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Tervetuloa Kiipulaan!
Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppi-
laitos. Järjestämme valmentavaa koulutusta ja am-
matillista perustutkintokoulutusta erityisopetuksena. 
Toimimme tällä hetkellä yhdeksällä paikkakunnalla.

Meillä opiskelet eri ammatteihin työvaltaisesti –  
opiskelu sisältää oman alan töiden tekemistä oikeilla 

työpaikoilla ja oppilaitoksen oppimisympäristöissä. 
Teemme myös opiskelijoillemme yksilölliset suunnitel-
mat opiskelua varten. Tavoitteena on opiskella  itsensä 
kokoiseen ammattiin eli ammattiin, jossa  työskentely 
tuntuu sinulle mielekkäältä ja omille taidoille sopivalta.

Meillä viihdytään!
Asiakastyytyväisyys: 4,2/5
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Koulutustarjonta

Ammatilliset perustutkinnot 

Autoalan perustutkinto  
  ajoneuvoasentaja ja pienkonekorjaaja
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
  kampaaja
Liiketoiminnan perustutkinto 
  merkonomi
Logistiikan perustutkinto 
  varastonhoitaja
Maatalousalan perustutkinto 
  eläintenhoitaja
Matkailualan perustutkinto
  vastaanottovirkailija
Metsäalan perustutkinto 
  metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto  
  kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja  
  ja kodinhuoltaja
Puutarha-alan perustutkinto 
  puutarhuri
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto  
  kokki
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
  lähihoitaja 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 
  IT-tukihenkilö

Valmentava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 
(VALMA) 
Koulutuksen aikana tutustut eri ammatteihin ja 
harjoittelet sinua kiinnostavan ammatin perustaitoja. 
Samalla vahvistat opiskelutaitojasi.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava  
koulutus (TELMA) 
Koulutuksen aikana opit lisää arjen taitoja ja löydät 
 itsellesi sopivat työtehtävät.
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Tampereella opiskeleva Mariamawit Habte on  toisen 
vuoden liiketoiminnan opiskelija Kiipulan ammatti-
opistossa. Mariamawitille Kiipula olikin jo tuttu paik-
ka Valma-koulutuksesta. Valma-vuoden aikana hän sai 
tietoa erilaisista ammateista ja koulutusvaihtoehdois-
ta, työelämästä ja omista mahdollisuuksista.

– Peruskoulussa en vielä tiennyt mitä halusin tulevai-
suudessa tehdä. Myös liiketoiminta oli minulle vieras-
ta. Valma-vuoden aikana olin työharjoittelussa kau-
passa ja kiinnostuin alasta, Mariamawit kertoo.

Mariamawitille luontaisin tapa opiskella on käytännön 
tekeminen.

– Teoriaopinnot eivät ole minun juttuni, mutta 
 käytännön töissä oppien minulla menee hyvin, nuori 
nainen toteaa.

Kiipulassa ammatilliset opinnot suoritetaankin pää-
sääntöisesti työssä oppien. Ohjaaja tai opettaja käy 
tarpeen mukaan työpaikalla varmistamassa, kuinka 
työt sujuvat.

Haaveena yrittäjyys

Tällä hetkellä Mariamawit on  työharjoittelussa 
Flying Tiger Copenhagen -liikkeessä Tampereen 
Koskikeskuksessa.

–  Kävin itse kysymässä Tigerista työharjoittelupaikkaa 
ja olen viihtynyt todella hyvin. Pidän eniten asiakas-
palvelusta, kassatyöskentelystä ja esillepanosta, 
Mariamawit hymyilee.

18-vuotiaalla liiketoiminnan opiskelijalla on myös 
haaveita tulevaisuuden varalle. 

–  Kolmantena opiskeluvuotena meillä on yrittäjyys-
opintoja. Minulla onkin haaveena oma muoti- tai 
 kauneusalan yritys, Mariamawit haaveilee.

Opiskelua käytännössä tekemällä
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Opiskelu kiipulassa
Meille hakevalla tulee olla opiskeluun liittyvä erityi-
sen tuen tarve. Kiipulassa opiskelet myös yleisiä oppi-
laitoksia pienemmissä ryhmissä pääasiassa käytännön 
töitä tekemällä.

Me tarjoamme yksilöllistä tukea ja ohjausta sekä opin-
toihin, päivittäiseen arkielämään että työllistymiseen.

• Henkilökohtainen osaamisen 
 kehittämissuunnitelma (HOKS)

• Pienryhmät opiskelussa
• Oppimista tukevat opiskeluympäristöt
• Oppiminen tekemällä ja työssä
• Yksilöohjausta oppimisen eri vaiheisiin
• Tukea keskittymiseen ja asioiden sisäistämiseen
• Ohjausta työllistymisen polun etsimiseen

Olen saanut paljon tukea. 
Opettajat on myötätuntoisia ja 
avuliaita. Olen voinut opiskella 
parhaalla mahdollisella 
tavalla Kiipulassa.

Minun on Kiipulassa kiva 
olla. Olen saanut uusia 
kokemuksia.
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1 yhteishaku

2 esittelypäivät ja 
tutustuminen

2 jatkuva haku

Tule tutustumaan!

Hae kiipulaan!

1 koulutuskokeilu

Koulutuskokeilumme avulla voit tutustua oppilaitok-
seen, oppimisympäristöön, koulutukseen ja asumiseen. 
Kokeilun aikana arvioimme soveltuvuuttasi koulutus-
alalle. Samalla kartoitamme opiskeluun liittyvää tuen 
tarvettasi. Kokeilu on maksullinen ja siitä annetaan 
kirjallinen palaute.

Koulutuskokeilujakso kestää tavallisesti yhden viikon. 
Kysy lisätietoja hakuneuvonnasta.

Tervetuloa tutustumaan Kiipulan ammattiopiston 
toimintaan, koulutuksiin, oppimisympäristöihin sekä 
toimipaikkoihin!

Järjestämme vuoden aikana useita esittely- ja 
tutustumispäiviä, joiden aikana voit tutustua sinua 
kiinnostaviin koulutusaloihin. Tarkista päivämäärät 
verkko sivuiltamme.

Jatkuva haku avoinna oleviin koulutuksiin on 
käynnissä ympäri vuoden! Opiskelupaikkoja vapautuu 
sitä mukaa, kun opiskelijoitamme valmistuu.

Hakulomake täytetään Opintopolku.fi -palvelussa. Kun 
saamme hakemuksesi, kutsumme sinut haastatteluun. 
Katso lisätietoja koulutuksista sivuiltamme  
www.kiipula.fi/ammattiopisto.

Hakuaika syksyllä 2020 alkavaan vaativan erityisen 
tuen ammattilliseen koulutukseen 23.2. – 23.3.2021.

Hakulomake täytetään Opintopolku.fi -palvelussa.  

hakuneuvonta@kiipula.fi 
puh. 040 9051 883
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Hämeenlinna
Janakkala

NokiaOpiskelun kustannuksista

Maksutonta
• Asuminen opiskelijatalossa
• Opiskelumateriaalit ja oppikirjat
• Lounas opiskelupäivän aikana
• Työvaatteet
• Sijaintikunnan terveydenhoitajan,  

kuraattorin ja psykologin palvelut

Maksullista
• Aamupala, päivällinen ja iltapala

Asuminen opiskelijataloissa

Opiskelijatalomme sijaitsevat Janakkalassa, Hämeen-
linnassa ja elokuusta 2021 alkaen myös Nokialla. 
Majoitustilat ovat viihtyisiä ja varustukseltaan nyky-
aikaisia soluasuntoja. Suurin osa on kahden hengen 
huoneita. Janakkalassa ja Hämeenlinnan Punaportilla 
on kouluviikkojen aikana (ma – pe) yövalvonta. 
Asuminen ja itsenäistymistaitojen harjoittelu on osa 
opintoja.

Kaikilla opiskelijoilla on oltava asunto myös koti-
paikka kunnalla, sillä viikonloppuja ja loma-aikoja ei 
voi viettää Kiipulan opiskelijataloissa.

Tuettu asuminen Janakkalan ja  
Nokian toimipaikassa

Kun asumiseen tarvitaan enemmän henkilökohtaista 
tukea, on Kiipulan ammattiopiston Janakkalan toimi-
paikassa mahdollisuus asua tuetun asumisen yksikössä. 
Nokialle on valmistumassa tuetun asumisen yksikkö 
kesällä 2021. 

Asumisen ohjauksen lisäksi saat henkilökohtaista tu-
kea asumiseen ja arjen toimiin. Tuetun asumisen yk-
siköt ovat esteettömiä. Vapaa-ajan ja asumisen hen-
kilökohtaiseen tukeen tarvitset kotikuntasi vammais-
palvelun tai muun vastaavan tahon myöntämän 
maksusitoumuksen. 

Tukea opiskelijalle
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Kavereita, harrastuksia ja vapaa-aikaa

Janakkalan toimipaikassa voit harrastaa moni-
puolisesti. Käytössäsi ovat kahvilat, liikunta- ja 
uimahalli, crosstraining-paikka, tenniskentät ja 
frisbeegolf-rata.

Toimari on opiskelijoiden yhteinen vapaa-ajantila. 
Siellä ohjaajat ovat paikalla iltaisin ja voit osallistua 
erilaisiin harrastusryhmiin. 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 myös yhteistyötä 
Urheiluakatemia Tavastian kanssa. Yhteistyön 
tarkoituksena on mahdollistaa entistä paremmin 
urheilun ja opiskelun yhdistäminen sekä innostaa 
opiskelijoita liikunnan harrastamiseen.

Toimari Janakkalassa on  
opiskelijoiden oma vapaa-ajan paikka!
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Terveys ja hyvinvointi

Opiskelupaikkakunnan terveydenhuolto järjestää 
opiskelijoille lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut. 
Kunta järjestää myös opiskeluhuollon psykologi- ja 
kuraattori palvelut.

Ammattiopiston yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä 
vastaa opiskeluhuoltoryhmä. Se järjestää muun 
muassa erilaisia hyvinvointitapahtumia ja teemapäiviä 
yhdessä opiskelijakunnan, tutoreiden, opettajien ja 
ohjaajien kanssa.
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Kiipulan ammattiopiston koulutustarjonta

Janakkala

Hämeen-

linna Riihimäki Forssa Lahti Kouvola Tampere Nokia Vantaa

Autoalan pt •

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt •

Liiketoiminnan pt • • • •

Logistiikan pt •

Maatalousalan pt •

Matkailualan pt •

Metsäalan pt •

Puhtaus- ja kiinteistöalan pt • • •

Puutarha-alan pt • • •

Ravintola- ja cateringalan pt • •

Sosiaali- ja terveysalan pt • • •*

Tieto- ja viestintätekniikan pt • •

VALMA • • • • • • •

TELMA • • • • • • • •

Hae koulutuksiimme opintopolussa: www.opintopolku.fi

*Osasuorituspolku, hoiva-avustajan tehtävät
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Janakkala Kiipula, Kiipulantie 507, 14200 Turenki | Hämeenlinna Punaportti, Hattelmalantie 
25, 13100 Hämeenlinna | Forssa Saksankatu 46 F, 31300 Forssa | Riihimäki Palstakatu 7–9, 
11100 Riihimäki | Lahti Ståhlberginkatu 4B, 15110 Lahti | Kouvola Salpausselänkatu 26, 45100 
Kouvola | Tampere Sammonkatu 45, 33400 Tampere | Hermiankatu 6 – 8, 33720 Tampere | 
Yliopistonkatu 56 (4.krs.), 33100 Tampere | Nokia Kivimiehenkatu 7, 37100 Nokia (1.8.2021 
alkaen) | Vantaa Vernissakatu 4, 01300 Vantaa

#kiipula #kiipulanammattiopisto #rohkeastierilainen

Hämeenlinna

Forssa

Lahti
Kouvola

Tampere

Janakkala

Riihimäki

Nokia

Vantaa

 KiipulanAO   kiipulan_ammattiopisto   @kiipulaAO

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ!




