
TULE TUTUSTUMAAN ja KOULUTUSKOKEILUUN
AMMATILLISEEN ERITYISOPPILAITOKSEEN

      ihanan  
Aitoo

OTA YHTEYTTÄ:   
 
Taina Toivettula  
opinto-ohjaaja         
050 56 30090   
taina.toivettula@aikk.fi 

Toivotamme tervetulleiksi oppilaat, opiskelijat, opettajat, 
ohjaajat ja vanhemmat. 

Ota yhteyttä, sovitaan teille
tutustumisretki ihanan Aitoossa 
oppimisympäristössä.

 -meillä on

Tutustu meihin: 

Tervetuloa! 

aikk.fi



Koulutuskokeilu

• Auttaa sinua opiskelupaikan valinnassa. 
• Tutustuttaa sinut meihin ja saat tietoa 
 opiskelumahdollisuuksista. 
• Tutustut muihin opiskelijoihin ja 
 henkilökuntaan. 
• Auttaa meitä tutustumaan sinuun ja 
 kuulemme, millaisia toiveita ja 
 odotuksia sinulla on opintojesi 
 suhteen. 

Tutustuminen ja koulutuskokeilu 
Hervannan toimipaikassa, Sinitaival 6

• Koulutuskokeilu Hervannassa kestää yhden päivän.
• Koulupäivä on toiminnallinen, kestoltaan 4 tuntia,  
 sisältää lounaan.
• Päivän aikana toimimme oppilaitoksen tiloissa ja 
 oppimisympäristöissä lähialueella.
• Sinulla voi tarvittaessa olla avustaja mukana.

Tutustuminen ja koulutuskokeilu
Aitoon toimipaikassa, Tulikalliontie 54

• Tule opettajan, ohjaajan tai huoltajien kanssa 
 tutustumiskäynnille.
• Koulutuskokeilu Aitoossa kestää 3–5 vuorokautta.  
 Sen aikana pääset  tutustumaan opiskeluun Aitoon  
 koulutuskeskuksessa ja asumiseen asuntolassamme.
•  Kela tukee koulutuskokeilun kustannuksia, kun tutus- 
 tut perustutkintoon. Hae tukea Kelan lomakkeella 
 Ammatillinen kuntoutus KU 101. 
• Lisätiedot nettisivuiltamme: aikk.fi
 Aitoon koulutuskeskus – Hakeminen ja tutustuminen

Työhön ja itsenäiseen elämään
valmentava koulutus – TELMA 
Hervannassa ja Aitoossa sinulle, joka 
tarvitset paljon tukea arjessa ja opin-
noissa. Opiskelet pienryhmässä omien 
tavoitteidesi mukaisesti.

Tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus – TUVA Hervannassa ja 
Aitoossa sinulle, joka olet suorittanut
perusopetuksen ja haluat vielä miettiä, 
mille alalle haet tutkintokoulutukseen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Aitoossa

Taideteollisuusalan perustutkinto Aitoossa
Tuotteen valmistuksen osaamisalalla opiskelet tekstiilien suunnittelua
ja valmistusta. Opit kutomaan kangaspuissa ja käyttämään erilaisia  
käsityötekniikoita. Valmistut artesaaniksi.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Aitoossa
Ruokapalvelun osaamisalalla opiskelet ruuan valmistusta, esille laittoa, astia-
huoltoa ja asiakaspalvelua. Perehdyt elintarvikehygieniaan ja erityisruoka-
valioihin. Valmistut kokiksi.

 Koulutusalamme

Toimitilahuoltajan osaamisalla opiskelet puhtaanapidon työ-
tehtäviä. Opit ylläpitosiivousta, perussiivousta ja asiakaspalvelua. 
Opintojen aikana työskentelet koululla, liikekeskuksissa, päivä-
kodeissa, palvelutaloissa tai vaikkapa terveydenhuoltotiloissa 
siistijän tehtävissä. Valmistut toimitilahuoltajaksi.

Kotityöpalvelujen osaamisalalla opiskelet asiakkaiden avusta-
mista, siivousta ja ruuan valmistamista. Opit auttamaan asiakkaita 
kodinhoidossa ja asioinnissa. Valmistut kodinhuoltajaksi.

 Kiinteistönhoidon osaamisalalla opiskelet kiinteistön-
hoidon työtehtäviä. Opit leikkaamaan nurmikkoa, tekemään 
lumitöitä, käyttämään työkoneita ja tekemään pieniä 
korjaustöitä. Valmistut kiinteistönhoitajaksi.

 Kiinnostuitko? 

aikk.fi


