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

Meillä opiskelet eri ammatteihin työssä oppien –  
opiskelu sisältää oman alan töiden tekemistä oikeilla 
työpaikoilla ja oppilaitoksen oppimisympäristöissä. 

Teemme opiskelijoillemme yksilölliset suunnitelmat 
opiskelua varten. Tavoitteena on opiskella  itsensä 
 kokoiseen ammattiin eli ammattiin, jossa  työskentely 
tuntuu sinulle mielekkäältä ja omille taidoille sopivalta.
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Meillä viihdytään!
Käyttämäni palvelut ovat korkealaatuisia

Henkilökunta on ystävällistä, palveluhaluista ja ammattitaitoista

Minulle jäi hyvä fiilis Kiipulasta

Opiskelijatyytyväisyyskysely 2021
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Koulutustarjonta

Ammatilliset perustutkinnot 

Ajoneuvoalan perustutkinto  
  automekaanikko
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
  kampaaja, parturi
Liiketoiminnan perustutkinto 
  merkonomi
Logistiikan perustutkinto 
  palvelulogistiikkatyöntekijä
Maatalousalan perustutkinto 
  eläintenhoitaja
Matkailualan perustutkinto
  vastaanottovirkailija
Metsäalan perustutkinto 
  metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto  
  kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja  
Puutarha-alan perustutkinto 
  puutarhuri
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto  
  kokki
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
  lähihoitaja 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 
  IT-tukihenkilö

Valmentava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) 
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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Kiipulassa saa aina tukea ja apua 
Hertta opiskelee Kiipulan ammattiopistossa 
Janakkalassa ensimmäistä vuotta Liiketoiminnan pe-
rustutkintoa. Polku peruskoulusta liiketoiminnan 
opintoihin alkoi vuoden kestävän TUVA-koulutuksen 
avulla.  

– Ennen lopullista alan valintaa olin hieman epävar-
ma siitä, mitä haluaisin oikeasti opiskella. TUVAssa 
minulle suositeltiin liiketoiminnan opintoja, ja kokei-
lun jälkeen tykästyinkin niihin kovasti. Kaupan alalla 
työskentely tuntui vaan luontaiselta valinnalta itselle, 
Hertta kertoo. 

Kiipulassa opintokokonaisuudet ja tarjotun tuen mää-
rä räätälöidään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti 
sopivaksi. 

– Kiipulassa opiskelussa kivana puolena on se, että 
avustajilta saa aina tukea ja apua, eikä tarvitse jäädä 
yksin pähkäilemään. Opettajat ja avustajat on muuten-
kin tosi kivoja ja huumorintajuisia tyyppejä. 

Opintojen aikana opiskelijat pääsevät  tutustumaan 
liike toimintaan ja kaupan alaan hyvin laajasti. 
Ammatti opinnoissa opiskelijat ovat tehneet muun 
muassa hyllytys harjoituksia ja tuotteiden esillepanoja 
sekä opiskelleet asiakaspalvelua. Perinteisiä kirjalli-
sia oppi aineita, kuten äidinkieltä ja matematiikkaa, 
liike talouden opiskelijoilla on keskimäärin pari kertaa 
viikossa.  

Hertta löysi suunnan opinnoilleen TUVA-koulutuksesta.
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Opiskelijan 
 sanoin!



– Koulussa olemme pyörittäneet yhteisvoimin opiskeli-
jakahvilaa, jossa jokainen pääsee työskentelemään yh-
tenä tai useampana päivänä viikossa. Kahvilassa olen 
päässyt harjoittelemaan kassatyöskentelyä ja myymä-
län ylläpitoa, Hertta kuvailee. 

Hertan opinnot etenevät varsin mallikkaasti ja hän on-
kin päässyt jo suorittamaan ensimmäistä viiden viikon 
työharjoitteluaan S-ryhmän ruokakaupassa. 

– Työharjoittelun aikana pääsin hyllyttämään tavaraa 
sekä tekemään yleistä siistimistä ja asiakaspalvelua. 
Harjoittelun aikana pääsin oppimaan paljon sellai-
sia asioita, joita ei koulussa välttämättä tule vastaan. 
Esimerkiksi asiakaspalvelu oli hyvin mielekästä hom-
maa, Hertta kertoo harjoittelustaan. 

Tulevaisuudessa Hertan haaveissa on työllistyä kau-
pan alalle.  

– Haluaisin opinnoista valmistuttuani työllistyä kaupan 
alalle. En vielä tiedä tuleeko unelmien työpaikka ole-
maan verkkokaupan vai ihan tavallisen kivijalkakau-
pan puolella. Aika sen sitten näyttää, Hertta hymyilee.  

Hertta suosittelee opiskelua Kiipulassa kaikille.  

– Parasta Kiipulassa on yhteishenki, yksilöllinen opetus 
ja vapaa-ajan kerhot ja aktiviteetit. Täällä olen löytä-
nyt oman unelma-ammatin ja uusia kavereita.  

Cafe Kiipulassa opiskelijat harjoittelevat asiakaspalvelua.
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Opiskelu kiipulassa
Meille hakevalla tulee olla opiskeluun liittyvä 
erityisen tuen tarve. Kiipulassa opiskelet myös yleisiä 
oppilaitoksia pienemmissä ryhmissä pääasiassa 
käytännön töitä tekemällä.

Me tarjoamme yksilöllistä tukea ja ohjausta 
sekä opintoihin, 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

Ammattitaitoista 
henkilökuntaa. Tämä koulu 
sopii minulle juuri nyt 
täydellisesti.

Kiipulassa oppilaat otetaan 
mielestäni hyvin huomioon! 
Opiskelija saa tukea, jos 
tuntuu siltä. Minusta se on 
hyvän koulun merkki.

Kiipula on mielestäni 
hyvä koulu ja siellä on 
hyvä olla ja saa olla oma 
itsensä.
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Joustavaa ja 
opiskelijalähtöistä 
opiskelua.



1 yhteishaku 2 jatkuva haku

2 esittelypäivät ja 
tutustuminen

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 etäesittely- 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. 
Jatkuvassa haussa voit hakea, vaikka sinulla olisi jo 
aiempi tutkinto.

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

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku 
on tarkoitettu peruskoulun päättäville tai sen jo 
päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perusopetuksen 
jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion 
oppimäärää tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaku 
järjestään keväisin. 

Hakulomake täytetään Opintopolku.fi-palvelussa.  

hakuneuvonta@kiipula.fi 
puh. 040 905 1883
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Opiskelun kustannuksista

Maksutonta
• Majoittuminen opiskelijatalossa
• Opiskelumateriaalit ja oppikirjat
• Lounas opiskelupäivän aikana
• Työvaatteet ja -jalkineet
• Sijaintikunnan terveydenhoitajan,  

kuraattorin ja psykologin palvelut

Majoittuminen opiskelijataloissa

Opiskelijatalomme sijaitsevat Janakkalassa, Hämeen -
linnassa, Nokialla ja Lahdessa*. Majoitustilat ovat 
viihtyisiä ja varustukseltaan nyky aikaisia soluasuntoja. 
Osa on kahden hengen huoneita. Opiskelijataloissa on 
yövalvonta (ma – pe). 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.

Kun asumiseen tarvitaan enemmän henkilökohtaista 
tukea, on Kiipulan ammattiopiston Janakkalan, Nokian  
ja Lahden toimipaikassa mahdollisuus asua tuetun 
asumisen yksikössä. 

Asumisen ohjauksen lisäksi saat henkilökohtaista tukea 
asumiseen ja arjen toimiin. Tuetun asumisen yksiköt 
ovat esteettömiä. Vapaa-ajan ja asumisen henkilö-
kohtaiseen tukeen tarvitset kotikuntasi vammais-
palvelun tai muun vastaavan tahon myöntämän maksu-
sitoumuksen henkilökohtaiseen apuun. 

Tukea opiskelijalle

Tuettu asuminen Janakkalan, Nokian 
ja Lahden* toimipaikassa

Asuminen ja itsenäistymis

taitojen harjoittelu on  

osa opintoja.

* Lahdessa syksystä 2023 alkaen
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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.

Opiskelijoiden yhteisessä vapaa-ajantilassa on 
ohjaajat paikalla iltaisin, ja voit osallistua erilaisiin 
harrastusryhmiin. Lisäksi opiskelijakunta toimii 
aktiivisesti ja kutsuu kaikki opiskelijat toimintaansa 
mukaan!

Hämeenlinnassa ja Nokialla järjestetään ohjattua 
toimintaa opiskelijoiden toiveita kuunnellen. 
Vapaa-ajan harrastuksissa hyödynnetään myös 
paikkakunnalla olevaa tarjontaa.

Janakkalan opiskelijoiden vapaa-ajan tilassa  
voi harrastaa yksin tai ryhmässä!
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Terveys ja hyvinvointi

Hyvinvointialueen terveydenhuolto, johon 
opiskelupaikkakunta kuuluu, järjestää opiskelijoille 
lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut. Hyvinvointialue 
järjestää lisäksi opiskeluhuollon psykologi- ja 
kuraattoripalvelut. 

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* 
• paikkoja 2023 yhteishaussa

Janakkala

Hämeen-

linna Forssa Lahti Kouvola Tampere Nokia Vantaa

Ajoneuvoalan 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 • •

TELMA • • • • • • •

TUVA • • • • • • •

Hae koulutuksiimme opintopolussa: www.opintopolku.fi

*Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tarkista haussa olevat koulutukset opintopolku.fi-palvelusta.
**Myös osasuorituspolku, hoiva-avustajan tehtävät
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LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ!
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https://www.facebook.com/KiipulanAO
https://www.instagram.com/kiipulan_ammattiopisto/
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