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Tervetuloa Aitoon koulutuskeskukseen
koulutuskokeilujaksolle tutustumaan ammatilliseen tai valmentavaan koulutukseen sekä asumiseen
opiskelija-asuntolassa. Koulutuskokeilun kesto on ensisijaisesti kaksi vuorokautta (ma-ke tai ke-pe).
Joissain tapauksissa voidaan sopia kokeilun kestoksi myös neljä vuorokautta (ma-pe).
Koulutuskokeilujaksollaan kokeilija osallistuu jonkin ryhmän mukana oppilaitoksessamme
järjestettäville oppitunneille sekä iltatoimintaan asuntolassa. Koulutuskokeilun jälkeen lähetämme
lyhyen palautteen kuluneesta viikosta kokeilijan kotiin sekä kouluun.
Ennen koulutuskokeilua kokeilijan kotona ja koulussa täytetään esitietolomakkeet, jotka palautetaan
opettajalle. Opettaja liittää esitietolomakkeen hakemukseen. Kaikki tieto tulee olla oppilaitoksessa
viimeistään 2 viikkoa ennen koulutuskokeilua. Tämä on erittäin tärkeää koulutuskokeilun
onnistumisen turvaamiseksi.
Koulutuskokeilun hinta on 35 € / vuorokausi. Puolen viikon (ma-ke tai ke-pe) hinta on 70 €.
Koko viikon (ma-pe) hinta on 140 €. Hintaan sisältyy opetus, asuminen asuntolassa, iltatoiminta sekä
ruokailut; aamiainen, lounas, kahvi-välipala, päivällinen ja iltapala. Laskun lähetämme kokeilijan kotiin
(tai muuhun ilmoitettuun laskutusosoitteeseen) koulutuskokeilun jälkeen. Koulutuskokeilija huolehtii
itse kotimatkojen kustannuksista.
Koulutuskokeilijalla tulee olla mukanaan ainakin varustelistassa mainitut varusteet, joiden pitää olla
nimikoituja. Aitoon koulutuskeskus ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista tavaroista. Mahdollisten
lääkkeiden toivomme olevan dosetissa ja kirjattuna tarkasti epäselvyyksien välttämiseksi.
Asuntolasta koulutuskokeilija saa lainaksi vuodevaatteet sekä oppitunneilla tarvittavat työ- ja
suojavaatteet.

VARUSTELISTA:
*säänmukainen vaatetus ja muu varustus
*riittävästi vaihtovaatteita
*sisäjalkineet
*mahdolliset lääkkeet
(lääkkeiden nimet, annostus ja ottoajankohta kirjattuna)
*peseytymis- ja muut henkilökohtaisen
hygienian hoitoon tarvittavat välineet
*pyyhe
*uima-asu
*suihkukengät
*taskurahaa mahdollisia kanttiiniostoksia varten
*kotimatkarahat / matkalippu

Asuntolan ohjaajat vastaavat kello 16:n jälkeen numerosta 040 5719 170 tai 050 3223 498.
Jos kokeilujakso alkaa maanantaina ja päättyy keskiviikkona, toivomme koulutuskokeilijoiden
saapuvan koululle maanantaina kello 11. Koulutuskokeilu päättyy keskiviikkona päivällisen jälkeen
kello 16.30, jolloin kokeilijan hakijoiden tai muun sovitun kuljetuksen kotiin olisi hyvä olla Aitoossa.
Tällöin ei koululta kulje linja-autoa.
Jos kokeilujakso alkaa keskiviikkona ja päättyy perjantaina, koulutuskokeilu alkaa keskiviikkona
kello 8 ja päättyy perjantaina lounaan jälkeen kello 12.
Koulutuskokeilujaksolle/-jaksolta on mahdollisuus maanantaisin ja perjantaisin tulla/lähteä
linja-autolla ohessa olevan aikataulun mukaan. Linja-automaksu maksetaan Tampereen ja Lahden
bussissa suoraan kuljettajalle tai mieluiten ostetaan etukäteen matkalippu Matkahuollosta.
Hämeenlinnan suunnasta kulkevien koulutuskokeilijoiden bussimaksut laskutetaan jälkikäteen
koulutuskokeilumaksun yhteydessä.
Jos teillä on kysymyksiä koululle tulosta tai koululta lähdöstä, ole rohkeasti yhteydessä!
Jos sovittu koulutuskokeilu joudutaan jostain syystä perumaan, toivomme pikaista ilmoitusta asiasta.
Ota yhteyttä:
S-posti: taina.toivettula@aikk.fi
Puhelin: 050 5630090
Aitoon koulutuskeskus
Tulikalliontie 54
36720 Aitoo
Tervetuloa Aitooseen!

Aitoon väki

Koulutuskokeilijat
vastaanotetaan
AINOLAasuntolassa
maanantaina /
keskiviikkona.

Matkat Aitooseen
Tampereelta ja Hämeenlinnasta pääsee
bussilla Aitoon koulutuskeskukselle
maanantaina aamulla.
Perjantaina iltapäivällä bussi vie
oppilaitokselta Tampereelle ja
Pälkäneen–Valkeakosken kautta
Hämeenlinnaan.
Bussissa on oppilaitoksen
henkilökuntaa,
joka ohjaa opiskelijoita
esimerkiksi bussin vaihdossa.
Bussimatkojen hinnat ovat:
Tampereelle 5,90 € (opiskelijakortilla),
Valkeakoskelle ja Hämeenlinnaan 6,90 €,
Pälkäneelle 2,50 € / suunta.
Bussimatkojen hintoja (aikuinen, ilman
opiskelijakorttia):
Tampere–Aitoo 10,10 €
Valkeakoski–Aitoo 6,90 €
Hämeenlinna–Aitoo 6,90 €
Lahti – Pälkäne 10,00€

Hämeenlinnan bussiyhteys on tilausajo.
Koulu laskuttaa matkat
koulutuskokeilulaskutuksen yhteydessä.

Tampere–Aitoo, maanantaisin
Tampereen linja-autoasema
Kangasalan linja-autoasema
Sahalahti
Aitoon koulutuskeskus

10:20
10:45
11:00
11:25

Aitoo–Tampere, perjantaisin
Aitoon koulutuskeskus
Sahalahti
Kangasalan linja-autoasema
Tampereen linja-autoasema

13:10
13:25
13:45
14:15

Hämeenlinna–Aitoo, maanantaisin
Hämeenlinnan linja-autoasema
8:55
Hämeenlinnan rautatieasema
9:10
Iittalan pysäkki ( tie 130, 2. pysäkki) 9:15
Valkeakosken linja-autoasema
9:50
Aitoon koulutuskeskus
n.10:30-10.45
Aitoo–Hämeenlinna, perjantaisin
Aitoon koulutuskeskus
12:00
Pälkäneen linja-autoasema
12:25
Valkeakosken linja-autoasema
12:45
Iittalan pysäkki
13:05
Hämeenlinnan linja-autoasema
13:40
Hämeenlinnan rautatieasema
13:50
Bussivastaava Tampere
p. 040 7696 480 (maanantaisin)
p. 050 4762 354 (perjantaisin)
Bussivastaava Hämeenlinna
p. 050 5660 918
Luopioisten Linja p. 03 5364 020

