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Aitoon koulutuskeskus 

Aitoon koulutuskeskus on ammatillinen erityisoppilaitos.  

Voit hakea meiltä opiskelupaikkaa,  jos tarvitset  

opinnoissasi vaativaa erityistä tukea esimerkiksi kehitys-

vamman tai laaja-alaisten oppimisvaikeuksien vuoksi. 

Opiskelu Aitoon koulutuskeskuksessa on käytännön-

läheistä.  Opiskelet pienryhmässä ja opit tekemällä.   

Saat taitoja työelämään, ammattiin ja itsenäiseen elämään. 

Hankit osaamista myös kotipaikkakuntasi ja lähiseudun 

työpaikoilla.  Tuemme opintojasi ja hyvinvointiasi sekä  

työllistymistäsi. 

Aitoon koulutuskeskus toimii Aitoossa Pälkäneellä ja  

Hervannassa Tampereella.  Aitoossa voit asua opiskelija-

asuntolassamme kouluaikoina ja Tampereella käyt päivä-

koulua kotoa käsin.  Pääset  Aitooseen bussilla Tampereen, 

Hämeenlinnan,  Valkeakosken ja Lahden suunnasta. 
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Koulutustarjonta 

Aitoon koulutuskeskuksessa voit opiskella ruokapalvelualaa, toimitilahuoltoa,  

kotityöpalveluja, kiinteistönhoitoa sekä tuotteen valmistusta  

tai voit opiskella valmentavassa TELMA- tai VALMA-koulutuksessa. 

Voit suorittaa 

 työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) 

 ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) 

 ravintola- ja catering-alan perustutkinnon 

 puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon 

 taideteollisuusalan perustutkinnon. 

Valmentavien koulutusten laajuus on 60 osaamispistettä ja perustutkintojen laajuus on 

180 osaamispistettä.  Voit myös suorittaa osia näistä koulutuksista tai tutkinnoista. 

Muutokset koulutustarjonnassa ovat mahdollisia.  Kevään 2021 hakutarjonnan voit tarkistaa 

opintopolku.fi-palvelusta ennen hakua.  
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TELMA-koulutus 

Työhön ja itsenäiseen  

elämään valmentavassa 

koulutuksessa eli  TELMA-

koulutuksessa saat valmiuksia 

hyvään ja itsenäiseen elämään.  

Harjoittelet arjen ja  

työelämän perustaitoja,  

tutustut erilaisiin työtehtäviin 

ja saat tukea yhteiskunnassa  

toimimiseen.   

TELMA-koulutus kestää yksilöllisesti 1–3 vuotta.  Tavoitteesi opintojen jälkeen on jokin muu  

kuin ammatillinen koulutus.  Voit päästä sinulle sopivaan työhön tai työ- ja päivätoimintaan.   

Tarjoamme TELMA-koulutusta Aitoossa ja Tampereella.  
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VALMA-koulutus 

Jos et vielä tiedä, mitä alaa haluat opiskella, 

voit hakea ammatilliseen koulutukseen  

valmentavaan koulutukseen eli   

VALMA-koulutukseen.  

Valma-koulutuksessa 

 tutustut erilaisiin ammatteihin ja  

sinua kiinnostaviin koulutuksiin 

 vahvistat opiskelutaitojasi 

 hankit tarvitsemiasi arjen taitoja 

 suunnittelet omaa tulevaisuuttasi.   

Koulutus kestää yleensä vuoden.  Koulutuksen  

jälkeen voit hakeutua ammatilliseen koulutukseen.  

Järjestämme  VALMA-koulutusta  Aitoossa ja Tampereella. 
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Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 

Ruokapalvelun osaamisala 

Opiskelet muun muassa ruuanvalmistusta,  

ruuan esille laittoa, astiahuoltoa ja asiakaspalvelua.   

Perehdyt elintarvikehygieniaan ja erityisruokavalioihin. 

Valmistuttuasi voit työskennellä avustavissa tehtävissä  

eri tyyppisissä ammattikeittiöissä kuten palvelukeskuksen  

tai kahvilan keittiössä. 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.   

Tavoitteena on suorittaa tutkinto enintään  

kolmessa vuodessa. 

Voit opiskella ruokapalvelualaa ja suorittaa  

ravintola- ja catering-alan perustutkinnon Aitoossa. 
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

Toimitilahuollon osaamisala 

Opiskelet puhtaanapidon työtehtäviä.   

Opit muun muassa kotien, laitosten ja muiden kohteiden  

ylläpito- ja perussiivousta sekä asiakaspalvelua. 

Valmistut toimitilahuoltajaksi ja voit työllistyä esimerkiksi  

siivoustyöhön ja muihin avustaviin palvelutehtäviin  

erilaisiin työpaikkoihin.  

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.   

Tavoitteena on suorittaa tutkinto  

enintään kolmessa vuodessa. 

Voit opiskella toimitilahuoltoa ja suorittaa  

puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon Aitoossa. 
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

Kotityöpalvelujen osaamisala 

Opiskelet asiakkaiden avustamista, siivousta ja  

ruuan valmistamista. Opit auttamaan asiakkaita  

kodinhoidossa ja asioinnissa. Opit huolehtimaan  

heidän arjen hyvinvoinnistaan. 

Valmistut kodinhuoltajaksi ja voit työskennellä  

avustavissa tehtävissä esimerkiksi asiakkaiden kodeissa,  

palvelukodeissa tai päiväkodeissa. 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.  Tavoitteena  

on suorittaa tutkinto enintään kolmessa vuodessa. 

Voit opiskella kotityöpalveluja ja suorittaa puhtaus- ja  

kiinteistöpalvelualan perustutkinnon Aitoossa. 
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan  

perustutkinto 

Kiinteistönhoidon  

osaamisala 

Opiskelet kiinteistönhoidon  

työtehtäviä.  Opit esimerkiksi  

leikkaamaan nurmikkoa,  

tekemään lumitöitä, hiekoittamaan,  

käyttämään työkoneita ja tekemään  

pieniä korjaustöitä.  

Valmistut kiinteistönhoitajaksi ja voit työllistyä esimerkiksi talonmiehen tai huoltomiehen apulaiseksi  

tai kiinteistö- ja puistotyöntekijäksi. 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.   

Tavoitteena on suorittaa tutkinto enintään kolmessa vuodessa.  

Voit opiskella kiinteistönhoitoa ja suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon Aitoossa.  
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Taideteollisuusalan perustutkinto 

Tuotteen valmistuksen  

osaamisala 

Opiskelet tekstiilien suunnittelua ja  

valmistusta. Opit kutomaan kangaspuissa  

ja käyttämään monipuolisesti erilaisia  

käsityötekniikoita.  Valmistat tuotteita  

myyntiin, tilaustyönä asiakkaille ja  

omaan käyttöön.    

Valmistut artesaaniksi ja voit työskennellä esimerkiksi avustavissa tehtävissä tekstiilialan yrityksissä,  

kaupan alalla, tekstiilihuollossa julkisissa laitoksissa ja pesuloissa tai toiminta- tai käsityökeskuksissa.  

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.   

Tavoitteena on suorittaa tutkinto enintään kolmessa vuodessa.  

Voit opiskella tuotteen valmistusta ja suorittaa taideteollisuusalan perustutkinnon Aitoossa.  
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Asuminen Aitoossa 

Opiskelija-asuntolassamme Aitoossa  

harjoittelet itsenäistä elämää yhdessä  

muiden opiskelijoiden kanssa.  Asumispalvelu-

ohjaajamme ohjaavat sinua arkielämän taitojen  

harjoittelussa, kuten pyykin pesussa ja  

huoneesi siivoamisessa.  

Asuntolaelämä tukee ja vahvistaa myös oman  

hyvinvointisi ylläpitämiseen liittyviä taitoja.   

Asuntolassa kohtaat muita nuoria,  

ja usein syntyy hyviä kaverisuhteita, jotka jatkuvat opiskelujen päätyttyäkin. 

Asut yleensä kahden hengen huoneessa.  Asuntolassa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden.   

Asuntolarakennuksia on kolme:  Ainola,  Artela ja Metsälä.  Asumisen sijoittumiseen vaikuttavat  

henkilökohtaisen avun ja ohjauksen tarpeesi sekä asumiseen liittyvät tulevaisuuden tavoitteesi.  

Asuntolamme on auki kouluaikoina maanantaista perjantaihin.  Asuntolassa asuminen on maksutonta. 
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Asuntolaelämää 

Opiskelupäiväsi päätyttyä alkaa  

vapaa-aikasi, jolloin voit viettää aikaa  

kavereidesi kanssa tai valita eri  

kerhoista sinua kiinnostavimman.  

Kavereiden kanssa voit pelata  

erilaisia pelejä kuten biljardia,  

ilmakiekkoa ja lautapelejä.  

Liikuntakerhot vaihtuvilla  

teemoilla, askartelu- ja kädentaito-

pajat, karaoket ja diskot sekä muu  

järjestetty ohjelma tuovat väriä asuntolaelämääsi.  Kalenterivuoden erilaisia juhlia kuten ystävänpäivää, 

vappua ja halloweenia biletämme porukalla.  

Retkeilemme lähiluonnossa sekä esimerkiksi jääkiekko-, futis- ja korismatseissa.  Opiskelijat vaikuttavat 

viikko-ohjelmaan asuntolan viikkokokouksessa.  Opiskelijakunnan kioski on auki kaksi kertaa viikossa. 
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Tampereen  

toimipaikka 

Tampereen toimipaikassamme  

voit opiskella TELMA- tai  VALMA-

koulutuksessa.  

Työhön ja itsenäiseen elämään  

valmentavassa TELMA-koulutuksessa  

harjoittelet arjen ja työelämän  

perustaitoja ja saat valmiuksia  

hyvään ja itsenäiseen elämään.  

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa  VALMA-koulutuksessa tutustut eri koulutusaloihin ja  

kehität opiskelutaitojasi.  Tavoitteena on, että jatkat koulutuksen jälkeen opintojasi ammatillisessa  

koulutuksessa sinulle sopivalla alalla.  

Toimimme Tampereella Hermiassa Hervannassa.  Osoitteemme on Sinitaival 6.   

Tampereen toimipaikassa ei ole opiskelija-asuntolaa, vaan opiskelijat käyvät koulua kotoaan. 
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Hae opiskelemaan! 

Hae vaativan erityisen tuen ammatilliseen  

koulutukseen kevään haussa 23.2.–23.3.2021.   

Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelun kautta.   

Voit hakea opintoihin myös kesken lukuvuoden,  

mikäli opiskelupaikkoja vapautuu.  Avautuvista  

paikoista tiedotamme kotisivuillamme. 

Ennen hakuaikaa voit tutustua opiskeluun  

koulussamme käymällä koulutuskokeilussa.   

Olet tervetullut myös vierailulle tutustumaan toimintaamme.   

Kevään 2021 hakutarjonnan voit tarkistaa opintopolku.fi-palvelusta ennen hakua.  

Ota yhteyttä:         

Opinto-ohjaaja:   040 5492 221       

Opintosihteeri:     050 4078 209    

      

Koulutuskokeilut:  0400 660 498 (Aitoo) 

     040 8286 160 (Tampere, TELMA)   

     050 5981 204 (Tampere, VALMA) 
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aikk.fi 
Aitoon koulutuskeskus 

Tulikalliontie 54 

36720 AITOO 

Puhelin: 03 4664 600 

Sähköposti: toimisto@aikk.fi 


