhuoltajaksi.

Löydät meidät täältä!
Kiipula, päätoimipaikka
• Kiipulantie 507, 14200 Turenki
Hämeenlinna
• Punaportti, Hattelmalantie 8 ja 25, 13100 Hämeenlinna
Forssa
• Saksankatu 46 F, 31300 Forssa
Kouvola
• Kauppakatu 5, 45700 Kuusankoski
Lahti
• Sammonkatu 8 H, 15140 Lahti
Riihimäki
• Palstakatu 7–9, 11100 Riihimäki
Tampere
• Yliopistonkatu 56, 33100 Tampere
• Teräskatu 7, 33720 Tampere
Vantaa
• Leinikkitie 20 B, 01350 Vantaa

Seuraa meitä!
Facebook https://www.facebook.com/KiipulanAO
Instagram https://instagram.com/kiipulan_ammattiopisto/
Twitter https://twitter.com/kiipulaao

Esitteen tiedot on koottu lokakuussa 2017.

