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Aitoon koulutuskeskus 

Aitoon koulutuskeskus on ammatillinen erityisoppilaitos.  

Voit hakea meiltä opiskelupaikkaa, jos tarvitset  

opiskelussasi erityistä tukea.  

Me tarjoamme sinulle: 

 yksilöllistä ja laaja-alaista tukea opinnoissa 

 valmennusta arkielämän taidoissa 

 tukea työllistymisessä. 

Opiskelu  Aitoon koulutuskeskuksessa on  

käytännönläheistä ja työvaltaista. Opiskelet pienryhmässä,  

jossa sinua ohjaavat ryhmänohjaaja ja opintoavustajat.  

Hankit osaamista koulun työtehtävissä, lähiseudun  

työpaikoilla ja kotipaikkakunnallasi. 

Aitoon koulutuskeskus toimii Pälkäneellä Aitoossa ja  

Tampereella Hervannassa.  Aitoossa voit asua opiskelija-

asuntolassamme kouluviikkojen ajan.  Aitooseen on  

hyvät bussiyhteydet  Tampereen, Hämeenlinnan ja Lahden  

suunnasta.  Tampereen toimipaikassa käymme päiväkoulua.   
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Koulutustarjonta 

Aitoon koulutuskeskuksessa voit opiskella valmentavissa koulutuksissa ja  

ammatillisissa perustutkintokoulutuksissa. 

Meillä voit suorittaa: 

 työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) 

 tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) 

 ravintola- ja catering-alan perustutkinnon 

 puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon 

 taideteollisuusalan perustutkinnon. 

Kaikkien koulutustemme tavoitteena on, että opiskelet sinulle sopivaan ammattiin  

ja saat hyvät valmiudet mahdollisimman itsenäiseen elämään. 

Suosittelemme, että tutustut ennen yhteishakua sinua kiinnostavaan koulutukseen  

koulutuskokeilujaksolla. Ohjeet ja hakulomake löytyvät kotisivuiltamme: aikk.fi. 

Tervetuloa tutustumaan. 

Tarkista kevään 2023 koulutustarjontamme opintopolku.fi-palvelusta. 
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TELMA-koulutus 

Työhön ja itsenäiseen elämään  

valmentavassa koulutuksessa saat  

valmiuksia hyvään, itsenäiseen elämään ja työhön. 

TELMAssa harjoittelet: 

 työtaitoja sinua kiinnostavissa ja  

sinulle soveltuvissa tehtävissä  

 arkielämän taitoja – esimerkiksi  

ruuanlaittoa ja kodinhoitoa 

 omasta hyvinvoinnista huolehtimista. 

TELMA-koulutus kestää yksilöllisesti 1–3 vuotta.  

TELMA-koulutuksen jälkeen voit työllistyä omien  

edellytystesi mukaisiin työtehtäviin työpaikoille,  

työkeskuksiin tai päivätoimintaan. 

Järjestämme TELMA-koulutusta Aitoossa ja  

Tampereella. 



8 

 



9 

 

TUVA-koulutus 

Tuva-koulutus on tutkintokoulutukseen  

valmentavaa koulutusta.  

Voit hakea TUVAan, jos et vielä tiedä, mitä alaa  

haluat opiskella ja tarvitset opinnoissasi yksilöllistä  

ohjausta. 

TUVA-koulutuksessa voit: 

 tutustua sinua kiinnostaviin koulutuksiin ja  

työtehtäviin 

 vahvistaa opiskelutaitojasi 

 hankkia tarvitsemiasi arjen taitoja 

 suunnitella jatko-opintojasi ja tulevaisuuttasi. 

Koulutus kestää yleensä vuoden.  TUVAn jälkeen  

voit hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen. 

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

Ruokapalvelun osaamisala  

Kokki 

Ruokapalvelun osaamisalalla opiskelet esimerkiksi  

ruuanvalmistusta, ruuan esille laittoa, astiahuoltoa ja  

asiakaspalvelua.  

Kun valmistut, voit työskennellä avustavissa työtehtävissä 

erilaisissa ammattikeittiöissä.  Alan työtehtäviä ovat  

esimerkiksi keittiön puhtaanapito ja astiahuolto  

tai kahvilatyö.  

Keittiötyö on seisomatyötä ja käsillä tekemistä, joten  

tarvitset hyvän fyysisen kunnon.  Työssä tarvitaan myös 

vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. 

Opintoihin sisältyy arkielämän taitojen opiskelua. 

Opinnot kestävät yleensä kolme vuotta. 

Voit suorittaa koulutuksen Aitoon toimipaikassa. 
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

Kiinteistönhoidon osaamisala 

Kiinteistönhoitaja 

Kiinteistönhoidon osaamisalalla opiskelet kiinteistöjen ja 

piha-alueiden hoitoon liittyviä tehtäviä. Opit tuntemaan 

kiinteistöjen tekniikkaa ja tekemään pieniä korjaustöitä. 

Valmistuttuasi voit työskennellä kiinteistöjen ja viher-

alueiden hoito-, huolto- ja korjaustehtävissä.  Työkohteita 

ovat esimerkiksi asuinrakennukset, teollisuuskiinteistöt, 

koulut, palvelutalot ja seurakuntien kiinteistöt.  

Alalla tarvitaan vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja  

oma-aloitteisuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa.  

Opintoihin sisältyy arkielämän taitojen opiskelua. 

Opinnot kestävät yleensä kolme vuotta. 

Voit suorittaa koulutuksen Aitoon toimipaikassa. 
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”Täällä on 

mahtavan 

Aitoo 

ja hieno 

ympäristö!” 
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

Kotityöpalvelujen osaamisala 

Kodinhuoltaja 

Kotityöpalvelun osaamisalalla opiskelet esimerkiksi  

asiakkaiden avustamista, puhtaanapitoa ja ruuan- 

valmistusta. Opit auttamaan asiakkaita kodinhoidossa,  

asioinnissa ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. 

Kun valmistut, voit työskennellä avustavissa työtehtävissä 

esimerkiksi asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa tai  

päiväkodeissa.  Alan työtehtäviä ovat esimerkiksi siivous, 

astiahuolto ja asiakkaiden avustaminen. 

Kodinhuoltajan työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja  

ja kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.  

Opintoihin sisältyy arkielämän taitojen opiskelua. 

Opinnot kestävät yleensä kolme vuotta. 

Voit suorittaa koulutuksen Aitoon toimipaikassa. 
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

Toimitilahuollon osaamisala 

Toimitilahuoltaja 

Toimitilahuollon osaamisalalla opiskelet puhtaanapidon 

työtehtäviä ja asiakaspalvelua. Opit esimerkiksi laitosten, 

kotien ja muiden kohteiden ylläpito- ja perussiivousta.  

Opit käyttämään siivousaineita, välineitä ja koneita. 

Kun valmistut, voit työskennellä siivoustyössä ja muissa 

alan avustavissa työtehtävissä erilaisissa työpaikoissa.   

Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi siivous, tekstiilihuolto, 

kokouspalvelut ja tilojen viihtyisyydestä huolehtiminen. 

Toimitilahuoltajan työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja  

sekä kykyä työskennellä yksin ja ryhmässä. 

Opintoihin sisältyy arkielämän taitojen opiskelua. 

Opinnot kestävät yleensä kolme vuotta. 

Voit suorittaa koulutuksen Aitoon toimipaikassa. 
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Taideteollisuusalan perustutkinto 

Tuotteen valmistuksen osaamisala 

Artesaani 

Tuotteen valmistuksen osaamisalalla opiskelet  

tekstiilien suunnittelua ja valmistusta. Opit kutomaan  

kangaspuilla ja käyttämään monipuolisesti erilaisia  

käsityötekniikoita. 

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi avustavissa 

työtehtävissä tekstiilialan yrityksissä, tekstiilihuollon  

tehtävissä tai toiminta- ja käsityökeskuksissa. 

Tuotteen valmistuksen osaamisalalla pääset  

hyödyntämään luovuuttasi, taiteellista ilmaisukykyäsi  

ja tekemään käsilläsi.  

Opintoihin sisältyy arkielämän taitojen opiskelua. 

Opinnot kestävät yleensä kolme vuotta. 

Voit suorittaa koulutuksen Aitoon toimipaikassa. 



20 

 

”Vapaa-ajalla 

on kiva olla 

kavereiden 

kanssa.” 

”Asuntolassa on  

huippuhyvä 

henkilökunta” 



21 

 

Asuminen Aitoossa 

Aitoon toimipaikassa voit asua kouluviikot  

opiskelija-asuntolassa. 

Asuntolassa harjoittelet itsenäistä elämää ja  

arjen taitoja ohjattuna. Siivoat oman huoneesi,  

voit pestä pyykkiä ja valmistaa aamu- ja iltapaloja.  

Iltaisin sinua tukevat asumispalveluohjaajat.  

Öisin asuntolassa on yövalvonta.  Asuntolassa  

asutaan pääosin kahden hengen huoneissa. 

Asuntolaelämä tukee sosiaalisia taitojasi ja  

hyvinvointiasi.  Asuntolassa kohtaat muita nuoria.   

Aitoossa syntyy usein hyviä kaverisuhteita, jotka  

jatkuvat opiskelujen päätyttyäkin. 

Asuntolamme toimii kouluaikoina maanantaista  

perjantaihin.  Asuntolassa asuminen on maksutonta.  

Koulupäivän aikana tarjottava lounas on maksuton,  

mutta muista aterioista (aamupala, päivällinen, iltapala)  

peritään maksu. 
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Asuntolaelämää 

Kun koulupäivä Aitoossa päättyy, alkaa vapaa-aika.   

Voit viettää aikaa kavereiden kanssa.  Voit osallistua  

sinua kiinnostaviin kerhoihin ja harrastuksiin. 

Yhteisissä tiloissa voit pelata erilaisia pelejä kuten  

pleikkaa, biljardia, ilmakiekkoa tai lautapelejä.  

Kerhoissa harrastetaan esimerkiksi eri liikuntalajeja, 

musiikkia, askartelua ja kuvataidetta.  Asuntolassa  

järjestetään yhteisiä tapahtumia kuten juhlia,  

karaokeiltoja, diskoja ja retkiä. 

Aitoossa koulua ympäröi luonto, jossa voit  

harrastaa ulkoliikuntaa. Koululla on omia liikunta- 

tiloja kuten liikuntasali, uima-allas ja kuntosali. 

Opiskelijakunnan kioski on auki kaksi kertaa  

viikossa. 

Opiskelijat voivat vaikuttaa asuntolan ohjelmaan  

viikkokokouksissa. 
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Tampereen toimipaikka 

Tampereen toimipaikassamme voit opiskella TELMA-  

tai  TUVA-koulutuksen pienryhmissä. Ryhmien  

ohjauksesta vastaavat erityisopettajat ja opinto- 

avustajat. Opiskelijapaikkoja Tampereella on noin 40. 

Toimimme Tampereella Hervannassa. Osoitteemme  

on Sinitaival 6.  Tampereen toimipaikassa ei ole  

asumismahdollisuutta, vaan opiskelijat käyvät  

päiväkoulua. 

Osaamisen hankkimiseen on Hervannassa hyvät  

mahdollisuudet:  Tilamme ovat nykyaikaiset.  

Hervannassa on hyvät palvelut.  Lähiseudulla on  

tarjolla erilaisia työharjoittelupaikkoja, joissa voit  

hankkia osaamista.  Luontokin on lähellä,  

ja Hervantaan on hyvät liikenneyhteydet. 

Tervetuloa tutustumaan ja koulutuskokeiluun  

Tampereen toimipaikkaamme. 
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Hae opiskelemaan! 

Voit hakea Aitoon koulutuskeskukseen  

kevään yhteishaussa 21.2.–21.3.2023.  

Haku tapahtuu opintopolku.fi- 

palvelun kautta. 

Voit hakea opintoihin myös kesken lukuvuoden  

jatkuvassa haussa, mikäli opiskelijapaikkoja  

vapautuu.  Avautuvista paikoista tiedotamme  

kotisivuillamme. 

Ennen hakuaikaa voit tutustua opiskeluun käymällä koulutuskokeilussa. Ohjeet ja hakulomake  

löytyvät kotisivuiltamme: aikk.fi. Olet tervetullut myös vierailulle tutustumaan toimintaamme. 

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

Ota yhteyttä:         

Opinto-ohjaaja  

(koulutuskokeilut, tutustumiskäynnit):    

050 5630 090 / taina.toivettula@aikk.fi      

     

                  

Opintosihteeri (hakuneuvonta): 

050 4078 209 / tero.koski@aikk.fi 
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aikk.fi 
Aitoon koulutuskeskus 

Tulikalliontie 54 

36720 AITOO 

Puhelin: 03 4664 600 

Sähköposti: toimisto@aikk.fi 


