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AMMATILLINEN KOULUTUS SALPAUKSESSA
• Auto ja logistiikka
• Estraditaide
• Kauneudenhoito
• Kieli- ja kulttuurikoulutus
• Kiinteistöpalvelut
• Kone ja metalli
• Kotitalous
• Kulta ja kaiverrus, metallikalusteet
• Liiketalous
• Luonnonvara-ala
• Maahanmuuttajakoulutus
• Matkailu, ravitseminen ja elintarvike
• Muovi ja laboratorio
• Musiikki
• Nuoriso ja vapaa-aika
• Puu ja huonekalu
• Rakentaminen
• Sosiaali- ja terveysala
• Sähkö ja elektroniikka

• Talotekniikka/LVI
• Tekstiili ja vaatetus
• Tieto- ja viestintätekniikka
• Turvallisuus
• Viestintä
• Viherrakennus
• Ympäristönhoito
• AVA, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava
ja kuntouttava opetus ja ohjaus
• Ammattistartti, ammatilliseen peruskoulutukseen
ohjaava ja valmistava koulutus
• VALKO, ammatilliseen peruskoulutukseen
valmistava koulutus
• Vammaisten ammatillinen erityisopetus / Kaarisilta

LUKIO-OPINNOT SALPAUKSESSA
• Yleislukio
• Tekniikkalinja
• Aikuislinja
• Lukio-opintoja ammattiin opiskeleville

Hakijan oppaan kuvissa esiintyvät sirkus
artistit Sade Kamppila ja Heikki Tolin ovat
valmistuneet Salpauksesta keväällä 2009.
Yhdessä neljän opiskelukaverinsa kanssa
he ovat perustaneet Sirkus Aikamoinen
-ryhmän:
www.sirkusaikamoinen.fi
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Löydät meidät myös
Facebookista,
Koulutuskeskus Salpaus

Löydä omasi valintaviidakosta
Näetkö itsesi tulevana leipurina, lähihoitajana, talonrakentajana, kosmetologina vai kenties luonto-ohjaajana?
Tai olisiko oma alasi sittenkin kulttuurin puolella, esimerkiksi musiikin maailmassa? Koulutuskeskus Salpauksessa valittavanasi on lähes kuusikymmentä ammatillista tutkintoa, jotka antavat eväitä hyvin monenlaisiin
työtehtäviin. Vaihtoehtoisesti voit hakeutua ammatillisiin opintoihin valmistavaan koulutukseen tai Salpauksen omaan lukioon. Oppilaitoksemme tarjoaa siis
elämääsi leipää ja sirkushuveja – ja kaikkea siltä väliltä.
Salpaus toimii Päijät-Hämeen alueella: Lahdessa, Heinolassa, Hollolassa, Orimattilassa, Nastolassa ja Asikkalassa, joista Asikkalassa, Orimattilassa ja Hollolassa on
omat opiskelija-asuntolat. Kaikkiin toimipaikkoihin on
helppo kulkea julkisilla kulkuvälineillä.
Leipää ja sirkushuveja -teema on peräisin jo kaukaa
historiasta, mutta se sopii edelleen Koulutuskeskus Salpaukselle, sillä koulutamme paitsi leipureita ja sirkusartisteja, mutta myös kaikkea siltä väliltä. Kaikki tutkinnot
eivät ole haussa vuosittain. Voit tarkistaa sinua kiinnostavan tutkinnon tilanteen nettisivuiltamme,
www.salpaus.fi

Koulutuskeskus Salpauksessa on vuosittain jaossa lähes
2000 opiskelupaikkaa. Tällä kertaa yhteishaussa on
tarjolla myös kolme uutta tutkintoa. Voit valmistua
kosmetiikkaneuvojaksi, toimitilahuoltajaksi tai viherrakennuksen artesaaniksi.
Tutkintokuvausten kohdalla ilmoitetut aloituspaikkamäärät ovat syyskuun 2010 mukaiset ja ne saattavat
muuttua.
Leipä ja sirkushuvit, eli arkiset perusasiat ja antoisa
vapaa-aika ovat tärkeitä myös opiskeluaikana. Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa sinulle laadukkaan opetuksen ja
tasokkaiden opiskelijapalvelujen lisäksi monia mahdollisuuksia viettää aktiivista vapaa-aikaa ja saada elinikäisiä
ystäviä.
Sukella valintaviidakkoon ja tutustu Salpauksen koulutusaloihin ja tukintoihin. Valitse omasi ja nauti itsellesi
sopivalla tavalla sekä leivästä että sirkushuveista Koulutuskeskus Salpauksessa!

Laajenna todellisuuttasi!
Tällä AR-logolla varustetut sivut avaavat
lisätyn todellisuuden maailman
Etsi logo ja seuraa ohjeita:

1 - Mene sivustolle http://salpro.salpaus.fi/salpausAR
2 - Vie AR-logolla varustettu sivu web-kameran eteen
3 - Saat lisäohjeita sivustolta http://salpro.salpaus.fi/
salpausAR/ohjeet.html
Augmented by
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Hakurumba – miten homma etenee?
Kevään 2011 yhteishaun aikataulu syksyllä 2011 alkavaan koulutukseen
yhteishaku
Nettihakemus on tallennettava hakujärjestelmään www.haenyt.fi ja paperihakemuksen
on oltava perillä Opetushallituksessa (Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki)
viimeistään 18.3.2011 kello 16.15.

28.2. – 18.3.2011

pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielikokeet

26.4. – 27.5.2011

tieto HAKIJOILLE ALKAEN

16.6.2011

ILMOITUS opiskelupaikan vastaanottamiSESTA VIIMEISTÄÄN
Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes koulu- ja työtodistukset
sekä tarvittaessa lääkärintodistus ja annettujen tietojen oikeellisuus on tarkistettu.

30.6.2011

täydennyshaku
Nettihakemus on tallennettava hakujärjestelmään ja paperihakemuksen on oltava perillä
Opetushallituksessa (Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki) viimeistään 15.7.2011 kello 16.15.

8. – 15.7.2011

täydennyshaun pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielikokeet

25. – 29.7.2011

tieto valituille ALKAEN

5.8.2011

ILMOITUS opiskelupaikan vastaanottamiSESTA VIIMEISTÄÄN

19.8.2011

Syksyn 2011 yhteishaun aikataulu tammikuussa 2012 alkavaan koulutukseen
yhteishaku
Nettihakemus on tallennettava hakujärjestelmään www.haenyt.fi ja paperihakemuksen
on oltava perillä Opetushallituksessa (Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki) viimeistään
7.10.2011 kello 16.15.

28.9. – 7.10.2011

pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielikokeet

25.10. – 8.11.2011

tieto HAKIJOILLE ALKAEN

18.11.2011

ILMOITUS opiskelupaikan vastaanottamiSESTA VIIMEISTÄÄN

2.12.2011

Kuka voi hakea?

Miten haku tapahtuu?

Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän
suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Jos olet
suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon,
hakeudut opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja
ylioppilaiden kiintiöpaikoilla (yhteishaussa oma yolinjakoodi).

Hakeminen ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen käy kätevimmin verkossa: www.haenyt.fi.
Hakea voi tarvittaessa myös paperilomakkeella, jonka
saat Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalvelusta
tai tulostamalla osoitteesta www.koulutusnetti.fi.
Hakemukseen voit merkitä enintään viisi yhteishakuun
kuuluvaa hakutoivetta.

Huomioitavaa: terveydelliset vaatimukset

Lisätietoa osoitteissa
• www.salpaus.fi > Tule opiskelemaan
• www.haenyt.fi
• www.koulutusnetti.fi

Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia.
Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, kuten pitkäaikaissairauksia, allergioita tai liikuntarajoitteita, ota
yhteys oman oppilaitoksesi tai hakemasi oppilaitoksen
opinto-ohjaajaan ennen koulutukseen hakeutumista.
Häneltä saat tietoa siitä, millaiset ovat mahdollisuutesi
opiskella ja työskennellä toivomallasi alalla. Lisätietoa
eri ammattialojen työn luonteesta ja terveydellisistä
edellytyksistä: www.salpaus.fi > Yhteishaku > Tietoa
hakemisesta.

Olemme
savUton
opiskeluympäristö!
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Millä todistuksella haetaan?
Perusopetuspohjaiseen koulutukseen haetaan perusopetuksen päättötodistuksella. Lukion oppimäärän
tai ylioppilastutkinnon suorittaneille varatuille aloituspaikoille haetaan lukion päättötodistuksella. Lukion
oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneet eivät
voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella. Ammatillisella perustutkintotodistuksella ei voi hakea ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen yhteishaussa.

Mikä on joustava valinta?
Salpaus voi erityisen syyn perusteella valita joustavasti
enintään 30 % kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista. Hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä
opinnoista otetaan aina huomioon, kun poiketaan
pistejärjestyksestä. Hakijan tulee joustavan valinnan
liitteillä tai muulla tavalla osoittaa ne suoritukset tai
tiedot, joihin hän vetoaa. Joustavan valinnan kautta
hakeva on mukana myös normaalissa valintamenettelyssä. Yhteishakujärjestelmässä joustavaa valintaa
voidaan soveltaa hakijan 1 – 5 hakutoiveeseen hakijan
ilmoituksen mukaan.
Joustavan valinnan erityisiä syitä voivat olla:
• Terveydelliset syyt
Kun alaan ja koulutukseen osallistumiseen liittyvistä
terveydellisistä rajoituksista johtuen hakijalla on vain
harvoja koulutusmahdollisuuksia.
• Oppimisvaikeudet
Kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia (lääkärin, erityisopettajan tai psykologin todentama
oppimisvaikeus).
• Ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen
Kun aikuisella hakijalla ei ole ammatillista peruskoulutusta tai hakijalle soveltuvaa ammatillista aikuiskoulutusta ei ole tarjolla.
• Koulutodistusten vertailuvaikeudet
Kun hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion
oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla tai kun
todistus on hyvin puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa, esimerkiksi peruskoulu on jäänyt
kesken.

• Harrastustoimintaan liittyvät syyt
Kun hakija on suorittanut alaan liittyviä kursseja tai
hänellä on osoitettavissa olevaa erityislahjakkuutta tai
merkittävää harrastustoimintaa.
• Urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen
• Sosiaaliset syyt
Kun hakijalla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä (esimerkiksi paikkakunnalle muutto, psyykkiset tai sosiaaliset syyt).
• Työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt
Kun hakija voi turvata työllistymisensä esimerkiksi
sijoittumalla omaan tai perheen yritykseen.
Jos haet joustavan valinnan kautta, toimi näin:
• Täytä nettihakulomake tai paperilomake, johon
merkitset joustavan valinnan käytön ja perustelut
niiden hakutoiveiden kohdalle, joihin haet joustavilla
valintaperusteilla.
Huomaa, että joustavassa valinnassa peruste, joka
on valintaperuste yhteen koulutukseen, voi olla este
toiseen koulutukseen.
Koska eri tutkintojen joustavat hakemukset käsitellään
erikseen alakohtaisesti, tulosta erillinen hakemus jokaista joustavan haun toivetta varten.
Kaikkien hakutoiveiden osalta hakulomakkeet ja liitteet
lähetetään samaan osoitteeseen:
Koulutuskeskus Salpaus
Opiskelijavalinta
PL 170
15141 LAHTI
Jos vetoat koulutodistuksen vertailuvaikeuksiin, muista
toimittaa myös kopio koulutodistuksestasi.
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Opiskelijavalinnan painotukset
Opiskelijavalintaan vaikuttavat hakijoiden valintapistemäärä, hakijoiden esittämä hakutoivejärjestys,
mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä valintahaastattelu. Hakijoille annetaan pisteitä seuraavasti:

PERUSOPETUKSEN OPPIMÄÄRÄN SUORITTANEET HAKIJAT
Perus- tai lisäopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna 				
Talouskoulun, AVAn, Ammattistartin tai VALKOn suorittamisesta 				
Yleisestä koulumenestyksestä, kaikkien aineiden keskiarvo 					
Painotettavista arvosanoista; liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki,
keskiarvo kolmen parhaan em. aineen arvosanasta 						
Työkokemuksesta 									
Ensimmäisestä hakutoiveesta 								
Toisesta hakutoiveesta 									
Sukupuolen perusteella; jos ensisijaisista hakijoista alle 30 prosenttia on samaa sukupuolta kuin hakija
Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 						
LUKION OPPIMÄÄRÄN TAI YLIOPPILASTUTKINNON SUORITTANEET HAKIJAT
Yleisestä koulumenestyksestä 								
Työkokemuksesta 									
Ensimmäisestä hakutoiveesta 								
Toisesta hakutoiveesta 									
Sukupuolen perusteella; jos ensisijaisista hakijoista on alle 30 prosenttia samaa sukupuolta kuin hakija
Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 						

Poikkeus
Valinta käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon,
audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon ja kuvallisen alan perustutkintoon
tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeiden perusteella.

Haku kaksoistutkintoon
Kaksoistutkinnon suorittaminen on mahdollista lähes
kaikissa perustutkinnoissa. Kaksoistutkinnon lukioopintoihin haetaan erillisellä hakulomakkeella. Saat
lomakkeen valintakirjeen mukana sen jälkeen, kun
paikka ammatillisessa perustutkinnossa on varmistunut.
Voit siis tehdä päätöksen lukio-opintojen lisäämisestä
ammattiopintojen rinnalle vielä hakuajan jälkeen.

Haku kolmoistutkintoon
Mikäli haluat opiskella kerralla ylioppilastutkinnon,
lukion koko oppimäärän ja ammatillisen perustutkinnon, tulee sinun hakea kolmoistutkinnon suorittajaksi.
Kolmoistutkintoon haetaan Nastolan opetuspisteeseen.
Kaksois- ja kolmoistutkinnoista voit kysyä lisää lukioopolta: Henna Jantunen, puh. 044 708 0562.

(3 p.)
(3 p.)
(4 – 16 p.)
(2 – 8 p.)
(1 – 5 p.)
(3 p.)
(1 p.)
(2 p.)
(1 – 10 p.)
(4 – 16 p.)
(1 – 3 p.)
(3 p.)
(1 p.)
(2 p.)
(1 – 10 p.)

Haku urheilijoiden koulutukseen
Urheilijoiden ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan
sähköisen yhteishaun (28.2. – 18.3.2011) kautta joustavalla valinnalla. Yhteishaun määräaikaan mennessä
sinun on toimitettava seuraavat asiakirjat jokaiseen
tutkintoon, johon joustavan valinnan kautta olet hakemassa:
1. tulostettu yhteishaun hakemuksesi
2. urheilijoiden koulutuksen hakulomake, jonka voit
tulostaa osoitteesta: www.salpaus.fi > Tule opiskelemaan > Yhteishaku tai tilata puhelimitse Salpauksen
opintotoimistosta, puh. 03 828 3107 tai 828 2211
3. kopiot mahdollisista muista liitteistä, joihin vetoat
joustavassa valinnassa.
Ammattiala-/tutkintokohtaista tietoa saat Salpauksen
opinto-ohjaajilta.
Urheiluvalmennuksesta tarkempaa tietoa antaa koulutusvastaava Pekka Merikanto, puh. 044 708 0626 tai
sähköpostitse pekka.merikanto@salpaus.fi.
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Erillishaku

Kielikokeet

Erillishaku on oppilaitoksen järjestämä oma haku tiettyihin koulutuksiin, jotka eivät kuulu yhteishaun piiriin.
Tällaisia koulutuksia ovat:
• Ava, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava
ja kuntouttava opetus ja ohjaus
• Ammattistartti, ammatilliseen peruskoulutukseen
ohjaava ja valmistava koulutus
• Valko, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
koulutus.
• Ammatillinen erityisopetus, Kaarisilta sekä
• 2. ja 3. vuoden opiskelijaryhmien täydentäminen.

Maahanmuuttajat, joilla ei ole päättötodistusta suomalaisesta peruskoulusta tai lukiosta sekä hakijat, joiden
äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen.
Näin varmistetaan, että hakijalla on opiskelua varten
tarvittava kielitaito.

Koulutukseen voi hakeutua muulloinkin kuin yhteishaun
aikana. Opiskelupaikkaa voit tiedustella suoraan Salpauksen opinto-ohjaajilta tai opintoimistoista. Tietoa Salpauksen vapaista opiskelupaikoista löydät osoitteessa
www.salpaus.fi > Tule opiskelemaan > Erillishaku.

Keneltä kysyä neuvoa hakuasioissa?
Salpauksen opinto-ohjaajat opastavat ja neuvovat
yhteishakuun liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä myös, jos aiot täydentää kaksivuotisen tutkinnon
kolmivuotiseksi tai suunnittelet keskeytyneiden opintojen jatkamista.
Opinto-ohjaajien yhteystiedot osoitteessa
www.salpaus.fi > Nykyiset opiskelijat > Opiskelijainfo >
Keneltä kysyä neuvoa?

ELÄMÄNKOULU
Opiskelu on muutakin kuin oppikirjoja
Vapaa-ajan ohjaaja Maija Korpelainen virittelee
Opiskelijatoiminnan koordinaattori Maija Korpelainen
Elämänkoulu-blogissa keskustelua opiskelijaelämän
virittelee Elämänkoulu-blogissa keskustelua opiskelijariemuista
ja arkisemmistakin
asioista. asioista.
Seuraa blogia,
elämän
riemuista
ja arkisemmistakin
Seuraa
niin
tiedät
mitä
Salpauksessa
tapahtuu!
blogia, niin tiedät mitä Salpauksessa tapahtuu!

http://blogit.salpaus.fi/elamankoulu/
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Opiskelu Salpauksessa
Perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa ja opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Esimerkiksi ylioppilailla
tai yhden ammatillisen perustutkinnon jo suorittaneilla opiskeluaika voi lyhentyä jopa kahteen vuoteen osaamisen
tunnustamisen kautta.

Perustutkinnon rakenne
Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov
Perustutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja ja koulutusohjelmaopintoja.
Ammatillisiin opintoihin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista.
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov
Näiden opintojen tavoitteet ovat perustutkintokohtaiset.
Pakolliset (16 ov)
Äidinkieli
4 ov
Toinen kotimainen kieli (ruotsi)
1 ov
Vieras kieli (englanti)
2 ov
Matematiikka
3 ov
Fysiikka ja kemia
2 ov
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto
1 ov
Terveystieto
1 ov
Liikunta
1 ov
Taide ja kulttuuri
1 ov
Ympäristötieto 		
Tieto- ja viestintätekniikka 		
Etiikka 		
Kulttuurien tuntemus 		
Psykologia 		
Yritystoiminta 		
Vieraat kielet: saksa, ranska, italia, espanja, venäjä, kiina

Valinnaiset (4 ov)
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov
0 – 4 ov

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov
• Ammatillisia opintoja
• Ammattitaitoa täydentäviä opintoja, jotka syventävät, laajentavat tai monipuolistavat oman alan opintoja,
kuten esimerkiksi:
– kaksoistutkintoon tähtääviä opintoja, kuten kaksi ammatillista tutkintoa
tai ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto;
kolmoistutkintoon lisäksi lukion päättötodistus
– jatko-opintoihin valmentavia opintoja, kuten lukio-opinnot tai ammattikorkeakouluopinnot
– valinnaisuuden voi suunnata mm. urheilijoiden koulutusohjelmaan.
www.salpaus.fi > Nykyiset opiskelijat > Opiskelijainfo
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Osaaminen todennetaan näytöillä

Urheilijoiden koulutus

Ammattiosaamisen näyttöjä toteutetaan koko koulutuksen ajan, joten ne ovat osa ammattiin oppimista.
Näytöllä osoitetaan ja arvioidaan työelämän edellyttämää laaja-alaista ammatillista osaamista. Näyttö sisältyy
jokaiseen ammatilliseen tutkinnon osaan.

Salpauksen nuorisoasteen perustutkinnoissa on mahdollisuus myös urheilijoiden ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Urheilijan on mahdollista sisällyttää
120 opintoviikon tutkintoon 24 opintoviikkoa oman
alan urheiluvalmennusta (8 tuntia/opiskeluviikko).
Urheilijoiden koulutuksen toteutusmuoto vaihtelee
ammattialoittain ja tutkinnoittain, johtuen tutkintojen
erilaisista opiskeluvaatimuksista sekä toimipaikkojen
sijainnista.

Näyttöjen kesto riippuu työstä ja työtehtävistä ja
vaihtelee tutkinnoittain. Näyttöjen arviointiin osallistuvat opiskelija itse, opettajat sekä työelämän edustajat. Näyttöpaikkoina voivat olla myös muut kuin
työssäoppimispaikat, esim. oppilaitosten työtilat,
(opetusravintolat, kampaamot, laboratoriot, työpajat,
harjoitusyritykset jne.) tai muut oppilaitokset. Oppilaitosnäyttöinä voidaan toteuttaa esimerkiksi työpaikoilla
vaikeasti toteutettavat näytöt, näyttöjen täydentämiset
ja näyttöjen uusinnat.

Osaamisen tunnustaminen
Osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan sitä, että aikaisempia opintoja tai työkokemusta voidaan hyväksyä
opintosuorituksina tutkintoon, jos ne ovat tutkinnon
opetussuunnitelman mukaisia. Näin voidaan välttää
opintojen päällekkäisyyttä.
Jos olet suorittanut lukion koko oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon, sinulle voidaan niin halutessasi
hyväksilukea ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat
(20 ov) ja vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 ov)
sekä ammatillisiin opintoihin sisältyvät muut valinnaiset
tutkinnon osat (10 ov). Vastaavuutta määriteltäessä
otetaan huomioon alan ja työelämän kehitys.

Erityisopetus (er)

Opiskelun kustannukset
Opiskelu on opiskelijalle maksutonta ja koulupäivinä opiskelija saa oppilaitoksen kustantaman aterian.
Kustannuksia muodostuu oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä, koulumatkoista
sekä mahdollisista työvaatteista, -välineistä ja -jalkineista. Myös työvaatetuksen huolto ja siitä aiheutuvat
kustannukset ovat opiskelijan vastuulla. Kustannukset
vaihtelevat opiskeltavasta tutkinnosta riippuen. Opiskelujen aikana on mahdollisuus saada opintotukea, joka
koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan
valtiontakauksesta.

Opiskelijatoiminta
Oppilaskuntatoiminnan kautta opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen asioihin sekä olla mukana
järjestämässä opiskelijoiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja muita aktiviteetteja. Opiskelijatoiminnasta
tarkemmin: www.salpaus.fi > Nykyiset opiskelijat >
Opiskelijatoiminta.

Asuminen opiskeluaikana

Salpauksen erityisopetuksen opintolinjat:
• Levyseppähitsaaja, kone ja metallialan
perustutkinto, Lahti (s. 59)
• Vaatetusompelija, tekstiili- ja vaatetusalan
perustutkinto, Hollola (s. 55)
• Kodinhuoltaja, kotityö- ja puhdistuspalvelujen
perustutkinto, Orimattila (s. 33)

Salpauksella on opiskelija-asuntolat Asikkalassa, Hollolassa ja Orimattilassa. Opiskelija-asuntoa voi hakea
myös Oppilastalo Oy:ltä. Asuntokohteista yhdeksän
sijaitsee Lahdessa ja yksi Asikkalassa. Vaihtoehtoina on
erikokoisia yksiöitä, solu- ja perheasuntoja. Hakuohjeita
saat Salpauksen kuraattoreilta tai opintotoimistoista
sekä Oppilastalo Oy:n asuntotoimistosta:
www.oppilastalo.fi

Erityisopetuksessa huolehditaan tarpeellisten tukitoimien järjestämisestä opiskelijalle.

Jatko-opintojen suunnittelu

Voit hakeutua opiskelemaan erityisryhmissä järjestettävään erityisopetukseen, mikäli olet suorittanut peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän yksilöllistetyn/
mukautetun opetussuunnitelman mukaan ja täytät
hakemasi alan edellyttämän terveysvaatimuksen.
Lisätietoja erityisopetuksen opintolinjoista saat tästä
oppaasta ammattialojen kohdalta tai Salpauksen nettisivuilta www.salpaus.fi.

Kolmivuotisen perustutkinnon suorittaneilla on yleinen
jatko-opintokelpoisuus. Ammatillisen perustutkinnon
suoritettuasi voit hakea suoraan ammattikorkeakouluun
tai yliopistoon mille alalle tahansa. Yksi luontevimmista
jatko-opintoväylistä ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle opiskelijalle on ammattikorkeakoulu.
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Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijatöiden kevätnäyttely
12. – 27.5.2011, Svinhufvudinkatu 2, Lahti (Kulttuurikeskus)
Esillä taidonnäytteitä, töitä ja tuotteita Salpauksen eri koulutusaloilta.
Opiskele sinäkin ammattilaiseksi Salpauksessa ja hanki työllesi paraatipaikka
opiskelijatöiden kevätnäyttelystä!
Kevätnäyttelyn 2010 monipuoliseen antiin voit tutustua osoitteessa
www.salpaus.fi > Nykyiset opiskelijat > Kevätnäyttely.

Koulutuskeskus Salpauksen
opiskelijatöiden kevätnäyttely 20. - 30.5.2010
Kulttuurikeskus, Svinhufvudinkatu 2 E, Lahti
Esillä taidonnäytteitä, töitä ja tuotteita Salpauksen eri koulutusaloilta.
Opiskele sinäkin osaajaksi Salpauksessa ja hanki työllesi paraatipaikka opiskelijatöiden kevätnäyttelystä!
Kevätnäyttelyn 2009 monipuoliseen antiin voit tutustua osoitteessa
www.salpaus.fi > Nykyiset opiskelijat > kevätnäyttely.
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Humanistinen ja kasvatusala
Vapaa-ajan ohjauksen ammattilaiseksi!
Humanistisella ja kasvatusalalla painottuvat ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot. Työ on
usein ohjaus- ja kasvatustyötä, jonka tavoitteena on muun muassa tukea ihmisen kasvua
ja omien voimavarojen tunnistamista. Myös terveellisten elämäntapojen edistäminen on
tärkeää. Palveluita tuotetaan eri-ikäisille ja kulttuuritaustaisille ihmisille.
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• Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Orimattila (pk/yo)

Oletko reipas toimeentarttuja, joka nauttii vuorovaikutuksesta eri-ikäisten ja
kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa? Oletko jo hankkinut kokemusta vaikkapa
toimimalla kerhonohjaajana tai leiritoiminnassa?

Työn luonne

Työtehtävät

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja järjestää
toimintaa ja tuottaa palveluja eri-ikäisten ja kulttuuritaustaisten asiakkaiden monipuolista ja yhteisöllistä
vapaa-aikaa varten. Toiminnan tavoitteena on kansalaistoiminnan ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yksilöllisen kasvun ja yhteisöllisyyden tukeminen.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja voi työskennellä
järjestön, kunnan, yrityksen tai muun yhteisön palveluksessa tai itsenäisenä ammatin harjoittajana.

Ohjauksessa tarvittavia taitoja ovat ihmissuhde- ja
vuorovaikutustaidot, kyky ottaa taustaltaan erilaisten
ohjattavien tarpeet huomioon sekä pyrkimys yhteisöllisen vuorovaikutuksen ja yksilöllisen kasvun tukemiseen. Suunnittelu-, toteutus- ja arviointikyky on avuksi
erilaisten toimintakokonaisuuksien organisoinnissa.
Ammattitaitoinen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja tuntee
erilaisia toiminnan rahoitusmuotoja ja osaa käyttää
niitä toimintojen organisoimiseksi ja toteuttamiseksi.

Aloituspaikkoja
•• Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, 32 pk / 12 yo.

Valmiudet moniammatilliseen yhteistyöhön ja kyky
luottamukselliseen ja luovaan vuorovaikutukseen sekä
ohjattavien että muiden alojen ammattilaisten kanssa,
ovat eduksi.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaus on ihmissuhdetyötä, joka
edellyttää hyvää tietämystä ihmisen kasvusta, kehityksestä, elämänkaaresta, sosiaalisesta kanssakäymisestä
sekä kulttuurista ja yhteiskunnan rakenteista. Se on
eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten
parissa tehtävää ohjaus-, opastus- ja tukityötä.

Huomaa erityisesti
Ammatillisen perustutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto (ns. kaksoistutkinto),
jolloin opiskeluaika on 3 – 4 vuotta. Lukio-opiskelu
tapahtuu Lahdessa.
Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon
ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä loma-aikojen
asumista. Asuntolapaikkaa haetaan lukuvuosittain. Etusijalla ovat Orimattilan toimipisteen 1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa
kuraattori Krista Velling puh. 050 538 2379.
Pääsykoe on yksipäiväinen ja maksuton ja se sisältää
toiminnallisen-, kirjallisen- ja haastatteluosuuden. Pääsykoepäivät ovat 2. – 4.5.2011.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Krista Velling
050 538 2379

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA • Nuoriso ja vapaa-aika

Nuoriso ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
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Kulttuuriala
Taidolla tulevaisuuteen
Kulttuurialan koulutuksissa korostuvat yksilöllinen käsillä tekemisen taito, tuotteiden
korkeatasoinen suunnittelu ja valmistus, perinteisten työmenetelmien ja -tapojen
säilyttäminen sekä uusien kehittäminen. Kulttuurialan ammattilaisina toimitaan
perinteisen käsi- ja taideteollisuusalan lisäksi musiikki-, viestintä- ja sirkusalalla.
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• Artesaani, kultasepänala, Lahti (pk/yo)
• Artesaani, metallikalusteet, Lahti (pk/yo)

Onko sinulla esteettinen silmä ja vakaa käsi?
Kiehtooko musta rauta, jalometallit ja jalokivet sinua?
Haluaisitko oppia työstämään persoonallisia koruja, sisustusesineitä
tai kalusteita asiakkaiden toiveita vastaaviksi?

Työn luonne

Työtehtävät

Kultaseppä valmistaa yksilöllisiä ja persoonallisia
koruja tilaustyönä jalometalleista ja -kivistä, muovista,
puusta, luusta ja vaikkapa juurista. Kultaseppä voi myös
luoda vanhalle korulle modernin ilmeen.

Kultasepänalan artesaani voi työllistyä esimerkiksi osuuskunnan jäsenenä, itsenäisenä yrittäjänä tai
työskennellen kultasepänalan tuotteita valmistavissa
yrityksissä tai kultasepänalan liikkeissä asiakaspalvelu- ja
korjaustehtävissä.

Kultasepältä vaaditaan pitkää pinnaa, luovuutta, tarkkuutta sekä hyvää terveyttä.
Metallikalusteartesaanin työ pohjaa vahvaan
käsityöperinteeseen. Tämän päivän ammattilaiselta
sujuvat putkentaivutus, ohutlevytyöt, hitsaustekniikat,
taonta ja valu. Taitava käsityöläinen suunnittelee ja
muotoilee tuotteen käyttötarkoituksen ja asiakkaan
toiveiden mukaan.
Jos olet luova ja taitava käsistäsi ja metalli työstettävänä
materiaalina tuntuisi sopivan taottavaksesi, niin tässä
on ala, jolla on luovuudelle tilaa ja tilausta!
Tuo sielu jalometalliin!

Metallikalusteartesaani voi toimia teollisuudessa metallikalusteiden valmistuksessa tai itsenäisenä
seppänä, taidetakojana tai -valajana.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Artesaani, kultasepänala, 6 pk / 12 yo.
•• Artesaani, metallikalusteet, 12 pk / 6 yo.
Pääsykoepäivä kumpaankin koulutukseen on
6.5.2011. Ennakkotehtävä lähetetään pääsykoekutsun
yhteydessä. Lopullinen opiskelijavalinta tapahtuu pääsykokeen perusteella.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi
ja käy katsomassa esittelyvideo kulttuurialasta.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Kultasepänala:
Riitta Perdén
050 403 6880
Metallikalusteet:
Jari Pöyhönen
050 526 5909

KULTTUURIALA • Kulta ja kaiverrus, metallikalusteet

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
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KULTTUURIALA • Puu ja huonekalu

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
• Artesaani, muotoilu ja mallintaminen, Lahti (pk/yo)
• Artesaani, tilarakennus, Lahti (pk/yo)

Kehutaanko sinua muoto- ja tyylitajuiseksi?
Oletko kiinnostunut käsillä tekemisestä?
Oletko luova ja ideointikykyinen?

Työn luonne

Työtehtävät

Muotoilun ja mallintamisen artesaani
(mallin valmistaja) valmistaa sekä tietokoneohjatuilla
työstökoneilla että käsityömenetelmin erilaisia näköismalleja muotoilutuotteille, esineitä puumateriaalista,
valumalleja metallivaluihin ja muotteja muovituotteille
yhteistyössä muotoilijoiden kanssa.

Muotoilun ja mallintamisen artesaani voi
ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi, tai toimia esimerkiksi
puu- , muovi- tai metalliteollisuudessa mallin valmistajana.

Alan opinnoissa keskeistä on 3D-mallintaminen CADohjelmilla, joten tietokoneen käyttökokemus ja kolmiulotteinen hahmottamiskyky ovat bonusta.
Tilarakennuksen artesaani (tilarakentaja) on
mukana julkisten sisätilojen rakentamisessa. Hänen kädessään pysyy niin kynä kuin vasarakin. Ammattitaitoinen tilarakentaja osaa rakentaa messuosaston, sisustaa
myymälän ja pystyttää näyttelyn ja saa ne toimimaan
asiakkaita houkuttelevina kokonaisuuksina.
Tilarakentaja voi pistää pystyyn myös oman yrityksen,
sillä opintoihin nidotaan vahvasti yritystoimintaopintoja ja asiakaspalvelutaitoja hiotaan huippuunsa.

Tilarakennuksen artesaani voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai työskennellä sisustussuunnittelu
toimistoissa, messu- ja mainostoimistoissa tai erilaisissa
sisustusalan myynti- ja asiantuntijatehtävissä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Artesaani, muotoilu ja mallintaminen, 9 pk / 9 yo.
•• Artesaani, tilarakennus, 4 pk / 5 yo.
Pääsykoepäivä kumpaankin koulutukseen on
5.5.2011.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo kulttuurialasta.

Tartu tilaisuuteen ja hae oppi Salpauksesta!

Soita opolle
ja kysy lisää!
Jari Pöyhönen
050 526 5909
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• Artesaani, tilauspuusepäntyö, Lahti (pk/yo)
• Artesaani, taidekehystys, Lahti (pk/yo)

Kiehtooko puu työstettävänä materiaalina?
Piteletkö käsissäsi mieluusti höylää, sahaa, poraa ja talttoja?
Oletko valmis tutustumaan CNC-koneisiin ja opettelemaan puuntyöstökoneiden käyttöä?
Oletko luonteeltasi pikkutarkka ja rauhallinen?
Kiinnostaako ammatti, jossa saa olla millintarkka?

Työn luonne

Työtehtävät

Tilauspuuseppä suunnittelee, piirtää ja valmistaa
yksittäis- ja sarjatyönä eri puumateriaaleista puusepäntuotteita, kalusteita ja erikoistilaustöitä erilaisilla
puusepän koneilla ja laitteilla sekä käsityömenetelmillä.
Lisäksi hän toteuttaa puualan ammattilaisena näppärästi erilaiset puualan korjaustyöt.

Tilauspuusepän työtehtävät voivat olla esimerkiksi
puu-, huonekalu- tai sisustusaloilla teollisen tai perinteisen valmistuksen parissa.

Puualan ammattiin hakeutuvalle eduksi ovat kädentaidot, ideointikyky, muoto- ja tyylitaju sekä kyky itsenäiseen, pitkäjännitteiseen ja taloudelliseen työskentelyyn.
Taidekehystäjä on ammattilainen, joka suunnittelee
ja valmistaa kehyksiä erilaisiin taideteoksiin ja sisustustuotteisiin. Ihmiset haluavatkin kehyksiin ja arvopaikalle
yhä enemmän itselle tärkeitä muistoja. Lopputulos
ratkaistaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Alan opinnoissa keskeisiin tavoitteisiin kuuluu yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen.

Taidekehystäjä voi toimia taidekehystysalan liikkeissä,
gallerioissa, museoissa, isojen liikkeiden kehystysosastoilla tai itsenäisenä yrittäjänä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Artesaani, tilauspuusepäntyö, 12 pk / 6 yo.
•• Artesaani, taidekehystys, 4 pk / 5 yo.
Pääsykoepäivä kumpaankin koulutukseen on
5.5.2011.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo kulttuurialasta.

Laita raamit kuntoon Salpauksessa!

Soita opolle
ja kysy lisää!
Jari Pöyhönen
050 526 5909

KULTTUURIALA • Puu ja huonekalu

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
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KULTTUURIALA • Viherrakennus

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
• Artesaani, viherrakennus, Lahti (pk)

Viihdytkö raittiissa ulkoilmassa?
Haluatko seurata joka vuosi aitiopaikalta luonnon heräämistä kevääseen ja kesään?

Työn luonne

Työtehtävät

Salpauksessa syksyllä 2011 uutena alkava viherrakenNUKsen artesaanin koulutus voisi olla hyvä
valinta sinulle, joka haluat olla mukana vaikuttamassa
elinympäristöösi.

Viherrakennuksen artesaani voi toimia useilla
viheralan palvelun/rakentamisen toimialoilla joko
toisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Viherrakennukseen suuntautunut koulutus antaa
opiskelijalle tietoja, taitoja ja näkemystä viihtyisän
ympäristön rakentamiseen, aina kotipihoista julkisiin
ulkotiloihin.

Huomaa erityisesti

Koulutuksessa yhdistyy laaja-alaisesti eri aloja rakentamisesta kulttuurialoihin. Viherrakennuksen artesaanilla
on monipuolinen ammattitaito ja hän ottaa työssään
huomioon kulttuurisen, sosiaalisen, ekonomisen ja
ekologisen kestävän kehityksen.
Ammattiin hakeutuvalle ovat eduksi kädentaidot,
ideointikyky, palveluhenkisyys, muoto- ja tyylitaju sekä
kyky itsenäiseen, fyysiseen, pitkäjännitteiseen ja taloudelliseen työskentelyyn.

Aloituspaikkoja
•• Artesaani, viherrakennus, 20 pk.
Pääsykoepäivä on 9.5.2011.
Viherrakentamisen artesaanin koulutukseen voi hakea
joka 3. vuosi. Seuraava haku vuonna 2014.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo kulttuurialasta.

Ole mukana viherrakennuksen kasvavalla alalla!
Soita opolle
ja kysy lisää!
050 538 2374
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• Artesaani, yksilölliset vaatteet, Hollola (pk/yo)

Haluaisitko olla velho ompelukoneen ääressä,
hallita käsityön erikoistekniikoita ja valmistaa upeita ja persoonallisia luomuksia?
Tunnetko poltetta päästää luovuutesi valloilleen?

Työn luonne

Huomaa erityisesti

Vaatetusalan artesaani suunnittelee ja valmistaa
yksilöllisiä vaatteita ja esiintymisasuja tilaustöinä tai
piensarjoina myyntiä varten. Artesaani tuunaa kankaat
ja materiaalit käyttötarkoitukseen sopiviksi tai käyttää
kierrätysmateriaaleja.

Aloituspaikkoja
•• Artesaani, yksilölliset vaatteet, 12 pk / 6 yo.

Opinnot sisältävät mm. vaatteen muotoilua ja kaavoitusta, tuotteiden valmistuksen suunnittelua ja toteutusta sekä materiaalien ominaisuuksiin tutustumista.
Tässä ammatissa eduksi on tarkkuus ja huolellisuus,
kädentaidot, luovuus ja väri-, muoto- ja tyylitaju sekä
trendien tuntemus.

Työtehtävät
Vaatetusalan artesaanille työpaikkoja on
tarjolla muun muassa teatterin puvustossa, käsi- ja taideteollisuusalan liikkeissä, kangas- tai vaatekaupoissa.

Pääsykoepäivä on 10.5.2011. Pääsykoe on sama
kuin vaatetusompelijoilla. Ennakkotehtävä lähetetään
pääsykoekutsun yhteydessä. Lopullinen opiskelijavalinta tapahtuu pääsykokeen perusteella.

KULTTUURIALA • Vaatetusala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon
ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä loma-aikojen
asumista. Asuntolapaikkaa haetaan lukuvuosittain.
Etusijalla ovat Hollolan toimipisteen 1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa
kuraattori Mirva Siltainsuu puh. 050 403 6884.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo kulttuurialasta.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Riitta Perdén
050 403 6880

Soit
ky

Kris
050
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KULTTUURIALA • Viestintä

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
• Kuva-artesaani, graafinen suunnittelu, Hollola (pk/yo)

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
• Media-assistentti, videotuotanto, Heinola (pk/yo)

Hahmotatko maailmaa kuvin ja sanoin?
Kiinnostaisiko sinua äänen ja kuvan käsittely?
Tulisiko sinusta virkistävä lisä viestinnän alan ammattilaisten joukkoon?

Työn luonne

Työtehtävät

Viestintä sekä erilaiset mediat ovat osa ihmisten arkipäivää. Viestintäalalla työskentely vaatii tiukkaa asennetta,
luovuutta ja oma-aloitteisuutta sekä hyvää yhteistyökykyä ja kiinnostusta tekniikkaan.

Kuva-artesaani voi työskennellä esimerkiksi mainostoimistoissa, lehti- tai painotaloissa, kustantamoissa,
erilaisissa media-alan suunnittelutoimistoissa tai yritysten mainos- ja markkinointiosastoilla. Palkkatyön lisäksi
alalla tehdään paljon freelance-töitä. Myös yrittäjänä
työskentely on mahdollista.

Kuva-artesaanin tehtävänä on sekä sähköisen että
painetun viestin muotoilu kohderyhmä huomioiden.
Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa yhdistyvät
taiteellinen, tekninen ja yrittäjämäinen osaaminen.
Ammattilainen vastaa esimerkiksi erilaisten painotuotteiden, kirjojen, sanoma- ja aikakauslehtien ulkoasun
viimeistelystä ja toteutuksesta. Tehtäväkenttään sisältyy
myös digitaalista tuotantoa, ja uudet mediat työllistävät osaajia esimerkiksi nettisivujen päivittämisen myötä.
Videotuotannon media-assistentti osaa visioida suunniteltuja asioita ja hänellä on luova ote erilaisten tilanteiden ratkaisuun. Videotuotannon ammattilainen vastaa elokuvien, videoleikkeiden, mainosspottien
ja tapahtumataltiointien tuottamisesta, ohjaamisesta,
kuvaamisesta, äänityksestä ja leikkaamisesta.

Videotuotannon media-assistentti voi
työskennellä esimerkiksi televisioyhtiöissä, video- ja
multimedia-alan yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Kuva-artesaani, graafinen suunnittelu, 14 pk / 6 yo.
•• Media-assistentti, videotuotanto, 12 pk / 8 yo.
Pääsykoepäivä kuva-artesaanin koulutukseen on 11.5.2011. Ennakkotehtävä lähetetään
pääsykoekutsun yhteydessä. Pääsykoe sisältää yksilö- ja
ryhmätehtäviä sekä ryhmähaastattelun. Lopullinen
opiskelijavalinta tapahtuu pääsykokeen perusteella.
Pääsykoepäivä media-assistentin koulutukseen on 6.5.2011.

Soita opolle
ja kysy lisää!
HOLLOLA:
Riitta Perdén
050 403 6880
HEINOLA:
Marita Heino
050 403 6823

Asuminen Hollolassa oppilaitoksen asuntolassa on
maksutonta perustutkintoa suorittaville opiskelijoille
kouluviikon ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä
loma-aikojen asumista. Asuntolapaikkaa haetaan
lukuvuosittain. Etusijalla ovat Hollolan toimipisteen
1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa kuraattori Mirva Siltainsuu puh.
050 403 6884.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo kulttuurialasta.
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• Musiikkiteknologi, Orimattila (pk/yo)

Onko sinulla ääni veressä?
Kiinnostaako musiikin tuottaminen?
Osuisiko musiikkiteknologin ammatti nuotilleen kohdallasi?

Työn luonne

Huomaa erityisesti

Musiikkiteknologin työ on paitsi teknologiakeskeistä, myös sosiaalista ja asiakaslähtöistä. Äänittäminen ja äänitteen teko ovat pääasiallisesti tilaustöitä, ja
teknisen ammattitaidon ohella hyvät asiakaspalvelu
taidot ovat alalla toimimisen edellytys.

Aloituspaikkoja
•• Musiikkiteknologi, 10 pk / 10 yo.

Työn luonne on usein projektikeskeistä ja työajat epäsäännöllisiä. Musiikkiteknologilta vaaditaan paitsi oman
työn suunnittelutaitoja, myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, sisua ja tarmoa. Musiikkialalla ja alan koulutuksessa eri ammattialoilla tehtävät työt kuormittavat
fyysisesti eri tavoin, mikä kannattaa ottaa huomioon.
Musiikkiteknologi hallitsee uutta ja vanhaa äänentoisto- ja studiotekniikkaa, -laitteita ja tietokoneohjelmia.
Tavoitteena on, että musiikkiteknologi osaa hoitaa
tarvittaessa koko äänitteen teon tuotantoprosessin.
Musiikkiteknologin tulee ymmärtää monenlaisen musiikin vaatimuksia, puhuttiinpa taide- tai popmusiikin
äänittämisestä.

Työtehtävät
Musiikkiteknologin työtehtäviä ovat esimerkiksi
äänittäminen, äänentoistotehtävät, musiikin tietotekniikka, TV- ja radiotyöskentely, elokuva- ja videotyöskentely, tuotantotehtävät ja kustannustoiminta.
Musiikkiteknologi voi työskennellä esimerkiksi ääniteja laiteteollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Pääsykoe on kaksiosainen:
1. Ensimmäinen osa on kaikille hakijoille. Ennakko
tehtävä aikatauluineen ja ohjeineen julkaistaan
15.4.2011 osoitteessa www.salpaus.fi/musiikki.
2. Toinen osa eli valintahaastattelut järjestetään
16. – 18.5.2011. Haastatteluun valituille lähetetään
henkilökohtainen kutsu viikolla 19.
Ammatillisen perustutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto (ns. kaksoistutkinto).
Opiskeluaika on tällöin 3 – 4 vuotta. Lukio-opinnot
toteutetaan Lahdessa.
Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon
ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä loma-aikojen
asumista. Asuntolapaikkaa haetaan lukuvuosittain. Etusijalla ovat Orimattilan toimipisteen 1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa
kuraattori Krista Velling puh. 050 538 2379.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo kulttuurialasta.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Krista Velling
050 538 2379

KULTTUURIALA • Musiikki

Musiikkialan perustutkinto
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Liiketalouden ja hallinnon ala
Bisnekseen ihmisten keskelle
Liiketalouden ja hallinnon alan työ on pääosin asiakaspalvelutyötä. Työtehtävät
edellyttävät esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä erilaisten viestintävälineiden
ja tietotekniikan monipuolista käyttötaitoa. Salpauksesta valmistuu alan luovia
liiketoimintaosaajia kahdelta paikkakunnalta: Lahdesta ja Heinolasta.
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• Merkonomi, Lahti, Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma (pk/yo)
• Merkonomi, Lahti, Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma (pk)
• Merkonomi, Lahti, Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma (yo)
• Merkonomi, Heinola, Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma (pk)

Lukio + Liiketalouden perustutkinto
• Merkonomi, Nastola ja Lahti, Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma (pk)

Työn luonne

Työtehtävät

Merkonomista on moneen työhön, sillä alan ammattilaisia toimii taloushallinnon, toimisto- ja tietopalvelujen sekä asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä tai
yrittäjinä. Liiketoiminnan moniottelijan perustaitoja
ovat esiintymiskyky ja kirjallinen ilmaisutaito. Työssä
menestymisen avaimia ovat hyvä suullinen ja kirjallinen
kielitaito.

Asiakaspalvelun ja myynnin alan merkonomi toimii erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin
ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Hän sijoittuu
esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin: myyjä, somistaja,
myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja
ja myyntisihteeri. Tutkinnon suorittaneella on myös
valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin.

Kolmoistutkinto
Salpauksessa on mahdollista suorittaa myös ns. kolmoistutkinto eli ammatillinen perustutkinto (talous- ja
toimistopalvelujen ko.), lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Voit neljässä vuodessa ammatillisen tutkinnon
ohella saavuttaa hyvän kielitaidon, vahvan yleissivistyksen ja paremmat edellytykset työllistymiseen tai
jatko-opinnoissa menestymiseen. Lukion oppimäärä
suoritetaan aikuislinjan opetussuunnitelman mukaan.
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat korvataan
lukio-opinnoilla. Lukiokursseja tulee suoritettavaksi yhteensä 48. Pakollisten aineiden ohella on mahdollisuus
opiskella myös mm. saksaa. Lukio-opinnot toteutetaan
Salpauksen lukiossa Nastolassa. Kolmoistutkintolaisena
pääset osalliseksi myös lukion perinteistä, kuten vanhojen päivästä, potkiaisista ja penkkareista.
Opinnot toteutetaan neljän vuoden aikana ns. ”vaihtojaksoina”. Noin puolet jaksoista opiskellaan Lahdessa,
Ståhlberginkadulla (ammatillisen tutkinnon opintoja)
ja puolet jaksoista Nastolassa (lukio-opintoja). Tarkemman suunnitelman opintojen rakenteesta saat tarvittaessa lukio-opintojen opolta. Edellytyksenä on, että
peruskoulun päättötodistuksessa lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,0. Aloitusryhmä perustetaan, mikäli
hakijoita on riittävästi. Muussa tapauksessa opiskelijat
suorittavat ainoastaan lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.

Talous- ja toimistopalvelujen merkonomi
työskentelee esimerkiksi seuraavanlaisissa työtehtävissä:
kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, toimistoassistentti, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja
vakuutusalan toimihenkilö. Tutkinnon suorittaneella on
myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin.
Tieto-ja kirjastopalvelujen merkonomin
työpaikkoina ovat yleiset kirjastot ja erikoiskirjastot sekä
tietopalvelut.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Liiketalouden pt, Asiakaspalvelun ja myynnin ko. ja
Talous- ja toimistopalvelujen ko. Lahti, 125 pk
•• Liiketalouden pt, Asiakaspalvelun ja myynnin ko.
Lahti, 25 yo
•• Liiketalouden pt., Tieto- ja kirjastopalvelujen ko.
Lahti, 16 yo
•• Liiketalouden pt., Asiakaspalvelun ja myynnin ko.
Heinola, 25 pk
•• Lukio + Liiketalouden pt., Talous- ja toimistopalvelujen ko. Nastola ja Lahti, 25 pk
Soita opolle
ja kysy lisää!

LUKIOOPINNOT:
Henna Jantunen
044 708 0562

LAHTI:
Mika Sjöberg
050 403 6868
HEINOLA:
Marita Heino
050 403 6823

LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA • Liiketalous

Liiketalouden perustutkinto
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Luonnontieteiden ala
Datat ja bitit ojennukseen!
Kun liiketaloudellinen osaaminen yhdistyy taitoon hallita tietotekniikkaa, on tuloksena
datanomi. Tämä työelämän moniottelija ei pienistä hätkähdä, vaan ratkaisee tietotekniset
haasteet pitkäjänteisellä ja asiakasystävällisellä otteella. Datanomi liikkuu tietoverkoissa
kuin kala vedessä ja osaa opastaa muita tietotekniikan hyödyntämisessä.
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• Datanomi, Lahti (pk/yo)

Kiinnostavatko sinua data, bitit, teknologiapalvelut ja asiakaspalvelu?
Haluatko työn, jossa yksikään päivä ei ole täysin samanlainen?
Kiinnostaisiko ammatti jatkuvasti kehittyvältä alalta?

Työn luonne

Työtehtävät

Datanomi on tietojenkäsittelyn moniosaaja, joka
kouluttaa, avustaa ja neuvoo yrityksen muita työntekijöitä sekä tarvittaessa perustaa, ylläpitää ja kehittää
tietoverkkoja tai tuottaa verkkopalveluja. Hän selviää
myös pienimuotoisista ohjelmointia vaativista tehtävistä.

DatanomiN työtehtävät ovat monipuolisia. Alalla
työskentelevät voivat toimia mm. tietojärjestelmien
ja ohjelmistojen määrittely-, suunnittelu-, toteutus-,
testaus- ja ylläpitotehtävissä. Tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotto, koulutus ja neuvonta ovat tyypillisiä
käytön tuen tehtäviä. Lisäksi ala tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin myyntitehtäviin yritysten välisessä ja
erikoistavarakaupassa. Myös kotitalouksien tieto- ja
viestintätekniikkapalvelut ja lähituen tarve työllistävät
alan ammattilaisia. Tietoturva- ja tietosuojaosaaminen
liittyy keskeisesti kaikkiin alan työtehtäviin. Datanomi
voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Tämä tietotekniikka-alan koulutus antaa sinulle ICT-alan
perustiedot ja -taidot. Koulutuksessa painotetaan yritysten ja julkishallinnon sovellus- ja mikrotuessa tarvittavia
valmiuksia.
Alan ammattilaiselta odotetaan joustavuutta toimia
erilaisissa tilanteissa paineen alla asiakkaiden toivomalla tavalla. Looginen päättelykyky auttaa ongelmatilanteissa. Myös hyvä kielitaito on plussaa, sillä usein
sovellukset ja ohjeet ovat englanniksi. Halu oppia uutta
ja kehittää itseäsi auttaa löytämään jännittävän ja haastavan ammatin vaikkapa webmasterina, käytön tukena,
ohjelmistovastaavana tai asiakaspalvelun ja myynnin
tehtävissä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Datanomi, 48 pk / 2 yo.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Mika Sjöberg
050 403 6868

LUONNONTIETEIDEN ALA • Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
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Luonnonvara- ja ympäristöala
Luonto, ympäristö ja eläimet lähellä sydäntä
Luonnonvara- ja ympäristöalalla tuotetaan puhtaita, terveellisiä ja turvallisia tuotteita
ja palveluita. Alan työtehtävät liittyvät tyypillisesti luonnon- ja ympäristönhoitoon,
maatalouteen, eläimiin sekä elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen. Koulutuskeskus Salpaus
järjestää luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta Asikkalassa, Päijänteen rannalla sekä
Lahdessa Svinhufvudinkadulla ja hevostenhoitajille myös Jokimaalla.
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• Kalanjalostaja, Asikkala (pk/yo)
• Kalastuksenohjaaja, Asikkala (pk/yo)

Oliko lapsuutesi tähtihetkiä, kun sai lähteä kiireettömästi kalaan järvelle?
Oletko koskaan ajatellut, että voisit tehdä kalastuksesta itsellesi ammatin?

Työn luonne

Työtehtävät

Kalanjalostaja on ammattilainen, joka hallitsee
kalankäsittelyn ja -jalostuksen ja kalakaupan erilaiset työtehtävät. Esimerkiksi kalan fileointi, erilaisten kalajalosteiden valmistus ja kalatuotteiden myynti vaikkapa kaupan
kalatiskillä sujuvat tältä ammattilaiselta asiakaspalveluhenkisellä työotteella.

Kalanjalostajien ja kalastuksenohjaajien
työtehtävät ovat vesiviljelyn, kalavesien hoidon, kalastusmatkailun, kalatalousneuvonnan tai kalakaupan ja
-jalostuksen parissa.

Kalastuksenohjaaja on vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoinen, kalastuksesta kiinnostunut asiakaspalvelija.
Työssään matkailukalastuksen parissa hän mm. opastaa
asiakkaita kalastuksen saloihin. Tutkinnon suorittaminen
antaa eväitä vesillä navigoimiseen, luonnon tuntemiseen
ja erätaitojen hallitsemiseen.
Miltä sinusta kuulostaisi ammatti, jossa yhdistyvät pitkät
kalastuksen perinteet ja nykyaikainen huipputeknologia?

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Kalanjalostaja ja kalastuksenohjaaja, 12 pk / 4 yo.
Pääsykoepäivä kumpaankin koulutukseen on
6.5.2011.
Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon ajan.
Asuminen ei kata viikonloppu- eikä loma-aikojen asumista. Asuntolapaikkaa haetaan lukuvuosittain. Etusijalla
ovat Asikkalan toimipisteen 1. vuoden opiskelijat sekä
pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa kuraattori
Piia Niuta puh. 044 708 0376.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo luonnonvara- ja ympäristöalasta.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Elina Lehkonen
050 538 2326

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA • Luonnonvara-ala

Kalatalouden perustutkinto
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Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA • Luonnonvara-ala ja Ympäristönhoito

• Luonto-ohjaaja, Asikkala (pk/yo)
• Ympäristönhoitaja, Lahti (pk/yo)

Onko ekologinen ajattelutapa sinulle jokapäiväinen asia ja luonnon kunnioittaminen
itsestäänselvyys? Oletko kiinnostunut ympäristön ja luonnon hyvinvoinnista?
Onko kierrättäminen osa elämäntapaasi?

Työn luonne

Työtehtävät

Luonto-ohjaajan ammatissa erä- ja luonto
henkisyys ovat valttia ja huumorintaju, kielitaito sekä
sosiaalinen luonne kantavia voimia. Hyvä kunto ja
ennakkoluulottomuus luontomatkailun uusien palvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa ovat ehdottomasti
eduksi. Työtehtävät painottuvat luonnossa liikkumiseen, luonto-opastukseen, asiakaspalveluun sekä
luonnon ja kulttuurin tuntemukseen.

Luonto-ohjaajan työtehtäviä voivat olla esimerkiksi
luonto-opastuksen ja luontomatkailun tehtävät.

Jos tunnet tämän ammatin omaksesi, ei muuta kuin
hankkimaan luonnossa liikkumiseen tarvittavat varusteet, jotta olet valmiina, kun koulutus alkaa.

Huomaa erityisesti

Ympäristönhoitajan ammatissa toimitaan suomalaisen luonnon ja rakennetun ympäristön ekologisen
tasapainon edistämiseksi. Puhdas ja viihtyisä elinympäristö on tärkeä asia. Alan opinnot painottuvat jäte- ja
vesihuoltoon, ympäristön- ja luonnonsuojeluun, ympäristön tilan arviointiin, ympäristövaikutusten huomioimiseen ihmisen jokapäiväisessä elämässä, ympäristöneuvontaan sekä vesistöjen kunnostukseen ja hoitoon.
Opiskele osaksi luontoa!

Soita opolle
ja kysy lisää!
Elina Lehkonen
050 538 2326

Ympäristönhoitaja voi toimia kaupunkien, taajamien ja maaseudun ympäristönhuollossa tai maaja metsätaloudessa sekä teollisuuden ja yritysten
ympäristönhoitotehtävissä.

Aloituspaikkoja
•• Luonto-ohjaaja, 12 pk / 4 yo.
•• Ympäristönhoitaja, 8 pk / 12 yo.
Pääsykoepäivä luonto-ohjaajan koulutukseen on 6.5.2011.
Pääsykoepäivä ympäristönhoitajan koulutukseen on 5.5.2011.
Asuminen Asikkalassa oppilaitoksen asuntolassa on
maksutonta perustutkintoa suorittaville opiskelijoille
kouluviikon ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä
loma-aikojen asumista. Asuntolapaikkaa haetaan
lukuvuosittain. Etusijalla ovat Asikkalan toimipisteen
1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa kuraattori Piia Niuta puh.
044 708 0376.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus. fi
ja käy katsomassa esittelyvideo luonnonvara- ja
ympäristöalasta.
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• Maaseutuyrittäjä, Asikkala (pk/yo)

Kaipaatko maaseudun rauhaa kaupunkiympäristöä enemmän? Tunnetko mielihyvää,
kun saat ajaa traktorin tallista tai suunnata lypsyaikana kohti navettaa? Haluaisitko
käytännönläheisen ammatin maaseutuyrittäjänä?

Työn luonne

Työtehtävät

Maaseutuyrittäjän työtehtävät liittyvät erilaisiin
maatalouden töihin, kuten viljelyyn, koneiden huoltoon ja korjaukseen, kotieläinten hoitoon, maatalouden
lomittajapalveluihin, koneurakointiin ja metsänhoitoon.
Maaseudun ammattina ala edellyttää moniosaamista ja
yrittäjyyttä.

Maaseutuyrittäjä voi toimia itsenäisenä yrittäjänä maatilataloudessa, koneurakoitsijana tai esimerkiksi
mökkitalkkarina.

Opiskelu on käytännönläheistä ja seuraa vuoden
aikoja, kasvu- ja korjuukausia pellolla ja metsässä sekä
eläintenhoidon päivä- ja vuosirytmiä. Opetusmaatilalla
Asikkalassa harjoitellaan käytännön töitä. Ensimmäiseen
opiskeluvuoteen kuuluu mm. maatilan työt -kesäjakso, jonka aikana opiskellaan kasvukauteen kuuluvia
viljelytöitä, tuotantoeläinten hoitoa ja maatalousalan
koneiden käyttöä.

Aloituspaikkoja
•• Maaseutuyrittäjä, 16 pk / 4 yo.

Huomaa erityisesti
Pääsykoepäivä on 6.5.2011.
Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon ajan.
Asuminen ei kata viikonloppu- eikä loma-aikojen asumista. Eläintenhoitovuoron aikana asuntolassa voi asua
viikonloppuisinkin. Asuntolapaikkaa haetaan lukuvuosittain. Etusijalla ovat Asikkalan toimipisteen 1. vuoden
opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin
vastaa kuraattori Piia Niuta puh. 044 708 0376.
Koruja tai lävistyksiä ei suositella eläinten parissa työskentelevälle.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus. fi
ja käy katsomassa esittelyvideo luonnonvara- ja
ympäristöalasta.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Elina Lehkonen
050 538 2326

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA • Luonnonvara-ala

Maatalousalan perustutkinto

		

30
30
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA • Luonnonvara-ala

Maatalousalan perustutkinto
• Eläintenhoitaja, Asikkala (pk/yo)

Oletko kiinnostunut eläimistä ja niiden hyvinvoinnista?
Oletko itsenäinen, toimelias ja asiakaspalvelualtis?
Haluaisitko tehdä työtä eläinten parhaaksi?

Työn luonne

Työtehtävät

Eläintenhoitaja kohtaa työssään monenlaisia
eläimiä, joiden lajinmukaisesta hyvinvoinnista hän huolehtii. Työ sisältää ruokinta- ja hoitotehtäviä sekä tilojen
siivousta. Voit suunnata opintosi koti- ja pieneläinten
hoitoon.

Eläintenhoitaja voi työskennellä esimerkiksi maatiloilla lomittajana, kotieläinpihoissa, eläinhoitoloissa,
lemmikkieläinliikkeissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Asikkalassa opiskellaan opetusmaatilan navetassa ja
käytännön eläintenhoitotöitä tehdään myös uudessa
eläinhoitolassa. Työssä tarvitaan paitsi eläinrakasta ja
vastuullista luonnetta, myös hyvää fyysistä kuntoa ja
halua oman ammattitaidon kehittämiseen. Jos eläintenhoito kiinnostaa, on eläintenhoidon koulutusohjelma
hyvä valinta!
Asikkalassa voit suorittaa myös ylioppilastutkinnon sekä
maatalousalan perustutkinnon (eläintenhoitaja). Lukiokoulutusta järjestetään yhteistyössä Vääksyn yhteiskoulun kanssa ja opinnot kestävät 3,5 vuotta.
Kaksoistutkinnon lukio-opintoihin haetaan erillisellä
hakulomakkeella, kun paikka ammatillisessa perustutkinnossa on varmistunut.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Eläintenhoitaja, 24 pk / 16 yo.
Pääsykoepäivät ovat 2. – 5.5.2011.
Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon
ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä loma-aikojen
asumista. Eläintenhoitovuoron aikana asuntolassa
voi asua viikonloppuisinkin. Asuntolapaikkaa haetaan
lukuvuosittain. Etusijalla ovat Asikkalan toimipisteen
1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa kuraattori Piia Niuta puh.
044 708 0376.
Koruja tai lävistyksiä ei suositella eläinten parissa työskentelevälle.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus. fi
ja käy katsomassa esittelyvideo luonnonvara- ja
ympäristöalasta.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Elina Lehkonen
050 538 2326
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• Hevostenhoitaja, Asikkala (pk/yo)

Oletko pienestä pitäen ollut kiinnostunut hevosista?
Ovatko hevostallit sinulle kenties kuin toinen koti?
Haluaisitko harrastuksestasi itsellesi ammatin?

Työn luonne

Työtehtävät

Hevostenhoitajan työtehtävinä on hoitaa ja
valmentaa hevosia ratsu- ja ravitalleissa sekä kasvattaa
nuoria varsoja. Hevosten päivittäiset hoitotyöt: ruokinta, hevosen liikuttaminen, tallin puhtaanapito, hevosen
terveyden ja varusteiden huolto sujuvat hevostenhoitajalta rutiinilla.

Hevostenhoitaja voi työskennellä esim. erilaisilla
talleilla tai itsenäisenä yrittäjänä.

Hyvä hevostenhoitaja on oma-aloitteinen, vastuullinen
ja kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Myös joustava
asenne ja palvelualttius ovat valtteja tässä työssä.
Salpauksen hevostallit sijaitsevat Asikkalassa ja Lahden
Jokimaalla. Voit suunnata opinnot joko ravihevosten
hoitoon, hevoskasvatukseen tai hevospalveluiden
tuottamiseen.
Asikkalassa voit suorittaa myös ylioppilastutkinnon
sekä hevostalouden perustutkinnon (hevostenhoitaja). Lukiokoulutusta järjestetään yhteistyössä Vääksyn
yhteiskoulun kanssa ja opinnot kestävät 3,5 vuotta.
Kaksoistutkinnon lukio-opintoihin haetaan erillisellä
hakulomakkeella, kun paikka ammatillisessa perustutkinnossa on varmistunut.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Hevostenhoitaja, 20 pk / 12 yo.
Pääsykoepäivät ovat 27. – 29.4.2011.
Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon
ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä loma-aikojen
asumista. Eläintenhoitovuoron aikana asuntolassa
voi asua viikonloppuisinkin. Asuntolapaikkaa haetaan
lukuvuosittain. Etusijalla ovat Asikkalan toimipisteen
1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa kuraattori Piia Niuta puh.
044 708 0376.
Koruja tai lävistyksiä ei suositella eläinten parissa työskenteleville.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus. fi
ja käy katsomassa esittelyvideo luonnonvara- ja
ympäristöalasta.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Elina Lehkonen
050 538 2326

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA • Luonnonvara-ala

Hevostalouden perustutkinto
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Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Asiakaspalvelusta inspiroituvalle
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla tuotetaan palveluita ja tuotteita asiakkaiden arkeen,
juhlaan ja vapaa-aikaan. Matkailupalvelujen myynti ja kehittäminen, ruoan valmistus
ja tarjoilu, puhdistuspalvelut sekä leipomotuotteiden valmistus sisältyvät tyypillisiin
alan töihin. Hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot ovat näissä töissä
arvossaan. Myös kielitaidon kehittämiseen kannattaa panostaa, sillä ala on hyvin
kansainvälinen.
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• Kodinhuoltaja, Orimattila (er)

Oletko palveluhenkinen ja oma-aloitteinen?
Tartutko tarmokkaasti toimeen ja haluat olla avuksi?

Työn luonne

Huomaa erityisesti

Kodinhuoltajan työ on asiakaslähtöistä kotitaloustyötä, joka tapahtuu pääasiassa kodeissa ja pienissä
kodinomaisissa laitoksissa. Työ edellyttää toimimista
erilaisten ihmisten kanssa, sosiaalisuutta ja kykyä
verkostoitua. Kodinhuoltajan työssä tarvitaan palveluhenkisyyttä, vastuunottoa, luotettavuutta sekä omaaloitteisuutta ja omatoimisuutta.

Aloituspaikkoja
•• Kodinhuoltaja, 4 pk.

Opiskelussa painottuu käytännön työtehtävissä oppiminen. Tarvittaessa opiskelijalle laaditaan mukautetut
tavoitteet.

Työtehtävät
Kodinhuoltaja hallitsee kotityö- ja puhdistuspalvelujen työtehtäviä. Kodinhuoltaja voi työskennellä
siivous-, ruoanvalmistus- ja tekstiilienhuoltotehtävissä
sekä avustaa asiakkaita päivittäistoiminnoissa, kuten asioinnissa, syömisessä, peseytymisessä ja pukeutumisessa
tai ulkoilemisessa.

Koulutus on tarkoitettu peruskoulun erityisopetuksesta
tuleville tai henkilöille, joilla on muu erityisopetuksen
tarve.
Soveltuvuus koulutukseen arvioidaan koulutuskokeilun perusteella, johon hakeudutaan ottamalla
sähköpostitse yhteyttä opettaja Tuula Rantaseen,
tuula.rantanen@salpaus.fi.
Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon
ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä loma-aikojen
asumista. Asuntolapaikkaa haetaan lukuvuosittain. Etusijalla ovat Orimattilan toimipisteen 1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa
kuraattori Krista Velling puh. 050 538 2379.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Krista Velling
050 538 2379

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA • Kotitalous

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
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MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA • Matkailu, ravitseminen ja elintarvike

Matkailualan perustutkinto
• Matkailupalvelujen tuottaja, Lahti (pk/yo)

Matkailuala jatkaa kasvamistaan ja rautaisia ammattilaisia tarvitaan.
Juuri sinä voit olla mukana luomassa asiakkaillesi unohtumattomia elämyksiä.
Haluaisitko liittyä matkailun maailmasta työnsä löytäneiden joukkoon?

Työn luonne

Työtehtävät

Tervetuloa! Welcome! Välkommen! Bienvenue!
Willkommen!

Matkailupalvelujen tuottajan työpaikkoja
on mm. ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailu
keskuksissa, kylpylöissä, hotelleissa ja muissa majoituspalveluyrityksissä sekä matkailualan ja tapahtumaorganisaatioiden palveluksessa. Vaihtoehtona myös
itsenäisenä yrittäjänä toimiminen.

Kielitaitoinen, palvelualtis ja esiintymiskykyinen matkailualan ammattilainen osaa palvella eri kulttuureista
tulevia asiakasryhmiä ja pystyy tarvittaessa luovaan
ongelmanratkaisuun tilanteessa kuin tilanteessa.
Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy
ja toteuttaa ohjelma- ja oheispalveluja sekä muita asiakkaan hyvinvointiin liittyviä palveluja. Työhön kuuluu
myös palveluissa tarvittavan ympäristön, välineiden ja
varusteiden huoltoa.
Yrittäjähenkinen asenne on työssä tarpeen, sillä työaika
saattaa olla epäsäännöllinen ja sisältää töitä iltaisin,
viikonloppuisin ja juhlapäivinä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Matkailupalvelujen tuottaja, 20 pk / 8 yo.
Opetusta on myös ilta-aikaan, mikä on alalle ominaista.
Lävistykset ovat hygieniariski ja siksi lävistyskorujen
käyttö ei ole työpäivinä suositeltavaa.

Avaa matkailun avara maailma asiakkaillesi!

Soita opolle
ja kysy lisää!
Pirjo-Riitta
Hurmalainen
050 526 5965
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• Matkailuvirkailija, Lahti (pk/yo)

Oletko organisaatiotaitoinen tiimipelaaja?
Haluaisitko huolehtia asiakkaidesi matkailutoiveiden täyttämisestä
yhdistämällä juuri oikeat palvelupaketin osat ikimuistoiseksi kokemukseksi?
How about service in english?
Haluaisitko kouluttautua matkailualan ammattilaiseksi?

Työn luonne

Työtehtävät

Matkailuala kaipaa matkailun erilaisiin neuvonta- ja
myyntitehtäviin iloisia, positiivisia, ulospäin suuntautuneita, aktiivisia ja oma-aloitteisia sekä stressinsietokykyisiä henkilöitä. Myyntitaitoa ja palvelualttiutta tarvitaan,
samoin kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten
ihmisten kanssa. Työssä on osattava toimia joustavasti
tilanteiden ja asiakkaiden mukaan.

Matkailuvirkailijan työpaikkoja ovat matka- ja
matkailutoimistot, matkanjärjestäjien myynti- ja
neuvontapisteet, keskusvaraamot sekä kuljetusyritysten (kuten lento-, laiva- ja linja-autoliikenneyhtiöt)
ja alueellisten matkailuorganisaatioiden myynti- ja
neuvontapisteet.

Matkailuvirkailijan työtehtävät sisältävät asiakasneuvontaa ja erilaisten matkailupalvelujen varausta ja
myyntiä. Asiakaspalvelu tapahtuu kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai internetin välityksellä. Tietotekniikan hyödyntäminen on osa ammattitaitoa ja tiedonhankinta- ja viestintätaidot yhdessä hyvän kielitaidon
kanssa ovat matkailualan ammattilaisen työvälineitä.

Huomaa erityisesti

Matkailuala rules!

Aloituspaikkoja
•• Matkailuvirkailija, 22 pk / 22 yo.
Opetusta on myös ilta-aikaan, mikä on alalle ominaista.
Lävistykset ovat hygieniariski ja siksi lävistyskorujen
käyttö ei ole työpäivinä suositeltavaa.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Pirjo-Riitta
Hurmalainen
050 526 5965

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA • Matkailu, ravitseminen ja elintarvike

Matkailualan perustutkinto
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MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA • Matkailu, ravitseminen ja elintarvike

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
• Vastaanottovirkailija, Lahti (pk/yo)

Haluatko kohdata työssäsi päivittäin uusia ihmisiä?
Oletko huomannut, ettet hämmenny yllättävissäkään tilanteissa?
Saatko asiakkaasi viipymään, viihtymään ja tulemaan toisenkin kerran?

Työn luonne

Työtehtävät

Vastaanottovirkailijan pääasiallisiin työtehtäviin
kuuluvat hotellin huonemyynti ja huonevarauksien
vastaanotto, asiakkaiden tulo- ja lähtöselvitykset sekä
laskutustoimenpiteet. Muut mahdolliset työtehtävät
riippuvat työpaikan koosta ja luonteesta.

Vastaanottovirkailijan työnantajina voivat olla
erilaiset hotellit ja muut majoitusliikkeet sekä matkailu-,
kokous- ja hyvinvointipalveluja tarjoavat yritykset.

Ammattitaitoinen vastaanottovirkailija on hyvin perillä
oman talonsa asioista sekä paikkakunnan tilaisuuksista
ja tapahtumista. Hän osaa myös hyödyntää eri väyliä
kadonneen tiedon metsästyksessä. Koska hotellien vastaanotto palvelee asiakkaitaan usein ympäri vuorokauden, on vastaanottovirkailijan työ usein vuorotyötä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Vastaanottovirkailija, 20 pk / 8 yo.
Koulutusohjelmavalintaa (vastaanottovirkailija,
kokki tai tarjoilija) sinulta tiedustellaan alustavasti
opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
Opetusta on myös ilta-aikaan, mikä on alalle ominaista.
Lävistykset ovat hygieniariski ja siksi lävistyskorujen
käyttö ei ole työpäivinä suositeltavaa.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Pirjo-Riitta
Hurmalainen
050 526 5965
Anu MyyryläinenKontinen
044 708 0556
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• Kokki, Lahti (pk/yo), Heinola (pk/yo)

Kiehtovatko sinua makujen maailmat ja tiivistunnelmaiset keittiöt?
Haluatko tarjota ruokailuelämyksiä niin merten kuin metsien antimista?
Kiinnostaako ruoanvalmistus suuremmallekin joukolle?

Työn luonne

Työtehtävät

Kokki valmistaa kiehtovia ruoka-annoksia ravintolan
ja suurkeittiöiden asiakkaille, avustaa ruokalistojen
suunnittelussa ja huolehtii keittiön puhtaanapitotehtävistä sekä elintarvikkeiden varastoinnista. Kokilla on
hyppysissään taito loihtia silmiä ja makuhermoja hiveleviä annoksia laadukkaista raaka-aineista taitavin käsin
ja eri tilaisuuksien tunnelmaan sopivasti. Työtehtävät
maittavan ruoan parissa sujuvat asiakashenkiseltä alan
ammattilaiselta rautaisella otteella ja napakalla työtahdilla.

Kokki voi työskennellä eri liikeideoin toimivissa ravintoloissa, pikaruokaravintoloissa, henkilöstöravintoloissa,
pitopalvelu- ja juhlayrityksissä, suurtalouskeittiöissä
sekä matkustajalaivoilla.

Ammattitaitoinen kokki on ripeä, joustava ja rauhallinen tiimipelaaja. Kokki on myös ennakkoluuloton ja
kiinnostunut maistamaan erilaisia ruokalajeja. Väri-,
maku- ja hajuaisti ovat ammattilaiselle tärkeitä työvälineitä. Erilaisille ruoka-aineille allergisten on vaikea
toimia kokin ammatissa.
Keittiötyö edellyttää kykyä työskennellä paineen alla,
organisointikykyä sekä kädentaitoja ja luovuutta.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Kokki, Lahti 88 pk / 22 yo.
•• Kokki, Heinola 22 pk / 3 yo.
Koulutusohjelmavalintaa (vastaanottovirkailija,
kokki tai tarjoilija) sinulta tiedustellaan alustavasti opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
Opetusta on myös ilta-aikaan, mikä on alalle ominaista.
Lahdessa kokiksi suuntautuvat opiskelevat
sekä Ståhlberginkadulla että Vipusenkadulla.
Lävistykset ovat hygieniariski ja siksi lävistyskorujen
käyttö ei ole työpäivinä suositeltavaa.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo ravitsemisalasta.

Soita opolle
ja kysy lisää!
LAHTI:
Pirjo-Riitta Hurmalainen
050 526 5965
Anu Myyryläinen-Kontinen
044 708 0556
HEINOLA:
Marita Heino
050 403 6823

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA • Matkailu, ravitseminen ja elintarvike

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
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MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA • Matkailu, ravitseminen ja elintarvike

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
• Tarjoilija, Lahti (pk/yo), Heinola (pk/yo)

Pidätkö asiakaspalvelusta ja haluat ammatin,
jossa saa olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä?
Haluaisitko esitellä ja tarjoilla tyyliin sopivia ruoka- ja juomavaihtoehtoja eri ympäristöissä?

Työn luonne

Huomaa erityisesti

Tarjoilijan ammatti oiva vaihtoehto, jos työskentely
ravintolassa, kahvilassa, henkilöstöravintolassa tai suurtalouskeittiöissä kiinnostaa, mutta keittiötä enemmän
viihdyt asiakaspalvelussa. Hyvä kielitaito, yhteistyö- ja
kommunikointikyky, kiitettävät käytöstavat sekä omaaloitteisuus ovat hyvän tarjoilijan tunnusmerkkejä.
Tilausten vastaanotto, ruokien kuljetus, annostelu ja
jakelu sekä kassanhoito ja astiahuolto sujuvat ammattitaitoisella otteella. Taitava tarjoilija osaa myös huolehtia
asiakkaiden viihtyvyydestä.

Aloituspaikkoja
•• Tarjoilija, Lahti 22 pk / 3 yo.
•• Tarjoilija, Heinola 22 pk / 3 yo.

Työtehtävät
Tarjoilija voi työskennellä eri liikeideoin toimivissa
ravintoloissa, pikaruokaravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, pitopalvelu- ja juhlayrityksissä, suurtalouksissa
sekä matkustajalaivoilla.

Heinolassa ryhmän perustamisen edellytyksenä on, että
ryhmäkoko täyttyy.
Koulutusohjelmavalintaa (vastaanottovirkailija,
kokki tai tarjoilija) sinulta tiedustellaan alustavasti opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
Opetusta on myös ilta-aikaan, mikä on alalle ominaista.
Lävistykset ovat hygieniariski ja siksi lävistyskorujen
käyttö ei ole työpäivinä suositeltavaa.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo ravitsemisalasta.

Soita opolle
ja kysy lisää!
LAHTI:
Pirjo-Riitta Hurmalainen
050 526 5965
Anu Myyryläinen-Kontinen
044 708 0556
HEINOLA:
Marita Heino
050 403 6823
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• Leipuri-kondiittori, Lahti (pk/yo)

Virittääkö tuoreen leivän ja pullan tuoksu sinut oikeaan tunnelmaan?
Haluatko pyöräyttää sen seitsemän sortin suklaiset, sokeriset ja suolaisetkin herkut
pieniin ja suuriin tilaisuuksiin? Teollinen leivontatyö taas vaatii riuskaa otetta ja rohkeutta
työskennellä teknisillä tuotantolinjoilla vaikka öisin.

Työn luonne

Työtehtävät

Leipuri-kondiittori valmistaa sekä käsityövaltaisessa että automatisoidussa tuotannossa maukkaita ja ihania ruoka- ja kahvileipiä, leipomoeineksiä sekä erilaisia
näyttäviä konditoriatuotteita, kuten kakkuja ja leivoksia.

Leipuri-kondiittorin työpaikkoja on leipomoissa,
konditorioissa, kahviloissa, ravintoloissa, pitopalveluyrityksissä ja myymälöiden paistopisteissä.

Ammattilainen osaa työstää asiakkaiden toivomusten mukaan myös konditorian erikoistuotteita, kuten
persoonallisia kakunkoristeita. Pidempään leivonnaisia
työstäneet ovat leipuri- tai kondiittorimestareita.

Huomaa erityisesti

Leipomoiden toiminta jakautuu teolliseen prosessi
ohjattuun leipomotoimintaan ja perinteiseen käsityövalmistukseen, joka painottuu enemmän pienissä
leipomoissa. Työtehtävät saattavat vaihdella työnantajasta riippuen hyvinkin paljon. Leipomot ovat nykyään
melko pitkälle koneellistettuja ja tekninen laitekehitys
on vähentänyt työn rasittavuutta.

Opetusta on myös ilta-aikaan, mikä on alalle ominaista.

Aloituspaikkoja
•• Leipuri-kondiittori, 22 pk / 22 yo.

Lävistykset ovat hygieniariski ja siksi lävistyskorujen
käyttö ei ole työpäivinä suositeltavaa.
Terveydenhoitaja kutsuu yhteishaussa valitut opiskelijat kesällä terveystarkastukseen, jonka jälkeen
valinta varmistuu.

Työ vaatii tarkkaa ja huolellista työotetta, siisteyttä
rakastavaa luonnetta sekä kykyä työskennellä seisomatyössä. Vuorotyö on tyypillistä alalle, ja työ alkaa usein
aikaisin aamulla.
Soita opolle
ja kysy lisää!
Pirjo-Riitta
Hurmalainen
050 526 5965

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA • Matkailu, ravitseminen ja elintarvike

Elintarvikealan perustutkinto

40
Sosiaali- ja terveysala
Hyvän olon lähettilääksi
Sosiaali- ja terveysalan työ sisältää monipuolisia hoito-, kasvatus- ja asiakaspalvelutehtäviä:
käsin tekemistä ihmiseltä ihmiselle. Jos tunnet kiinnostusta ihmisten kohtaamiseen
kokonaisvaltaisesti, tutustu Salpauksen tarjoamiin sosiaali- ja terveysalan
koulutusvaihtoehtoihin. Ammattitaitoisia osaajia tarvitaan!
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• Lähihoitaja, Lahti (pk/yo), Heinola (pk)

Haluatko työssäsi edistää hyvinvointia ja terveyttä?
Onko sinulla taito tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa?
Haluatko olla läsnä ja auttaa?

Työn luonne

Työtehtävät

Lähihoitaja kuuntelee, tukee, hoivaa, hoitaa sekä
kuntouttaa. Lähihoitajan työ on ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista, terveyden edistämistä
sekä sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitamista. Yksilön
kohtaamiselle ja inhimilliselle lämmölle pitää löytää
aikaa kiireisinäkin päivinä.

Lähihoitajan työpaikkoja on ensihoidon, kuntoutuksen, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen, mielenterveystyö- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä vammais- ja vanhustyön parissa. Lähihoitaja
voi myös toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Lähihoitaja toimii päivittäin erilaisten ihmisten kanssa
ja kohtaa heidät empaattisesti. Luotettavuus ja aito
välittäminen ovat tässä ammatissa tarpeellisia luonteenpiirteitä.

Huomaa erityisesti

Ala kaipaa jatkuvasti työn omakseen tuntevia, reippaita
ja ammattitaitoisia osaajia!

Soita opolle
ja kysy lisää!
LAHTI:
Hilkka Kainiemi
050 502 0643
HEINOLA:
Marita Heino
050 403 6823

Aloituspaikkoja
•• Lähihoitaja, Lahti, 100 pk / 20 yo
(koulutus alkaa elokuussa 2011).
•• Lähihoitaja, Heinola, 24 pk
(koulutus alkaa elokuussa 2011).
•• Lähihoitaja, Lahti, 24 pk / 24 yo
(koulutus alkaa tammikuussa 2012).
Soveltuvuuskoe elokuussa 2011 alkavaan koulutukseen järjestetään Lahdessa 2. – 5.5.2011 sekä 9.5.2011
ja Heinolassa 10.5.2011.
Soveltuvuuskoe tammikuussa 2012 alkavaan koulutukseen järjestetään 3.11.2011.
Yksipäiväinen Soveltuvuuskoe on maksullinen ja
kokeeseen kutsutaan kirjallisesti.
Koulutusohjelma opiskellaan Lahdessa tai Heinolassa.
Koulutusohjelma toteutuu Heinolassa, mikäli saman
koulutusohjelman valitsijoita on riittävästi.
Ensihoidon koulutusohjelmassa opiskellaan
sairaankuljetuksen ja ambulanssin kuljettamisen opintoja. Näiden opintojen edellytyksenä on B-luokan ajokortin suorittaminen ennen opintojen alkamista.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo lähihoitajan koulutuksesta.

SOSIAALI- JA TERVEYSALA • Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
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SOSIAALI- JA TERVEYSALA • Kauneudenhoito

Kauneudenhoitoalan perustutkinto
• Kosmetiikkaneuvoja, Lahti (pk/yo)
• Kosmetologi, Lahti (pk/yo)

Onko haaveenasi ammatti kauneudenhoitoalalta?
Kiinnostavatko ihonhoitotuotteet, voiteet, kynsilakat ja meikit?
Onko toiveammattisi kosmetiikkaneuvoja tai kosmetologi?

Työn luonne

Työtehtävät

Kosmetiikkaneuvoja on kauneudenhoidon
ammattilainen, joka ohjaa ja neuvoo asiakkaita ihon
ja kauneuden hoidossa sekä myy kauneudenhoitoalan
tuotteita. Työtehtävistä suoriutumisessa eduksi on
luotettava, avoin, joustava ja vuorovaikutuksellinen
luonne.

Kosmetiikkaneuvojan ja kosmetologin työpaikkoja ovat esimerkiksi kauneudenhoitoalan yritykset
ja hoitolaitokset sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät. Vaihtoehtona voi olla myös toimiminen
itsenäisenä yrittäjänä.

Kosmetologi on palvelualtis, joustava, ystävällinen,
kohtelias ja vastuuntuntoinen. Myös kuuntelutaito, rauhallisuus ja herkkyys ihmisten tarpeille ja toiveille ovat
hyvän asiakaspalvelijan perusominaisuuksia.

Huomaa erityisesti

Ammattilaiselta sujuu näppärästi erilaiset kasvo-, käsi-,
jalka- ja vartalohoidot sekä ehostukset kaikenikäisille
asiakkaille. Kauneus tuodaan osaksi arkea.

SOVELTUVUUSKOE on yksipäiväinen ja maksullinen.
Pääsykoepäivät ovat 2. – 4.5.2011.

Kauneudenhoitoalan työtehtävät vaativat hyvän fyysisen kunnon ylläpitoa, koska työasento saattaa usein
rasittaa käsiä ja selkää. Alalle pyrkivien kannattaa myös
ottaa huomioon, että kauneudenhoitoalalla käytettäville kemikaaleille on riski allergisoitua ja saada iho-,
hengitystie- ja silmäoireita.

Aloituspaikkoja
•• Kosmetiikkaneuvoja ja kosmetologi, 36 pk / 4 yo.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Anu MyyryläinenKontinen
044 708 0556
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• Parturi-kampaaja, Lahti (pk/yo)

Tunnetko olevasi palvelualtis, luova ja luonteeltasi positiivinen henkilö?
Seuraatko mielenkiinnolla viimeisimpiä hiusalan trendejä?
Visioitko mielelläsi uusia tyylejä?

Työn luonne

Työtehtävät

Luova hiusalan ammattilainen elää ajan hermolla.

Parturi-kampaajan työpaikkoja on muun muassa parturi-kampaamoissa, hyvinvointi- tai kauneus
salongeissa, teattereissa ja media-alalla. Vaihtoehtona
voi olla myös toimiminen itsenäisenä yrittäjänä.

Parturi-kampaajan työnä on suunnitella, toteuttaa
ja markkinoida asiakkaalle yksilöllisiä leikkauksia, kampauksia, kihartamiskäsittelyjä, värjäyksiä ja sävytyksiä.
Kauneusalan ammattilainen voi myös ohjata asiakasta
yksilöllisen tyylin löytämisessä ja värien käytössä tai
hiustenhoitotuotteiden valinnassa ja käytössä.
Ammatti vaatii reipasta otetta kädentaitoihin ja samanaikaisesti rauhallisuutta asiakkaiden palveluun. Alalla
pärjätäkseen tarvitaan luovuutta, joustavuutta, yritteliäisyyttä ja hyvää terveyttä. Paljon käytettyjen kemikaalien takia työ ei välttämättä sovi allergikolle.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Parturi-kampaaja, 36 pk / 4 yo.
SOVELTUVUUSKOE on yksipäiväinen ja maksullinen.
Pääsykoepäivät ovat 2. – 4.5.2011.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Anu MyyryläinenKontinen
044 708 0556

SOSIAALI- JA TERVEYSALA • Kauneudenhoito

Hiusalan perustutkinto
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Tekniikan ja liikenteen ala
Hihat käärölle ja duuniin!
Salpauksen tekniikan ja liikenteen koulutusalalta valmistuu työelämään asiantuntijoita yli
20 eri tutkintonimikkeellä. Mukana on asiantuntijoita seuraavilta aloilta: rakentaminen,
puu ja huonekalu, sähkö ja elektroniikka, talotekniikka/LVI, kiinteistöpalvelut, turvallisuus,
tekstiili ja vaatetus, auto ja logistiikka, kone ja metalli sekä muovi ja laboratorio. Löytyisikö
näiden joukosta sinulle sopivaa koulutusta?
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• Suunnitteluassistentti, Lahti (pk/yo)

Käytätkö tietokonetta hallitun näpsäkästi?
Omaksutko uuden ohjelman nopeasti niin, että hetken päästä hyödynnät
sitä kuin vanha tekijä? Haluaisitko työn, jossa voisit yhdistää rakentamisen
ja suunnittelun tietokoneen avulla?

Työn luonne

Työtehtävät

Suunnitteluassistentin työvälineinä ovat
tietokone ja erilaiset mallinnusohjelmistot. Työnteon
tuotoksina syntyy teknisiä rakennus-, LVI-, kone- ja
sähköpiirustuksia. Suunnitteluassistentin työtä on myös
näiden suunnitelmien ja asiakirjojen arkistointi. Niinpä
hänen on hallittava toimistotyöt ja asiakaspalvelun
aakkoset.

Suunnitteluassistentin työpaikkoja on yrityksien, kuntien ja valtion leivissä piirtäjinä, suunnitteluavustajina ja nuorempina suunnittelijoina. Suunnitteluassistentti voi toimia myös rakennus-, LVI-, sähkö- ja
konealan yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Alan ammattilaiselta odotetaan tietoteknisen osaamisen lisäksi yhteistyökykyä, vastuullista työotetta ja kiinnostusta jatkuvaan oman ammattitaidon ja osaamisen
kehittämiseen. Hyvän pohjan opinnoillesi luovat sujuva
matemaattinen ajattelu sekä avaruudellisen hahmottamisen taito.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Suunnitteluassistentti, 14 pk / 6 yo.
Pääsykoepäivä on 4.5.2011.

Omistaudu suunnittelun maailmaan!
Soita opolle
ja kysy lisää!
050 538 2374

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Rakentaminen

Suunnitteluassistentin perustutkinto
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Rakentaminen

Rakennusalan perustutkinto
• Talonrakentaja, Lahti (pk/yo), Heinola (pk/yo)

Haluatko nähdä omien kättesi työn jäljen?
Vedätkö mielelläsi haalarit ylle ja ryhdyt mutkattomasti hommiin?
Tuntuisiko rakennusala kiinnostavalta?

Työn luonne

Työtehtävät

Talonrakentajan ammatissa saat nähdä työsi
konkreettisen tuloksen. Rakennusalan perustutkinnon
suorittaneella henkilöllä on talonrakentamisen eri osaalueet hanskassa ja hanskat aina tallessa. Erikoistua voi
kirvesmiehen töihin, laatoitustöihin, kivi- ja hirsirakentamiseen, muuraukseen, vedeneritystöihin, korjausrakentamiseen tai rakennusalan moniosaajaksi.

Talonrakentaja työskentelee talon- ja maanrakennustyömailla, ulkomailla kansainvälisissä rakennus
projekteissa, rakennusaineteollisuuden tuotantolaitoksissa, suunnittelutoimistoissa, myynnissä ja
markkinoinnissa, valtion ja kuntien palveluksessa
sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Rakentajan työ on fyysisesti vaativaa, vaihtelevissa
työoloissa tapahtuvaa ja ajoittain pölyistä ja meluistakin
sisä- ja ulkotyötä. Työtehtävistä suoriutuminen vaatii
fyysistä kuntoa ja alan työmenetelmien ja -välineiden
kehittymisen seuraamista.

Huomaa erityisesti

Opiskelu oppilaitoksessa on asiakastöiden tekemistä ja
peruskäsitteistön oppimista. Opintoihin sisältyy myös
työskentelyä työmaakoululla (omakotitalotyömaa) ja
alan yrityksissä.

PääsykoePÄIVÄ on 4.5.2011. Heinolan ja Lahden
rakennusalan sekä Lahden talotekniikan pääsykokeet
vastaavat toisiaan, joten vain yhteen on osallistuttava.

Aloituspaikkoja
•• Talonrakentaja, Lahti 54 pk / 6 yo.
•• Talonrakentaja, Heinola 18 pk / 2 yo.

Soita opolle
ja kysy lisää!
LAHTI:
050 538 2374
HEINOLA:
Merja Karplund
050 385 5570
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• Maalari, Pintakäsittelijä, Lahti (pk/yo)

Oletko miettinyt, miksi maalarin haalarit on valkoiset
ja millainen on maalarinvalkoinen väri? Kiinnostaako huonekalujen pintakäsittely?
Haluaisitko ottaa selvää, onko taivaanrannan maalari oikea ammatti?

Työn luonne

Työtehtävät

Tämän päivän maalari tekee maalarinvalkoisissa
haalareissaan jotain aivan muuta kuin taivaanrannan
maalausta. Häneltä sujuu näppärästi tasoite-, tapetointi-, laatoitus- ja mattotyöt. Maalaustyö on viimeistelyä,
joka vaatii huolellista ja itsenäistä työskentelyotetta. Ilman hyvää muoto-, tyyli- ja väritajua ei hommaan ehkä
kannata ryhtyä. Kuten kaikki rakennusalan työtehtävät,
maalarinkin työ on ajoittain työskentelyä vaikeissa
työasennoissa ulko- ja sisätiloissa.

Maalari työskentelee esimerkiksi maalausliikkeissä
erilaisissa maalaus-, saneeraus- ja entistämisalan työtehtävissä.

Pintakäsittelijä on ammattilainen, jonka leipälaji
on huonekalujen ja muiden puusepäntuotteiden teollinen pintakäsittely käsiruiskuilla ja automaatiolinjoilla.

Aloituspaikkoja
•• Maalari ja pintakäsittelijä, 14 pk / 6 yo.
Opiskelun aikana opiskelijat erikoistuvat joko maalareiksi tai pintakäsittelijöiksi.

Olisiko hienoa, jos ystäväsi kolmen vuoden kuluttua
pyytää sinulta remonttiapua tai kalusteiden maalausta,
ja voit vastata ”Homma hoituu, totta kai”.

PääsykoePÄIVÄ on 5.5.2011.

Pintakäsittelijä voi toimia esimerkiksi puusepäntehtaiden pintakäsittelyssä.

Huomaa erityisesti

Soita opolle
ja kysy lisää!
Jari Pöyhönen
050 526 5909

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Rakentaminen

Pintakäsittelyalan perustutkinto
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Puu ja huonekalu

Puualan perustutkinto
• Puuseppä, Lahti (pk/yo)

Veneenrakennuksen perustutkinto
• Veneenrakentaja, Lahti (pk/yo)

Oliko tekninen työ koulussa lempiaineesi?
Onko puu materiaali, jota haluaisit työstää ammatiksesi?
Oletko kiinnostunut veneistä?

Työn luonne

Työtehtävät

Puuseppä valmistaa piirustusten ja ohjeiden mukaan
yksittäis- ja sarjatöitä puuntyöstökoneilla. Hän osaa
käyttää puumateriaaleja ekologisesti eri käyttötarkoituksiin. Puuseppä hallitsee myös tietokoneavusteisen
mallintamisen ja CNC-koneiden käytön.

Puuseppä työllistyy huonekaluteollisuuden, rakennuspuusepän- ja puutaloteollisuuden tuotantotehtäviin
sekä itsenäiseksi yrittäjäksi.

Salpauksen veneenrakentajakoulutuksessa opetellaan puu- ja lujitemuoviveneiden rakentamista ja
sisustamista sekä kunnostus- ja korjaustöitä. Vaikka
veneenrakennusala on pieni, se on poikkeuksellisen
laaja-alainen ja monipuolinen.
Veneenrakentajalle eduksi on huolellinen luonne, muoto- ja tyylitaju sekä pitkäjänteisyys. Käsityönä puuveneen rakentaminen vie useita satoja työtunteja.

Veneenrakentajan työtehtäviä on puu- ja muoviveneiden runkojen valmistuksessa, veneiden sisustus- ja
korjaustöissä sekä myynti- ja markkinointitehtävissä.
Veneenrakentaja voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Puuseppä, 14 pk / 6 yo.
•• Veneenrakentaja, 6 pk / 4 yo.
PääsykoePÄIVÄ kumpaankin koulutukseen on
5.5.2011.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Jari Pöyhönen
050 526 5909
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• Sisustaja (rakentamispainotteinen), Lahti (pk/yo)
• Verhoilija, Lahti (pk/yo)

Haluatko vaihtelevan ja kiinnostavan työn,
jossa pääset näyttämään osaamistasi kädentöissä?
Kiinnostaako sisustaminen?
Inspiroidutko vanhojen huonekalujen muodonmuutoksista?

Työn luonne

Työtehtävät

Sisustaja on monitaitoinen ammattilainen, joka toimii useimmiten suunnittelijan visioiden tulkkina, ajatusten toteuttajana. Erilaiset rakentamisen sisätyöt, kuten
lattia- ja seinäpinnoitusten, kalusteiden ja varusteiden
asentaminen ovat sisustajalle tavanomaista työsarkaa.

Sisustaja toimii usein itsenäisenä yrittäjänä tai
korjaamiseen erikoistuneiden yritysten monipuolisissa
tehtävissä tai kalusteteollisuuden asennustehtävissä.

Työssä on avuksi rautainen fyysinen kunto, muoto- ja
tyylitaju sekä hyvä värisilmä. Ammattilainen tiedostaa
myös tiimityön voiman ja osaa hyödyntää sitä.
Verhoilija on todellinen käsityöammattilainen, joka
luo huonekaluille uuden yksilöllisen ilmeen, tekee
niistä mukavampia käyttää ja saa ne kestämään vielä
kovaakin käyttöä. Tällekin alalle ovat koneet tulleet jäädäkseen, mutta vielä suuremmaksi osaksi työtehtävät
toteutetaan käsin.
Työ on luonteeltaan haasteellista ja vaihtelevaa sekä
pääosin hyvin itsenäistä. Verhoilijalta vaaditaan hyvää
käden ja silmän yhteistyötä, muoto- ja tyylitajua,
värisilmää sekä tietoa perinteiden vaalimisesta. Monet
työvaiheet vaativat tekijältä pitkäjänteisyyttä ja hyvää
fyysistä kuntoa.

Verhoilija voi työskennellä esimerkiksi verhoomoissa,
huonekaluteollisuuden palveluksessa tai itsenäisenä
yrittäjänä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Sisustaja, 14 pk / 6 yo.
•• Verhoilija, 14 pk / 6 yo.
Pääsykoepäivä kumpaankin koulutukseen on
5.5.2011.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Jari Pöyhönen
050 526 5909

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Puu ja huonekalu

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Sähkö ja elektroniikka

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
• Elektroniikka-asentaja, Nastola (pk/yo)
• ICT-asentaja, Heinola (pk/yo)

Lukio + Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
• Elektroniikka-asentaja, Nastola (pk)

Onko tietokoneesi koppa auki useammin kuin kiinni ja tiedät mitä se pitää sisällään?
Haluatko saada ledin loistamaan?
Kiinnostaako, mitä piuhan sisällä kulkee ja mihin?

Työn luonne

Työtehtävät

Elektroniikka-asentajan ja ICT-asentajan koulutukset avaavat sinulle oven monipuolisiin tehtäviin.
Elektroniikka-asentaja osaa koota ja asentaa elektronisia
ja automaatiotekniikan laitteita, tuntee niiden toiminnan ja saa ohjelmoimalla tai erilaisilla automaatiojärjestelmillä laitteet toimintakuntoon. ICT-asentaja perehtyy
tietokoneiden, tietoliikenneverkkojen ja palvelinjärjestelmien toimintaan, asennukseen, huoltoon ja ylläpitoon ja saa tiedon siirtymään eri tiedonsiirtoväylillä ja
-menetelmillä oikeaan osoitteeseen.

Elektroniikka-asentajan työtehtävät ovat pääosin teollisuudessa, erilaisten automaatio- ja elektroniikkalaitteiden asennus-, huolto-, ylläpito- ja myyntitehtäviä tai toimiminen vastaavissa tehtävissä yksityisenä
yrittäjänä.

Elektroniikka- ja ICT -asentajien ammateissa avuksi
on reipas ja omatoiminen asenne, ongelmanratkaisutaidot ja looginen päättelykyky. Alan ammattilaiselle
on välttämätöntä työ- ja sähköturvallisuusmääräysten
mukaisten työtapojen sisäistäminen.
Pistä piuhat paikoilleen!

Soita opolle
ja kysy lisää!
HEINOLA:
Merja Karplund
050 385 5570
NASTOLA:
Sari Laine
044 708 0396

LUKIOOPINNOT:
Henna Jantunen
044 708 0562

ICT-asentajan työtehtävät ovat tietokoneisiin, tietoliikenneverkkoihin ja palvelinjärjestelmiin liittyvien yhteyksien, verkkojen ja kaapelointijärjestelmien asennus-,
ylläpito-, huolto- ja suunnittelutehtäviä tai toimiminen
vastaavissa tehtävissä itsenäisenä yrittäjänä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Elektroniikka-asentaja, Nastola 18 pk / 2 yo.
•• ICT-asentaja, Heinola 17 pk / 3 yo.
Nastolassa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa
neljässä vuodessa ammatillisen perustutkinnon rinnalla
myös ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä, eli ns.
kolmoistutkinto. Aloitusryhmä perustetaan, mikäli
hakijoita on riittävästi. Muussa tapauksessa opiskelijat
suorittavat ainoastaan lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Edellytyksenä on, että peruskoulun päättötodistuksessa lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,0.
Aloittaessasi kolmoistutkinnon Nastolassa, opiskelet
kaksi ensimmäistä vuotta pääsääntöisesti lukio-opintoja. Sen jälkeen opinnot painottuvat ammatillisiin
opintoihin.

51
• Automaatioasentaja, Lahti (pk/yo), Orimattila (pk/yo)
• Sähköasentaja, Lahti (pk/yo), Heinola (pk/yo)

Kiinnostaako monipuolinen, haasteellinen työ sähkön parissa?
Ratkaisetko visaiset pulmat loogisella päättelykyvyllä ja pitkällä pinnalla?
Olisitko kiinnostunut urakoimaan itsellesi ammatin sähkön parissa?
Varmista itsellesi sähköinen tulevaisuus!

Työn luonne

Työtehtävät

Automaatiotekniikan ammattilaiset eli automaatioasentajat suuntautuvat teollisuuden ja kiinteistöjen
automaatiojärjestelmien koneiden ja laitteiden valmistukseen, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon
ja korjaus- ja säätötehtäviin. Monenlaisia työmahdollisuuksia on siis luvassa prosessi- tai kappaletavaran
automaation vaatimissa tehtävissä.

Automaatioasentajan työympäristöinä ovat eri
teollisuuden alat, esim. metalli-, elintarvike-, paperi- tai prosessi- ja puunjalostusteollisuus. Työtehtäviä
ovat teollisuuden ja kiinteistöjen automaatiolaitteiden
valmistus-, asennus-, käyttö-, kunnossapito-, korjaus- ja
säätötehtävät sekä lisäksi erilaisten valvonta-, ohjaus- ja
hälytysjärjestelmien asennus-, korjaus- ja huoltotehtävät.

Sähköasentajat tekevät teollisuuden ja kiinteistöjen
sähköistyksiä, sähkölaitteiden ja –järjestelmien asennuksia sekä niihin liittyviä ylläpito- ja huoltotehtäviä.
Sähköasentajan työtehtävistä suoriutuminen vaatii
loogista ja matemaattista ajattelukykyä, pitkäjänteisyyttä, yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja huolellisuutta
sekä sähköturvallisuusmääräysten hallintaa. Työ on
itsenäistä, mutta siinä tarvitaan myös sosiaalisia taitoja
ja asiakaspalvelun hallitsemista.
Nopeasti kehittyvä tekniikka edellyttää jatkuvaa
opettelua ja uusien asioiden omaksumista. Teknisen
osaamisen lisäksi työssä tarvitaan asiakaspalvelu- ja
markkinointitaitoja, yhteistyökykyä ja vieraiden kielten
hallintaa. Värinäön tulee sähköalalla olla virheetön.
Fyysisestä kunnosta kannattaa pitää huolta, koska asennustyö saattaa vaatia kiipeilyä ja sisältää hankaliakin
työasentoja.

Soita opolle
ja kysy lisää!
LAHTI:
Sari Laine
044 708 0396
HEINOLA:
Merja Karplund
050 385 5570
ORIMATTILA:
Krista Velling
050 538 2379

Sähköasentaja tekee erilaisia sähköasennus-, huolto- ja korjaustöitä uudisrakennuksilla ja korjaustyömailla
sähkö-, asennus- ja huoltoliikkeiden palveluksessa tai
itsenäisenä yrittäjänä. Työpaikkoja on myös teollisuudessa, sähkönjakeluverkkojen ja energialaitosten
asennustehtävissä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Automaatioasentaja, Lahti 18 pk / 2 yo,
Orimattila 20 pk / 2 yo.
•• Sähköasentaja, Lahti 18 pk / 2 yo,
Heinola 18 pk / 2 yo.
Asuminen Orimattilassa oppilaitoksen asuntolassa on
maksutonta perustutkintoa suorittaville opiskelijoille
kouluviikon ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä
loma-aikojen asumista. Asuntolapaikkaa haetaan
lukuvuosittain. Etusijalla ovat Orimattilan toimipisteen
1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa kuraattori Krista Velling puh.
050 538 2379.

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Sähkö ja elektroniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Talotekniikka/LVI

Talotekniikan perustutkinto
• Putkiasentaja, Lahti (pk/yo)

Haluaisitko olla mukana luomassa edellytyksiä viihtyisälle ja miellyttävälle asumiselle?
Löytyykö urapolkusi talotekniikan alalta?
Tuntuvatko putkihommat juuri oikealla tavalla kunnon työltä?

Työn luonne

Työtehtävät

Putkiasentaja asentaa vesi- ja viemärijärjestelmiin
sekä lämmitysjärjestelmiin kuuluvat putkisto- ja laiteasennukset.

Putkiasentajan työpaikkoja on mm. LVI-alan yrityksissä, kiinteistöhuoltoyhtiöissä, LVI-laitteita valmistavissa
yrityksissä sekä rakennusaineteollisuuden, kuntien vesi-,
viemäri- ja energialaitosten sekä kiinteistöhuoltoyhtiöiden palveluksessa.

Työtehtävät voivat olla rakennustyömaalla asentamista tai huolto- ja korjaustöiden tekemistä valmiissa
rakennuksissa. Talotekniikan ala tarjoaa monipuolisia
vaihtoehtoja asiakaspalvelusta asentamiseen.
Ala on asiakaspalvelutyötä, joten on hyvä tulla toimeen
erilaisten ihmisten kanssa. Asiakkaat ja työympäristöt
voivat vaihtua päivittäin. Rakennustyömaalla työskenneltäessä työympäristö on ajoittain pölyinen ja meluisa.
Joskus joutuu työskentelemään myös korkeissa ja
ahtaissa paikoissa.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Putkiasentaja, 18 pk / 2 yo.
Pääsykoepäivä on 4.5.2011.
Ilmanvaihtoasentajan koulutus alkaa seuraavan kerran vuonna 2012.

Opiskelu sisältää runsaasti työskentelyä todellisilla
työmailla ja kiinteässä ammattimiehen ohjauksessa,
tekemällä kun oppii parhaiten.
Menesty putkistojen herrana!

Soita opolle
ja kysy lisää!
050 538 2374
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• Kiinteistönhoitaja, Lahti (pk/yo)
• Toimitilahuoltaja, Lahti (pk)

Haluaisitko olla mukana parantamassa ihmisten viihtyvyyttä
ja takaamassa kiinteistöjen toimivuutta?
Miltä kuulostaisi kouluttautuminen kiinteistönhoidon moniosaajaksi?

Työn luonne

Työtehtävät

Kiinteistönhoitaja valvoo rakennuksessa talotekniikan toimintoja, suorittaa tarvittavia ohjaus- ja säätötoimenpiteitä, rakennusten laitteiden pieniä huoltoja,
asennuksia ja korjaustöitä. Kiinteistönhoitaja hallitsee
rakennuksen koko elinkaaren, huollon ja ulkoalueiden
hoidon.

Kiinteistönhoitajat työskentelevät esim. kiinteistöpalvelu- tai kiinteistöhuoltoyritysten, kuntien, valtion
sekä teollisuus- ja tuotantolaitosten, yksittäisten taloyhtiöiden sekä suurten kotimaisten kiinteistönomistajien
palveluksessa.

Tältä kiinteistönhoidon macgyverilta odotetaan työtehtävien suorittamisessa kykyä itsenäisten päätösten tekemiseen ja taitoa ratkaista visaisiakin kiinteistönhoidon
ongelmatilanteita. Kyky tulla erilaisten ihmisten kanssa
toimeen on ammatissa tärkeää.
TOIMITILAHUOLTAJA tekee kiinteistöjen palvelusopimusten mukaisia ylläpito- ja perussiivoustöitä.
Hänellä on asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä
laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista
tekijöistä. Hän kykenee arvioimaan ovatko kiinteistön
käyttöolosuhteet palvelusopimusten mukaiset.
Toimitilahuoltaja osaa käyttää alan työvälineitä ja -koneita, valita oikeat työmenetelmät ja käytettävät aineet
lian, pintamateriaalin ja asiakaskohteen mukaan. Toimitilahuoltajalla voi olla erityisosaamista muun muassa rakennusaikaisesta puhtaanapidosta, toimistopalveluista,
kosteiden tilojen puhtaanapidosta, teollisuuslaitosten
puhtaanapidosta, liikennevälineiden puhtaanapidosta
sekä kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapidosta.
Toimintaympäristönä ovat erilaiset kiinteistöt. Oman
erityispiirteen toimintaympäristöön antavat tilojen
käyttäjät, jotka ovat usein läsnä työn aikana. Toimitilahuoltaja toimii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti.

ToimitilahuoltajaT työskentelevät esim, puhdistuspalveluyrityksen, kiinteistöpalvelu- tai kiinteistöhuoltoyritysten, kuntien, valtion sekä teollisuus- ja tuotantolaitosten, yksittäisten taloyhtiöiden sekä suurten kotimaisten
kiinteistönomistajien palveluksessa.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Kiinteistönhoitaja, 18 pk / 2 yo.
•• Toimitilahuoltaja, 6 pk.
Pääsykoepäivä kumpaankin koulutukseen on
4.5.2011.

Soita opolle
ja kysy lisää!
050 538 2374

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Turvallisuus

Turvallisuusalan perustutkinto
• Turvallisuusvalvoja, Heinola (pk/yo)

Kuuluuko luonteenpiirteisiisi luotettavuus, vastuuntuntoisuus,
asiakaspalvelualttius ja oma-aloitteisuus?
Koetko turvallisuuden tärkeäksi?
Voisitko kuvitella löytäväsi ammatin turvallisuusalalta?

Työn luonne

Työtehtävät

Turvallisuusvalvoja on työssään ennakointikykyinen, fyysisesti ja psyykkisesti hyvässä kunnossa
oleva nainen tai mies, joka on olemukseltaan reipas ja
yhteistyökykyinen. Kärsivällisyyttä ja sosiaalisia taitoja
tarvitaan, mutta myös valmiutta tilanteiden hallintaan uhkaavissa tilanteissa on tarvittaessa löydyttävä.
Turvallisuusvalvojalla on oltava myös rikosoikeudellisesti
nuhteeton menneisyys.

Turvallisuusvalvojan ammattinimikkeitä ovat
mm. paikallisvartija, piirivartija, myymälätarkkailija,
arvokuljettaja, turvalaiteasentaja, turvallisuussuunnittelija, turvasuojaaja, turvatarkastaja, järjestyksenvalvoja ja
vahtimestari.

Tekniikan kehittyminen näkyy turvallisuusalalla erilaisten teknisten välineiden ja valvontajärjestelmien käytön
lisääntymisenä. Näiden asennus-, käyttö-, kunnossapito-, korjaus- ja säätötehtävät ovat turvallisuusvalvojan
työtehtäviä.
Turvallisuusvalvojan tutkinto on hyvä pohjakoulutus
mm. hakeutuessasi poliisikouluun, palo- ja pelastusalan
tai vankeinhoitoalan koulutukseen, tullikouluun tai
turva-alan ammattikorkeakouluun.

Työtehtävinä esimerkiksi vartiointi-, järjestyksenvalvonta- ja arvokuljetustehtävät. Vaihtoehtoisesti myös
toimiminen aulavahtimestarina tai vastaanottovirkailijana yrityksissä ja virastoissa.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Turvallisuusvalvoja, 17 pk / 3 yo.
Pääsykoepäivä on 28.4.2011.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Merja Karplund
050 385 5570
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• Vaatetusompelija, Hollola (pk/yo/er)

Kiinnostavatko, vaatteet, muoti ja trendit sinua?
Haluaisitko hallita sekä vaatteiden teollisen että ateljeetyyppisen suunnittelun
ja valmistuksen erilaisille asiakkaille ja erilaisiin käyttötarkoituksiin?

Työn luonne

Työtehtävät

Vaatetusompelija on kiinnostunut alan trendeistä,
nappaa niistä kiinni ja hyödyntää niitä työssään. Hän
hallitsee tilannepukeutumisen ja valmistaa asiakkaalle
tai asiakasryhmälle tilanteeseen sopivat ja laadukkaat
vaatteet erilaisista materiaaleista.

Vaatetusompelija voi toimia vaatetusalan valmistus-, myynti-, esittely-, huolto- ja korjausompelutehtävissä. Vaatetusompelijan työpaikkoja on ompelimoissa,
kangas-, sisustus- ja muotiliikkeissä. Vaatetusompelija
voi työskennellä myös pukeutumisneuvojana tai
yksityisyrittäjänä.

Vaatetusompelijan ammatissa tarvitaan tarkkuutta ja
huolellisuutta, loogista ajattelua, hahmottamiskykyä ja
kädentaitoja. Eduksi on värien ja muotojen esteettinen
hallitseminen sekä tyylien ja trendien herkkä tuntemus.
Ota oppi haltuun ja opiskele itsellesi ammatti, jossa
saat toteuttaa luovuuttasi!

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Vaatetusompelija, 12 pk / 6 yo / 5 er.
Pääsykoepäivä on 10.5.2011 ja se on sama kuin
artesaanikoulutukseen (yksilölliset vaatteet) hakevilla.
Ennakkotehtävä lähetetään pääsykoekutsun yhteydessä.
Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon
ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä loma-aikojen
asumista. Asuntolapaikkaa haetaan lukuvuosittain.
Etusijalla ovat Hollolan toimipisteen 1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa
kuraattori Mirva Siltainsuu puh. 050 403 6884.
Erityisryhmään hakevien toivotaan tutustuvan
koulutukseen etukäteen. Lisätietoja antaa lehtori Pirkko
Vitie, puh. 050 526 5843.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Riitta Perdén
050 403 6880

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Tekstiili ja vaatetus

TEKSTIILI- ja VAATETusalan perustutkinto
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Auto ja logistiikka

Autoalan perustutkinto
• Ajoneuvoasentaja, Lahti (pk/yo), Heinola (pk/yo)

Kiinnostaako tekniikka? Viihdytkö auton nokkapellin alla ja rasvamontussa?
Hyrrääkö autosi moottori tyytyväisenä ja ovatko karvanopat kondiksessa?
Mitä jos tekisitkin harrastuksesta ammatin?

Työn luonne

Työtehtävät

Ajoneuvoasentaja huoltaa, korjaa ja varustaa erilaisia ajoneuvoja autosta moottoripyörään.

Ajoneuvoasentajan työpaikkoja ovat autoliikkeet,
korjaamot, huoltamot, erikoiskorjaamot ja erilaiset
kuljetusliikkeet.

Työ vaatii huolellista ja ripeää työotetta, teknistä päättelykykyä sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Myös fyysinen
kunto pitää olla kohdallaan, sillä työ sisältää voimaa
vaativia ja hankalia työasentoja.
Opinnot etenevät auton tuntemuksesta, huoltamisesta ja korjaamisesta vikadiagnostiikan osaamiseen.
Koulutuksessa korostuu tiivis yhteistyö alan yritysten
kanssa. Lahdessa voit suuntautua joko hyötyajoneuvotai henkilöautodiagnostiikan opintoihin ja Heinolassa
moottoriurheilupainotteisiin opintoihin.
Tee tuunauksesta ammatti!

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Ajoneuvoasentaja, Lahti 34 pk / 6 yo.
•• Ajoneuvoasentaja, Heinola 18 pk / 2 yo.

Soita opolle
ja kysy lisää!
LAHTI:
Pekka Visuri
050 384 3938
HEINOLA:
Merja Karplund
050 385 5570
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• Autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, Lahti (pk/yo)
• Varastonhoitaja, Lahti (pk/yo)

Oletko järjestelmällinen ja täsmällinen luonne?
Haluaisitko ottaa selvää, mitä kaikkea logistiikka pitää sisällään?
Tai haluaisitko liittyä kuljetusalan ammattilaisten joukkoon?

Työn luonne

Työtehtävät

Autonkuljettajat, linja-autonkuljettajat
ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajat toimivat
itsenäisinä ja vastuuntuntoisina asiakaspalvelijoina. He
eivät pelkää epäsäännöllisiä työaikoja eivätkä ajoittain
tiukkaakaan työtahtia. Ammatissa vaaditaan sosiaalista
ja yrittäjämäistä asennetta sekä iloista mieltä ja rauhallisuutta liikenteessä.

Autonkuljettajan, linja-autonkuljettajan ja
yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työpaikkoja
on kuljetuspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja julkisella
sektorilla henkilö- ja tavaraliikenteen tehtävissä. Autonkuljettaja voi toimia myös yksityisyrittäjänä.

Opinnot etenevät suuntautumisesta riippuen kuorma-,
linja- tai yhdistelmäajoneuvojen ajamiseen. Opiskeluun
sisältyy kuormaamista, purkamista ja varastointia sekä
kuljettajien ammattipätevyyskoulutus tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Työelämä kaipaa logistiikka-alalle ammatistaan ylpeitä
osaajia. Jos haluat mukaan autonkuljettajan tutkintoon
valmistavaan logistiikka-alan koulutukseen, laita moottori käyntiin, tankki täyteen ja hakupaperit sisään.
Varastonhoitaja työskentelee kaupan, teollisuuden tai julkisen sektorin palveluksessa. Työ edellyttää
vastuullista asennetta, asiakaspalvelutaitoja sekä hyvää
suunnittelu- ja järjestelykykyä.
Opiskeluun sisältyy tavaran vastaanottamista, lähettämistä, inventointia, saldonhallintaa ja kuormaamista
sekä purkamista. Opintojen aikana käsitellään trukkeja
ja työkoneita sekä suoritetaan henkilö-/pakettiauton
ajokortti.

Varastonhoitajia työllistävät mm. kuljetusliikkeet
sekä kaupan alan varastot ja julkinen sektori. Varastonhoitaja voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja ja
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 34 pk / 6 yo.
•• Varastonhoitaja, 18 pk / 2 yo.
Hakeutuessasi autonkuljettajan, linja-autonkuljettajan
tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutukseen,
haku tapahtuu kuljetuspalvelujen koulutusohjelmaan.
Hakeutuessasi varastonhoitajan koulutukseen,
haku tapahtuu logistiikan perustutkintoon.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Pekka Visuri
050 384 3938

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Auto ja logistiikka

Logistiikan perustutkinto
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Kone ja metalli

Kone- ja metallialan perustutkinto
• Koneenasentaja, Lahti (pk/yo)
• Koneistaja, Lahti (pk/yo)

Kiinnostavatko koneet ja laitteet? Onko sinulla matemaattista ajattelukykyä?
Onko sinua kehuttu huolelliseksi, tarkaksi ja vastuulliseksi?
Kolahtavatko prosessit ja automaatio?

Työn luonne

Työtehtävät

Koneenasentaja on kone- ja metallialan ammattilainen, joka asentaa ja kokoaa koneita ja laitteita osista
ja komponenteista piirustusten ja osaluetteloiden avulla
sekä pitää niitä kunnossa. Työ toteutetaan tehtaan tai
konepajan kokoonpano-osastolla tai asiakkaan tiloissa.
Automaatiotekniikka ja elektroniikka ovat tulleet aina
vain vahvemmin mukaan alan työtehtäviin, joten myös
koneenasentajalta vaaditaan entistä enemmän monipuolista tietoa, taitoa ja osaamista.

Koneenasentajalle on työtehtäviä tarjolla kone
pajoissa koneiden ja laitteiden asennus-, kokoonpano-,
testaus- ja koeajotehtävissä teknologiateollisuuden
yrityksissä.

Kyky työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä ongelmanratkaisutaidot hitsautuneena vastuulliseen, huolelliseen ja tarkkaan työotteeseen ovat valttejasi, jos tämä
ala kiinnostaa.

Huomaa erityisesti

Koneistaja valmistaa lastuavilla työstömenetelmillä
kappaleita, koneenosia tai työkaluja. Ammattitaitoinen koneistaja osaa valmistaa sorvaamalla, jyrsimällä,
poraamalla ja hiomalla koneiden mittatarkkoja osia
piirustusten mukaan. Hänen pitää pystyä valitsemaan
oikeat työmenetelmät, työstöarvot, työjärjestykset ja
kiinnitystavat. Koneistaja voi työskennellä manuaalisilla
tai tietokone-ohjatuilla CNC-työstökoneilla tai -keskuk
silla, joihin sisältyy usein ohjelmointia, käyttöä tai
työskentelyä koneistussoluissa.
Myös koneistajan ammatissa kyky työskennellä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä ongelmanratkaisutaidot
hitsautuneena vastuulliseen, huolelliseen ja tarkkaan
työotteeseen, ovat valttejasi. Vaihtelua työtehtäviin saa
suunnittelutyön kautta, sillä ennen kuin koneet alkavat
jyllätä, tekee koneistaja erilaisia laskelmia ja piirustuksia.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös metallialalla!
Työllisyystilanne on alalla hyvä, joten mikset asettuisi
sorvin ääreen?

Koneistaja työllistyy mm. metallituotteita ja -raken
teita valmistaviin konepajoihin, tuoteverstaisiin tai
tehdaslaitosten kunnossapito- ja työvälineosastoille.

Aloituspaikkoja
•• Koneistaja, 20 pk / 2 yo.
•• Koneenasentaja, 20 pk / 2 yo.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo kone- ja metallialasta.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Tarja Mäenpää
050 384 3937
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• Kunnossapitoasentaja, Lahti (pk/yo)
• Levyseppähitsaaja, Lahti (pk/yo/er), Heinola (pk/yo), Orimattila (pk/yo)

Sujuvatko sinulta metallialan eri työtehtävät?
Haluaisitko valmistua kone- ja metallialan raudanlujaksi ammattilaiseksi?
Miltä tuntuisi kunnossapitoasentajan tai levyseppähitsaajan ammatti?

Työn luonne

Työtehtävät

Kunnossapitoasentaja työskentelee tuotanto-,
teollisuus- tai erilaisten palvelulaitosten koneiden, laitteiden tai automatisoitujen järjestelmien asennus-, käyttö-,
ylläpito-, kunnossapito- ja huoltotehtävissä. Kunnossapitoasentajan koulutuksessa erikoistutaan mekaaniseen
asennukseen ja kunnossapitoon sekä automaatiotekniikkaan, hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan. Sähköiset
järjestelmät, ohjaukset ja logiikan ohjelmointi kuuluvat
kunnossapitoasentajan erityisosaamiseen.

Kunnossapitoasentaja voi työskennellä metalliteollisuudessa, puunjalostusteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja eri alojen tuotantolaitoksissa, huolto-,
korjaus- ja kunnossapitoyrityksissä, puolustusvoimissa
tai erilaisten palvelulaitosten kunnossapitotehtävissä.

Halu oppia lisää ja monipuolinen ammatillinen osaaminen ovat hyvän kunnossapitoasentajan ominaisuuksia.
Asiakaspalveluammatissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskentely edellyttää, että työntekijä edustaa
itsensä lisäksi myös yritystä, jossa työskentelee, joten
asiakaspalvelutaidot tulee olla hallussa.
Fakta on, että paraskaan tuote ei kestä jatkuvaa rasitusta ilman kunnossapitoa. Olisitko sinä se, joka hoitaa ja
huoltaa laitteet kuntoon?
Levyseppähitsaajan työtehtäviin voi kuulua hitsaus
erilaisilla menetelmillä, rautarakenne- ja levytyöt, korjaustyöt tai rakennustyömaiden teräsrakennetyöt. Työssä
käytettävät materiaalit ja niiden ominaisuudet tulevat
tutuksi opiskelun aikana. Saat myös tietoa siitä, miten
materiaalit käyttäytyvät, kun niitä leikataan, muovataan,
hitsataan ja lämpökäsitellään. Levyseppähitsaajan työ on
kehittynyt automatisoinnin ja ohjelmoitavien levytyökoneiden ansiosta kevyemmäksi ja turvallisemmaksi. Uusi
aika ja tekniikka ovat saapuneet myös levy- ja hitsaustöihin.

Levyseppähitsaajan työpaikka voi olla konepajoissa, tehdaslaitoksissa, huolto- ja korjausyrityksissä,
rakennustyömaiden teräsrakentamisen ammatissa tai
vaikkapa telakoilla ja siltatyömailla.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Kunnossapitoasentaja, 20 pk / 2 yo.
•• Levyseppähitsaaja, Lahti 20 pk / 2 yo / 10 er.
•• Levyseppähitsaaja, Heinola 19 pk / 3 yo.
•• Levyseppähitsaaja, Orimattila 20 pk / 2 yo.
Levyseppähitsaajan erityisryhmä on tarkoitettu
erityisopetuksesta tuleville tai henkilöille, joilla on muu
erityisopetuksen tarve. Soveltuvuus koulutukseen arvioidaan ennakkotutustumisen perusteella. Tutustumaan
hakeudutaan ottamalla yhteyttä opettaja Arto Lähteenmäkeen, puh. 050 387 1918.

Soita opolle
ja kysy lisää!

Asuminen Orimattilassa oppilaitoksen asuntolassa on
maksutonta perustutkintoa suorittaville opiskelijoille
kouluviikon ajan. Asuminen ei kata viikonloppu- eikä
loma-aikojen asumista. Asuntolapaikkaa haetaan
lukuvuosittain. Etusijalla ovat Orimattilan toimipisteen
1. vuoden opiskelijat sekä pitkämatkalaiset. Asuntolatiedusteluihin vastaa kuraattori Krista Velling puh.
050 538 2379.

LAHTI:
Tarja Mäenpää
050 384 3937

Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo kone- ja metallialasta.

HEINOLA:
Merja Karplund
050 385 5570
ORIMATTILA:
Krista Velling
050 538 2379

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Kone ja metalli

Kone- ja metallialan perustutkinto
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Muovi ja laboratorio

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
• Muovituotevalmistaja, Nastola (pk/yo)

Lukio + Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
• Muovituotevalmistaja, Nastola (pk)

Kiinnostaako työ jatkuvasti kehittyvältä teollisuudenalalta?
Oletko valmis ottamaan selvää, mihin kaikkeen muovi vielä taipuukaan?

Työn luonne

Työtehtävät

Muovituotevalmistajan työ sisältää erilaisten
tuotteiden valmistusta muoviraaka-aineista ja lisäaineista markkinoitaviksi tuotteiksi: putkia, kalvoja, pakkauksia, lentokoneen ja auton osia. Käyttötarkoitukset ovat
uskomattoman moninaisia.

Muovituotevalmistajan työllistäjiä ovat erikokoiset muovialan yritykset sekä kokoonpanoa ja valmistusta suorittava muu teollisuus, kuten puunjalostus ja
metalliteollisuus.

Päijät-Hämeellä on vahva perinne muovituotteiden
valmisalueena ja erityisesti Nastolassa on paljon muoviteollisuutta. Työelämäpainotteisessa koulutuksessa
tehdään tiivistä yhteistyötä muovialan yritysten kanssa.
Osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä Lahden toimipisteen kone- ja metalliopetuksen kanssa.

Huomaa erityisesti

Muovin kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä
ja yksi niistä on hakeutuminen Salpaukseen ja alan
koulutukseen.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Sari Laine
044 708 0396
LUKIOOPINNOT:
Henna Jantunen
044 708 0562

Aloituspaikkoja
•• Muovituotevalmistaja, 17 pk / 3 yo.
Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa neljässä
vuodessa ammatillisen perustutkinnon rinnalla myös
ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä, eli ns. kolmoistutkinto. Aloitusryhmä perustetaan, mikäli hakijoita on
riittävästi. Muussa tapauksessa opiskelijat suorittavat
ainoastaan lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.
Edellytyksenä on, että peruskoulun päättötodistuksessa
lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,0.
Aloittaessasi kolmoistutkinnon Nastolassa, opiskelet
kaksi ensimmäistä vuotta pääsääntöisesti lukio-opintoja. Sen jälkeen opinnot painottuvat ammatillisiin
opintoihin.
Klikkaa itsesi Salpauksen nettisivuille www.salpaus.fi ja
käy katsomassa esittelyvideo muovialasta.
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• Laborantti, Lahti (pk/yo)

Tunnistatko itsessäsi nämä piirteet:
huolellisuus, tarkkuus, siisteys, oma-aloitteisuus ja yhteistyökyky?
Oletko kiinnostunut luonnontieteistä?
Kiinnostaisiko sinua laborantin ammatti?

Työn luonne

Työtehtävät

Laborantille kyky arvioida omaa työtä ja raportoida
tuloksia ovat työssä menestymisen kannalta keskeisiä
taitoja. Ajoittain arviointi tapahtuu pelkästään aistien
avulla. Tupakoinnista on haittaa aistinvaraisessa arvioinnissa.

Laborantin työtehtäviä on mm. teollisuuden ja kaupan laadunvalvonta- ja tutkimuslaboratorioissa, valtion
ja kuntien valvontalaboratorioissa sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen laboratorioissa.

Laborantin ammatissa maltti on valttia eikä hosumalla
pärjää. Hyvä terveys ja kädentaidot antavat lisävarmuutta työhön.

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
•• Laborantti, 14 pk / 6 yo.

Työtehtävät liittyvät asiakaspalveluun, näytteenottoon,
laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan,
tutkimukseen ja tuotekehitykseen tietotekniikkaa soveltaen.
Opinnot sisältävät mm. kemiaa, laiteanalytiikkaa,
bioanalytiikkaa ja geenitekniikkaa. Lisäksi laadunvalvonta ja harjoitustöiden raportointi kuuluvat olennaisena
osana laborantin koulutukseen.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Pekka Visuri
050 384 3938

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Muovi ja laboratorio

Laboratorioalan perustutkinto
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Salpauksen lukioKOULUTUS
• Yleislukio
• Tekniikkalinja

• Kaksoistutkinto
• Mahdollisuus kolmoistutkintoon

• Lukio-opintoja
ammattiin opiskeleville

Lukio-opinnot elämää varten
Kiinnostavatko monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet ja unohtumaton lukiolaisaika?
Etkö ole vielä aivan varma omasta alastasi, joten opiskelisit mieluummin tässä
elämänvaiheessa yleisiä tietoja ja sosiaalisia taitoja?
Nastolassa on nykyaikaiset tilat ja modernit opetusvälineet, laaja kurssivalikoima (50 koulukohtaista kurssia) ja valtakunnan keskitasoa paremmat yo-tulokset.
Lukioaikana opiskellaan paljon teoriaa, mutta elämää ja
muita ihmisiä ei kuitenkaan sovi unohtaa. Tämän vuoksi arkeen kuuluu myös paljon muuta kuin pänttäämistä. Kouluvuoden aikana tehdään muun muassa retkiä
erilaisiin kohteisiin ja tutustutaan samalla mukavalla
tavalla muihin opiskelijoihin ja opettajiin.
Vieraiden kielTEN opiskelu ei ole vain kielioppia
ja sanakokeita, vaan myös vieraita kulttuureja, tapoja ja
ihmisiä. Siksi lukiolaisilla on mahdollisuus myös matkustaa erilaisten kulttuurien ja ihmisten keskelle aistimaan
ja oppimaan uutta. Vaihtelua arkityöhön tuovat myös
erilaiset projektit.
Pääset toteuttamaan myös luovuuttasi, sillä lukiossamme on erinomainen tarjonta kuvataiteessa, mu-

siikissa ja äidinkielessä. Voit toteuttaa itseäsi esimerkiksi
teatteri-ilmaisussa, kuorossa tai luovan kirjoittamisen
kurssilla. Liikuntaa ei sovi unohtaa opiskelun keskellä
ja kuntoa kohotat esimerkiksi fitness- ja tanssikurssilla
tai hakemalla liikuntaelämyksiä liikuntaretki-kurssilla.
Yhteiskunnalliset teemat ovat tärkeä osa yleis
sivistystä ja tukevat useiden alojen jatko-opintoja.
Salpauksen lukiossa voit esimerkiksi osallistua Nuori
yrittäjyys -projektiin ja toimia yrityksessä tai tutustua
työelämään työelämäyhteydet-kurssilla tai oppia yhteiskuntaopissa Euroopan unionin toiminnan perusteet.
Lukiolaiselämä on tunnetusti myös juhlaa. Salpauksen lukiossa vietetään perinteisten juhlien lisäksi abiturienttien penkkareita sekä tokaluokkalaisten vanhojen
päiviä, jolloin jokainen saa olla yhden päivän ajan
prinsessa tai prinssi.
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Haluaisitko insinööriksi tai lääkäriksi? Kiinnostavatko matemaattis-luonnontieteelliset tai
tekniset alat? Haluaisitko rakentaa vaikkapa itse oman tietokoneesi?
Jos valitset tekniikkalinjan, voit painottaa opintojasi teknisiin ja/tai matemaattis-luonnontieteellisiin
aineisiin ja syventää osaamistasi näillä alueilla. Vastaavasti voit jättää pois joitakin pakollisia kursseja. Opiskelu tekniikanja luonnontieteiden soveltavilla kursseilla
on käytännönläheistä. Voit esimerkiksi rakentaa itsellesi

oman tietokoneen tai perehtyä radio-ohjauslaitteisiin
tai auton sähkö- tai äänentoistojärjestelmään, kokeilla
muovituotteiden valmistusta, syventyä sähkön sovelluksiin tai tehdä luonnontieteellisiä kokeita.
Valitse lukiomme tekniikkalinja!

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla
Haluaisitko kerralla sekä ammattilaisen paperit että ylioppilaslakin? Kiinnostavatko
mahdollisimman monipuoliset työllistymismahdollisuudet ja työnantajien arvostama
yleissivistys? Oletko luonteeltasi pitkäjänteinen ja kunnianhimoinen ahertaja?
Salpauksessa voit suorittaa ylioppilastutkinnon amma
tillisen perustutkinnon ohessa. Kaksoistutkinnossa
opiskelet lukio-opintoja äidinkielessä, englannissa,
ruotsissa sekä joko lyhyessä matematiikassa tai psykologiassa. Halutessasi voit sisällyttää ylioppilastutkintoosi
muitakin aineita, joita opiskelet Lahden yhteiskoulun
aikuislukiossa. Opiskeluaika on 3 – 4 vuotta koulutusalasta ja aktiivisuudestasi riippuen.

Lahti, Hollola ja Orimattila
Lukio-opinnot järjestetään Salpauksen tiloissa Lahdessa,
Ståhlberginkadulla. Vipusenkadun toimipaikasta kesken
koulupäivää saapuville opiskelijoille kuljetus Ståhlberginkadulle on maksuton.
Nastola, Heinola ja Asikkala
Lukio-opinnot suoritetaan paikallisissa lukioissa. Kysy
mahdollisuuksista tarkemmin koulutusalan opolta.

Peruskoulun päättötodistuksessa lukuaineiden keskiarvon on oltava lukio-opintoja valitsevalla vähintään 7,0.
Tällä varmistetaan opinnoissa edistyminen. Oppikirjat
ja muu opiskelumateriaali on hankittava itse.

… tai miksei saman tien kolme?
Haluaisitko yhdistää ammatilliseen perustutkintoon ja ylioppilastutkintoon vielä lukion
koko oppimäärän? Kiinnostaisiko liittyä kolmoistutkinnon suorittajien kasvavaan
joukkoon?
Lukuvuonna 2011 – 2012 kolmoistutkintoon
voit hakea seuraavilla aloilla:
• Liiketalouden perustutkinto, ks. sivu 23
• Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, ks. sivu 60
• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto,
ks. sivu 50
Opiskeluaika kolmoistutkinnoissa on vähintään neljä
vuotta. Opetusryhmä perustetaan, mikäli hakijoita on
riittävästi. Muussa tapauksessa opiskelijat suorittavat
ainoastaan lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.
Lukion oppimäärä opiskellaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti. Ylioppilastutkintoon osallistuessasi

sinun on suoritettava vähintään neljä koetta: äidinkieli
sekä valintasi mukaan kolme muuta pakollista koetta
ruotsin, vieraan kielen (esim. englanti), matematiikan
tai reaaliaineen kokeen joukosta. Näiden lisäksi voit
suorittaa ylimääräisiä kokeita rajoituksetta. Yhdessä
kirjoitettavassa aineessa sinun on osallistuttava laajan
oppimäärän kokeeseen.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Henna Jantunen
044 708 0562

Lukio-opinnot

Tekniikkalinjalla valitset vapaammin
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Valmistava koulutus
• Ammattistartti, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus,
20 – 40 ov Lahti
• AVA-koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava
opetus ja ohjaus, (er) 20 – 40 ov Lahti, Heinola, Nastola, Orimattila
• VALKO, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, 40 ov, Lahti
• Kotitalousopetus, 20 ov, Lahti
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Haluaisitko vielä miettiä, mihin ammattiin aiot tulevaisuudessa tähdätä ja ehkä korottaa
peruskoulun numeroitasi? Tunnetko tarvitsevasi yksilöllistä tukea ja ohjausta ammatin
valinnassa? Haluatko tutustua ammatteihin työelämäjaksoilla?

Ammattistartti

Huomaa erityisesti

Ammattistartin opintoihin kuuluu työelämään,
ammatteihin ja koulutukseen perehtymistä ja opiskeluja elämäntaitojen opettelua. Ammattistartti on koulutus
sinulle, joka et vielä tarkkaan tiedä, mihin ammattiin
haluaisit opiskella. Ammattistartin aikana sinulla on
mahdollisuus tutustua ammatillisiin opintoihin eri
toimialoilla ja kerätä kokemusta erilaisista työpaikoista
työelämän tutustumisjaksoilla. Ammattistartilla voit
myös korottaa peruskoulun numeroita matematiikassa,
äidinkielessä, englannissa ja ruotsissa. Ammattistartin
tarkoituksena on kehittää itsetuntemusta ja antaa valmiuksia tehdä omaa tulevaisuutta koskevia päätöksiä.

Hakuaika
Ammattistarttiin on 15.6. – 15.7.2011 (erillishaku).
AVA-koulutukseen on 1.3. – 30.4.2011 (erillishaku).
Hakulomake www.salpaus.fi.

AVA-koulutus

Suoritettuasi valmistavan koulutuksen hyväksytysti saat
yhteishaussa kolme lisäpistettä. Koulutuksen aikana
suoritetuista opinnoista osa voidaan lukea hyväksi
ammatillisissa opinnoissa.

AVA-koulutuksessa perehdytään myös eri ammatteihin, koulutukseen ja työelämään. Tutustumisjaksoilla
työelämään ja koulutuksiin punnitset soveltuvuuttasi eri
aloille ja opit työelämän sääntöjä ja työyhteisötaitoja.
Lisäksi kerrataan peruskoulun opittuja tietoja ja taitoja.
Koulutuksen avulla lisäät opiskeluvalmiuksiasi, viestintäja vuorovaikutustaitojasi ja yleisiä arkielämän taitojasi.
Opetus on pienryhmissä tapahtuvaa erityisopetusta.
Ryhmänohjaajan kanssa käytävissä henkilökohtaisissa
keskusteluissa arvioit ammatillisia tavoitteitasi ja mahdollisuuksiasi. Jokaiselle laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma,
joka sisältää myös suunnitelman koulutuspolusta eteenpäin.

Ammattistartin valintatilaisuus on elokuun
alussa. Kaikki koulutukseen hakeneet kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla. Valintatilaisuus on yksipäiväinen
ja maksuton.
AVA-koulutukseen hakeneet haastatellaan toukokuun aikana. Haastatteluun kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla.

Soita ja
kysy lisää!
Opintotoimisto
03 828 2211
Koulutuspäällikkö
Kaisu Nyman
050 526 5870

Valmistava koulutus

VALMISTAVA KOULUTUS
• Ammattistartti, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, 20 – 40 ov Lahti
• AVA-koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, (er)
20 – 40 ov Lahti, Heinola, Nastola, Orimattila
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Valmistava koulutus

VALMISTAVA KOULUTUS
• VALKO, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, 40 ov, Lahti

Nuori maahanmuuttaja, tiedätkö jo mitä haluat opiskella?
Riittääkö kielitaitosi ammatillisiin opintoihin?

Valko-koulutus on sinulle, jos

Huomaa erityisesti

•
•
•
•

Koulutus on sinulle ilmaista. Mikäli olet yli 17-vuotias ja
olet asunut Suomessa alle 3 vuotta, saat kotouttamistukea. Jos olet alle 17-vuotias, saat Kelan opintotukea
sekä ruokailu koulupäivinä on sinulle ilmaista.

olet nuori tai aikuinen maahanmuuttaja
sinulla on riittävä suomen kielen taito (taso A 2.2.)
haluat jatkaa opiskelua
sinulla on oleskelulupa Suomessa.

Valkossa opiskelet
•
•
•
•

suomen kieltä
yhteiskunta- ja kulttuuritietoutta
opiskelutaitoja ja ammatinvalintaa
matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja tieto
tekniikkaa.

Hakuaika
Valko-koulutukseen on 1.4. – 31.5.2011 (erillishaku).
Valko-koulutukseen hakeneet kutsutaan kielikokeeseen
ja haastatellaan kesäkuussa.
Valko-koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat
yhteishaussa kolme valintapistettä.

Saat myös tukea ja ohjausta omien ammatillisten suunnitelmiesi tekemisessä ja koulutukseen hakemisessa.
Valkon aikana tutustut suomalaiseen opiskelu- ja
työkulttuuriin oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Opintoihin
kuuluu 4 viikon työhöntutustumisjakso.
Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen suomen kielen
taitosi ja muut valmiutesi ovat sellaiset, että pystyt
opiskelemaan ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Soita Opintosihteerille
ja kysy lisää!
Opintotoimisto
03 828 3715
Ohjaava opettaja Hannele Lång
044 708 0073
Opettaja Saara Säde
044 708 0687
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• Talouskoulu, 20 ov, Lahti

Haluaisitko luoda omasta kodistasi viihtyisän?
Haluaisitko oppia muutakin kuin pizzan lämmitystä mikrossa?
Ovatko paidassasi napit paikoillaan ja housuissa prässit?
Talouskoulu on ponnahduslauta niin hyvään elämään kuin monelle koulutusalalle.

Käytännön tiedot ja taidot kotitalouden hoitoon sekä
terveyttä edistäviin elämäntapoihin voit hankkia käymällä talouskoulun (20 ov).

Huomaa erityisesti
Aloituspaikkoja
Talouskoulu, 20 pk / 5 yo.

Talouskoulun suoritettuasi osaat suunnitella ja tehdä
omassa kodissasi kotitaloustöitä tarkoituksenmukaisesti,
taloudellisesti, turvallisesti ja luovasti.

Hakuaika Kotitalousopetukseen on 28.2. – 18.3.2011
(yhteishaku).

Talouskoulun käyneenä osaat ottaa napakan otteen
niin imurista kuin kauhastakin!

Talouskoulun hyväksytysti suorittaneet saavat yhteishaussa kolme valintapistettä.

Soita opolle
ja kysy lisää!
Anu MyyryläinenKontinen
044 708 0556

Valmistava koulutus

KOTITALOUSOPETUS
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Ammatillisten tutkintojen
yleiset terveydelliset vaatimukset:

Koulutustarjonta vuonna 2011
Hakeutuessasi opintoihin www.haenyt.fi syötä Hakutoive-kenttään valitsemasi
tutkinnon kohdalta taulukossa sinisellä tekstillä ja värillisellä pohjavärillä merkitty vaihtoehto.
Lyhenteet: pt. = perustutkinto, ko. = koulutusohjelma, er. = erityisopetus

Tutkintoihin edellytetään henkilöltä työn
kuormitukseen nähden riittävää fyysistä
kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai
muiden lähellä työskentelevien terveyden
tai turvallisuuden. Opiskelijaksi ei voida
ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai
vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen
osallistumiselle.

Humanistinen ja kasvatusala
Tutkintonimike

Perustutkinto
(pt.)

Koulutusohjelma (ko.)
Suuntautuminen

Opetuspiste

Nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaaja
(s. 13)

Nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjauksen pt. (pk / yo)

Nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjauksen ko.
•• Nuorisotoiminnan ohjaus
•• Vapaa-aikatoiminnan
ohjaus

Orimattila
1118

Pääsykoe

2. – 4.5.
2011

Tutkintokohtaiset
terveydelliset edellytykset
Työskentely vaatii psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta
ja keskittymiskykyä. Työssä painottuvat vastuukysymykset,
sillä työntekijä on usein yksin sekä psyykkisessä että fyysisessä vastuussa asiakkaiden turvallisuudesta.
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan koulutusta tai työtä ei
suositella henkilölle, jolla on sellaisia synnynnäisiä tai
hankittuja sairauksia, jotka voisivat vaarantavat hänen
oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai
turvallisuuden. Sellaisia voivat olla esim. vakava sosiaalisten
tilanteiden pelkotila, akuutti, sen hetkiseen elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumetausta, sellainen
psyykkinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen
tai ammatissa toimimisen (esimerkiksi psykoottistasoinen
oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus),
muu sairaus, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin
osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.

Kulttuuriala
Tutkintonimike

Perustutkinto
(pt.)

Koulutusohjelma (ko.)
Suuntautuminen

Opetuspiste

Pääsykoe

Artesaani,
kultasepänala
(s. 15)

Käsi- ja taideteollisuusalan pt.
(pk / yo)

Kultasepänala / Tuotteen
suunnittelun ja valmistuksen ko.

Lahti
Kannaksenkatu
1119

6.5.2011

Rajoituksena allergiat (erityisesti nikkeli), vaikea astma sekä
tulehdukselliset nivelsairaudet, vaikeat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, oireinen epilepsia ja silmäsairaudet.

Metalliala / Tuotteen
suunnittelun ja valmistuksen ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110
Erityisesti huomioitavia ovat todetut kuuloviat, hengitystieallergiat ja astma, vaikeat ihottumat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja oireinen epilepsia.

Artesaani,
metallikalusteet
(s. 15)

Tutkintokohtaiset
terveydelliset edellytykset

Artesaani, muotoilu ja
mallintaminen
(s. 16)

Käsi- ja taideteollisuusalan pt.
(pk / yo)

Lahti
Muotoilu ja mallintaminen / Tuotteen suunnitte- Vipusenkatu
lun ja valmistuksen ko.
1104

5.5.2011

Artesaani,
taidekehystys
(s. 17)

Käsi- ja taideteollisuusalan pt.
(pk / yo)

Taidekehystys / Tuotteen
suunnittelun ja valmistuksen ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

5.5.2011

Artesaani,
tilarakennus
(s. 16)

Käsi- ja taideteollisuusalan pt.
(pk / yo)

Tilarakennus / Ympäris
tön suunnittelun ja
rakentamisen ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

5.5.2011

Artesaani,
tilauspuusepäntyö
(s. 17)

Käsi- ja taideteollisuusalan pt.
(pk / yo)

Tilauspuusepäntyö /
Tuotteen suunnittelun
ja valmistuksen ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

5.5.2011

Artesaani,
viherrakennus
(s. 18)

Käsi- ja taideteollisuusalan pt.
(pk )

Viherrakennus / Ympäris
tön suunnittelun ja
rakentamisen ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

9.5.2011

Artesaani,
yksilölliset vaatteet
(s. 19)

Käsi- ja taideteollisuusalan pt.
(pk / yo)

Vaatetusala / Tuotteen
suunnittelun ja valmistuksen ko.

Hollola 1106

10.5.2011

Rajoituksena vaikeat hengitystieallergiat, astma, vaikeat
käsi-ihottumat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Vaikea
oireinen epilepsia on ongelma vaatetusalan työssä.

Kuva-artesaani
(s. 20)

Kuvallisen ilmaisun pt.
(pk/yo)

Graafisen suunnittelun ko.

Hollola 1106

11.5.2011

Työ on pääosin tietokoneella tehtävää työtä, joten tuki- ja
liikuntaelinsairaudet ja neurologiset sairaudet, kuten esim.
oireinen epilepsia voivat olla työn rajoite. Alalle hakeutuvilta edellytetään hyvää värinäköä.

Media-assistentti,
videotuotanto
(s. 20)

Audiovisuaalisen
viestinnän pt.
(pk / yo)

Audiovisuaalisen viestinnän
ko.

Heinola 1120

6.5.2011

Musiikkiteknologi
(s. 21)

Musiikkialan pt
(pk / yo)

Musiikkiteknologian ko.

Orimattila 1118

Muutokset mahdollisia.

16. – 18.5.
2011

Diagnosoidut kuulon ongelmat voivat vaikeuttaa toimimista musiikin alan ammateissa, joten vaatimuksena on
riittävän hyvä kuuloaisti.
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Liiketalouden ja hallinnon ala
Tutkintonimike

Perustutkinto
(pt.)

Koulutusohjelma (ko.)
Suuntautuminen

Opetuspiste

Merkonomi
(s. 23)

Liiketalouden pt. (pk / yo)

Asiakaspalvelun
ja myynnin ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Katso myös lukiokoulutuksen taulukko, s. 74.

Liiketalouden pt. (pk )

Pääsykoe

Tutkintokohtaiset
terveydelliset edellytykset
Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden tai toiminnan vajavuuden perusteella.

Heinola 1120

Liiketalouden pt. (pk )

Talous- ja
toimistopalvelujen ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Liiketalouden pt. (yo)

Tieto- ja kirjasto
palvelujen ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Tutkintonimike

Perustutkinto
(pt.)

Koulutusohjelma (ko.)
Suuntautuminen

Opetuspiste

Datanomi
(s. 25)

Tieto- ja viestintä
tekniikan pt.
(pk / yo)

Käytön tuen ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Tutkintonimike

Perustutkinto
(pt.)

Koulutusohjelma (ko.)
Suuntautuminen

Opetuspiste

Pääsykoe

Eläintenhoitaja
(s. 30)

Maatalousalan pt.
(pk / yo)

Eläintenhoidon ko.
•• Tuotanto- ja pien
eläintenhoito

Asikkala 1121

2. – 5.5.
2011

Hevostenhoitaja
(s. 31)

Hevostalouden pt.
(pk / yo)

Hevostalouden ko.
•• Ravihevosten hoitaminen
•• Hevoskasvatus
•• Hevospalveluiden
tuottaminen

Asikkala 1121

27. – 29.4.
2011

Erityisesti huomioitavia ovat mm. seuraavat sairaudet:
allergia, astma, epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat
sairaudet, näön heikkous, vakava tuki- ja liikuntaelimistön
sairaus.

Kalanjalostaja
(s. 27)

Kalatalouden pt.
(pk / yo)

Kalatalouden ko.

Asikkala 1121

6.5.2011

Erityisesti huomioitavia ovat mm. seuraavat sairaudet:
vaikeat liikuntaelin- ja selkäsairaudet, tasapainoelimistön
toiminnan häiriö, vaikea yliherkkyys ja erittäin vaaralliset
tartuntataudit.

Luonto-ohjaaja
(s. 28)

Luonto- ja
ympäristöalan pt.
(pk / yo)

Luontoalan ko.

Asikkala 1121

6.5.2011

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
tilannekohtaisesti harkitsemaan oireiden ja toiminnan
vajavuuden perusteella.

Maaseutuyrittäjä
(s. 29)

Maatalousalan pt.
(pk / yo)

Maatilatalouden ko.
•• Kasvituotanto
•• Kotieläintuotanto
•• Metsätalous
•• Maatilatalouden teknologia
•• Bioenergiahuolto

Asikkala 1121

6.5.2011

Erityisesti huomioitavia ovat mm. seuraavat sairaudet:
allergia, astma, näön heikkous, vakava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Ympäristönhoitaja
(s. 28)

Luonto- ja
ympäristöalan pt.
(pk / yo)

Ympäristöalan ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

5.5.2011

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
tilannekohtaisesti harkitsemaan oireiden ja toiminnan
vajavuuden perusteella.

Luonnontieteiden ala
Pääsykoe

Tutkintokohtaiset
terveydelliset edellytykset

Luonnonvara- ja ympäristöala

Kalastuksenohjaaja
(s. 27)

Tutkintokohtaiset
terveydelliset edellytykset
Erityisesti huomioitavia ovat mm. seuraavat sairaudet:
allergia, astma, näön heikkous, vakava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Muutokset mahdollisia.

70
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Tutkintonimike

Perustutkinto
(pt.)

Koulutusohjelma (ko.)
Suuntautuminen

Opetuspiste

Kodinhuoltaja
(s. 33)

Kotityö- ja puhdistus
palvelujen pt. (er)

Kotityöpalvelujen ko.

Orimattila 1118

Erityisesti huomioitavia ovat tasapainoon vaikuttavat sairaudet, näön tai kuulon heikkous, tuki- ja liikuntaelimistön
sairaudet, allergiat, psyykkiset sairaudet.

Kokki
(s. 37)

Hotelli-, ravintola- ja
catering-alan pt.
(pk / yo)

Kokin ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Erityisesti huomioitavia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet,
käsi-ihottumat, näön ja kuulon heikkous ja oireinen epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet. Vaikeat
ruoka-allergiat, esim. kala-allergia ovat este alalle. Rajoittuneet ruokavaliot eivät sovi ravitsemisalan opintoihin/
työhön. Hoitamaton psyykkinen sairaus on este alalle.
Yleisvaarallinen tartuntatauti on rajoite alalle.

Heinola 1120

Pääsykoe

Tutkintokohtaiset
terveydelliset edellytykset

Leipuri-kondiittori
(s. 39)

Elintarvikealan pt.
(pk / yo)

Leipomoalan ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Erityisesti huomioitavia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet
ja ihottumat. Henkilö, jolla on selkeästi atooppinen iho tai
allergia jollekin elintarvikkeelle, ei ole sopiva elintarviketyöhön. Oireinen epilepsia tai yleisvaarallinen tartuntatauti on
rajoite alalle. Lievä hengitystieallergia on rajoite ja astma
on ehdoton este. Hoitamaton psyykkinen sairaus on este
alalle.

Matkailupalvelujen
tuottaja
(s. 34)

Matkailualan pt.
(pk / yo)

Matkailupalvelujen ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Matkailuvirkailija
(s. 35)

Matkailualan pt.
(pk / yo)

Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko.

Näkö- ja kuulorajoitteisuus, psyykkiset sairaudet sekä tukija liikuntaelimistön sairaudet voivat olla esteenä alalle. Tasapainoon vaikuttavat sairaudet, jotka vaarantavat hänen
oman, muiden työntekijöiden tai asiakkaiden terveyden tai
turvallisuuden, ovat esteenä alalle.

Tarjoilija
(s. 38)

Hotelli-, ravintola- ja
catering-alan pt.
(pk / yo)

Asiakaspalvelun ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Erityisesti huomioitavia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet,
käsi-ihottumat, näön ja kuulon heikkous ja oireinen epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet. Vaikeat
ruoka-allergiat, esim. kala-allergia ovat este alalle. Rajoittuneet ruokavaliot eivät sovi ravitsemisalan opintoihin/
työhön. Hoitamaton psyykkinen sairaus on este alalle.
Yleisvaarallinen tartuntatauti on rajoite alalle.

Heinola 1120

Vastaanottovirkailija
(s. 36)

Hotelli-, ravintola- ja
catering-alan pt.
(pk / yo)

Muutokset mahdollisia.

Hotellipalvelujen ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Erityisesti huomioitavia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet,
käsi-ihottumat, näön ja kuulon heikkous ja oireinen epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet. Vaikeat
ruoka-allergiat, esim. kala-allergia ovat este alalle. Rajoittuneet ruokavaliot eivät sovi ravitsemisalan opintoihin/
työhön. Hoitamaton psyykkinen sairaus on este alalle.
Yleisvaarallinen tartuntatauti on rajoite alalle.

71
Sosiaali- ja terveysala
Tutkintonimike

Perustutkinto
(pt.)

Koulutusohjelma (ko.)
Suuntautuminen

Opetuspiste

Pääsykoe

Kosmetiikkaneuvoja
(s. 42)

Kauneudenhoitoalan pt.
(pk/yo)

Kauneudenhoidon ja
tuoteneuvonnan ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

2. – 4.5.
2011

Kosmetologi
(s. 42)

Lähihoitaja
(s. 41)

Parturi-kampaaja
(s. 43)

Kosmetologin ko.

Sosiaali- ja
terveysalan pt.
(pk /yo)

•• Kuntoutuksen ko.
•• Mielenterveys- ja päihdetyön ko.
•• Sairaanhoidon ja huolenpidon ko.
•• Vammaistyön ko.
•• Vanhustyön ko.
•• Lasten ja nuorten hoidon
ja kasvatuksen ko.
•• Ensihoidon ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

Sosiaali- ja
terveysalan pt.
(pk)

•• Kuntoutuksen ko.
•• Mielenterveys- ja päihdetyön ko.
•• Sairaanhoidon ja huolenpidon ko.
•• Vammaistyön ko.
•• Vanhustyön ko.
•• Lasten ja nuorten hoidon
ja kasvatuksen ko.

Heinola 1120

Hiusalan pt.
(pk / yo)

Parturi-kampaajan ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Elokuussa
2011 alkava
koulutus:
2. – 5.5.2011
ja 9.5.2011
Tammikuussa
2012 alkava
koulutus:
3.11.2011.

Tutkintokohtaiset
terveydelliset edellytykset
Terveydelliset kuormitukset kauneudenhoitoalan koulutuksessa ja työssä edellyttävät normaalia fyysistä kuntoa
ja psyykkistä tasapainoa. Allergia- ja atopiataipumus voi
rajoittaa työssä selviytymistä, mutta ei ole este ammattiin
hakeutumisella. Yksilölliset tekijät, oireiden voimakkuus ja
motivaatio hoitoon ja suojautumiseen vaikuttavat asiaan.
Erityisesti huomioitavia ovat ihosairaudet ja allergiat, tukija liikuntaelimistön sairaudet, tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet, näön tai värinäön heikkous.
Erityisesti huomioitavia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet,
astma ja allergioista erityisesti käsi-ihottumat sekä veriteitse
tarttuva sairaus. Esteitä alalle ovat toimintakykyä rajoittava
pitkäaikaissairaus, vaikea atooppinen ihottuma, psyykkinen
sairaus tai päihteiden ja lääkeaineiden väärinkäyttö. Ennen
aloittamista tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto terveydentilasta.

10.5.2011

2. – 4.5.
2011

Edellytetään normaalia fyysistä kuntoa ja hyvää psyykkistä tasapainoa. Allergia- ja atopiataipumus voi rajoittaa
parturi-kampaajan ammatissa toimimista, mutta ei ole
este ammattiin hakeutumiselle. Yksilölliset tekijät, oireiden
voimakkuus ja motivaatio hoitoon ja suojautumiseen
vaikuttavat asiaan. Positiivinen ihopisto- tai lappukoe
(esim. nikkeliallergia) ei voi yksinään olla este ammatissa
toimimiselle. Erityisesti huomioitavia ovat oireileva epilepsia, muut vaikeat tasapainoon tai lihaskoordinaatioon
vaikuttavat neurologiset sairaudet, näön heikkous (heikko
näön tarkkuus, värien erottamisen vaikeudet) tai kuulon
heikkous, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, rakenteellinen
vika tai vamma, astma, hengitystieoireet, käsi-ihottuma tai
vaikea-oireinen, laaja ihottuma.

Muutokset mahdollisia.

72
Tekniikan ja liikenteen ala
Tutkintonimike

Perustutkinto
(pt.)

Koulutusohjelma (ko.)
Suuntautuminen

Opetuspiste

Ajoneuvoasentaja
(s. 56)

Autoalan pt.
(pk / yo)

Autotekniikan ko.
•• Moottoriurheilu

Heinola 1120

Autotekniikan ko.
•• Hyötyajoneuvo
diagnostiikka
•• Henkilöautodiagnostiikka

Lahti
Vipusenkatu
1104

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa: astma, sokeritauti (diabetes
mellitus), epilepsia, muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet, näön tai kuulon heikkous, sydän- ja verenkiertosairaus, tasapainoelimistön toiminnan häiriö, tuki- ja
liikuntaelimistön sairaus, käsi-ihottuma tai vaikeaoireinen,
laaja ihottuma.

Sähkö- ja automaatio
tekniikan ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. näön heikkous.

Automaatioasentaja
(s. 51)

Sähkö- ja automaatio
tekniikan pt.
(pk / yo)

Pääsykoe

Tutkintokohtaiset
terveydelliset edellytykset

Orimattila 1118

Autonkuljettaja
Linja-autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
(s. 57)

Logistiikan pt.
(pk / yo)

Kuljetuspalvelujen ko.

Elektroniikka-asentaja
(s. 50)
Katso myös lukiokoulutuksen taulukko, s. 74.

Tieto- ja tietoliikenne
tekniikan pt.
(pk / yo)

Tieto- ja tietoliikennetekniikan Nastola 1116
ko.

ICT-asentaja
(s. 50)

Tieto- ja tietoliikenne
tekniikan pt.
(pk / yo)

Tieto- ja tietoliikennetekniikan Heinola 1120
ko.

Kiinteistönhoitaja
(s. 53)

Kiinteistöpalvelujen pt.
(pk/yo)

Kiinteistönhoidon ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

Koneenasentaja
(s. 58)

Kone- ja metallialan pt.
(pk / yo)

Valmistustekniikan ko.
•• Koneenasennus

Lahti
Katsastajankatu
1129

Koneistaja
(s. 58)

Lahti
Vipusenkatu
1104

Hakijalta edellytetään ajokorttiasetuksen edellyttämät
ryhmä 2 mukaiset terveysvaatimukset. Henkilön sopivuutta
erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden
ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa
sairauksissa: epilepsia, diabetes, psyykkinen sairaus, näön
tai kuulon heikkous, sydän- ja verenkiertosairaus, tuki- ja
liikuntaelimistön sairaus.
Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous.

4.5.2011

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa: erilaiset allergiat, näön tai
kuulon heikkous, tasapainoelimistön toiminnan häiriöt,
tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, psyykkiset sairaudet.
Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous, tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. Alalla toimimiselle voi olla esteenä vaikeat
hengitystiesairaudet, astma, epilepsia tai migreeni.

Valmistustekniikan ko.
•• Koneistus

Kunnossapitoasentaja
(s. 59)

Kone- ja metallialan pt.
(pk / yo)

Automaatiotekniikan
ja kunnossapidon ko.
•• Kunnossapitotekniikka

Lahti
Katsastajankatu
1129

Laborantti
(s. 61)

Laboratorioalan pt.
(pk / yo)

Laboratorioalan ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

Oireinen epilepsia ja astma rajoittavat työtä. Tarkka näkö ja
värinäkö suotavaa.

Levyseppähitsaaja
(s. 59)

Kone- ja metallialan pt.
(pk / yo)

Valmistustekniikan ko.

Heinola 1120

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous, tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. Alalla toimimiselle voi olla esteenä vaikeat
hengitystiesairaudet, astma, epilepsia tai migreeni.

Orimattila 1118

Kone- ja metallialan pt.
(pk / yo / er)

Valmistustekniikan ko.

Lahti
Katsastajankatu
1129

Maalari
(s. 47)

Pintakäsittelyalan pt.
(pk / yo)

Rakennusten
pintakäsittelyn ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

Muovituotevalmistaja
(s. 60)
Katso myös lukiokoulutuksen taulukko, s. 74.

Muovi- ja
kumitekniikan pt.
(pk / yo)

Muovitekniikan ko.

Nastola 1116

Pintakäsittelijä
(s. 47)

Pintakäsittelyalan pt.
(pk / yo)

Puutuotteiden
pintakäsittelyn ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

Muutokset mahdollisia.

5.5.2011

Erityisesti huomioitavaa ovat astma, vaikeat hengitystieallergiat ja ihosairaudet sekä oireinen epilepsia tai migreeni,
tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai näön heikkoudet. Virheetön
värinäkö suotavaa.
Rajoituksena ihottumat ja allergiat.

5.5.2011

Erityisesti huomioitavaa ovat astma, vaikeat hengitystieallergiat ja ihosairaudet sekä oireinen epilepsia tai migreeni,
tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai näön heikkoudet. Virheetön
värinäkö suotavaa.

73
Putkiasentaja
(s. 52)

Talotekniikan pt.
(pk / yo)

Putkiasennuksen ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

4.5.2011

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa: erilaiset allergiat, näön tai
kuulon heikkous, tasapainoelimistön toiminnan häiriöt,
tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, psyykkiset sairaudet.

Puuseppä
(s. 48)

Puualan pt.
(pk / yo)

Teollisuuspuusepän ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

5.5.2011

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa: oireileva epilepsia, muut
vaikeat tasapainoon tai lihaskoordinaatioon vaikuttavat
neurologiset sairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus,
rakenteellinen vika tai vamma, astma, hengitystieoireet,
vaikeat ihottumat.

Sisustaja
(s. 49)

Verhoilu- ja
sisustusalan pt.
(pk / yo)

Sisustuksen ko.
•• Rakentamispainotteinen

Lahti
Vipusenkatu
1104

5.5.2011

Erityisesti huomioitavia ovat astma, vaikeat hengitystieallergiat ja ihosairaudet sekä oireinen epilepsia tai migreeni
sekä sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, tuki- ja
liikuntaelinsairaudet tai näön ja kuulon heikkoudet. Virheetön värinäkö suotavaa.

Suunnitteluassistentti
(s. 45)

Suunnitteluassistentin pt.
(pk / yo)

Teknisen suunnittelun ko.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110

4.5.2011

Näön heikkous ja värisokeus voivat rajoittaa työtehtäviä.

Sähköasentaja
(s. 51)

Sähkö- ja automaatio
tekniikan pt.
(pk / yo)

Sähkö- ja automaatiotekniikan ko.

Heinola 1120

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavassa sairaudessa: näön heikkous.

Lahti
Ståhlberginkatu
1110
Talonrakentaja
(s. 46)

Rakennusalan pt.
(pk / yo)

Talonrakennuksen ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

4.5.2011

Erityisesti huomioitavia ovat astma, diabetes, epilepsia tai
muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet, näön tai kuulon
heikkous, sydän- ja verenkiertosairaus, tasapainoelimistön
toiminnan häiriö, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Heinola 1120

Toimitilahuoltaja
(s. 53)

Kiinteistöpalvelujen pt.
(pk)

Toimitilapalvelujen ko.

Lahti
Sammonkatu
1125

4.5.2011

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa: erilaiset allergiat, näön tai
kuulon heikkous, tasapainoelimistön toiminnan häiriö,
tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, psyykkiset sairaudet.

Turvallisuusvalvoja
(s. 54)

Turvallisuusalan pt.
(pk / yo)

Turvallisuusalan ko.

Heinola 1120

28.4.2011

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan lisäksi
joutua tilannekohtaisesti harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa:
näön ja kuulon heikkous, mielenterveys- tai päihdeongelma, tasapainoelimistön toiminnan häiriö, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Vaatetusompelija
(s. 55)

Tekstiili- ja
vaatetusalan pt.
(pk / yo / er)

Vaatetuksen ko.

Hollola 1106

10.5.2011

Rajoituksena vaikeat hengitystieallergiat, astma, vaikeat
käsi-ihottumat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Vaikea
oireinen epilepsia on ongelma vaatetusalan työssä.

Varastonhoitaja
(s. 57)

Logistiikan pt.
(pk / yo)

Varastopalvelujen ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

Veneenrakentaja
(s. 48)

Veneenrakennuksen pt.
(pk / yo)

Veneenrakennuksen ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

5.5.2011

Erityisesti huomioitavia ovat vaikea-asteinen ihosairaus,
astma tai vaikea-asteinen allergia, migreeni, epilepsia
tai tasapainoelimistön sairaus, tuki- ja liikuntaelimistön
sairaus, näön tai kuulon heikkous, sokeritauti, sydän- tai
verenkiertoelimistön sairaus.

Verhoilija
(s. 49)

Verhoilu- ja
sisustusalan pt.
(pk / yo)

Verhoilun ko.

Lahti
Vipusenkatu
1104

5.5.2011

Erityisesti huomioitavia ovat astma, vaikeat hengitystieallergiat ja ihosairaudet sekä oireinen epilepsia tai migreeni
sekä sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, tuki- ja
liikuntaelinsairaudet tai näön ja kuulon heikkoudet. Virheetön värinäkö suotavaa.

Hakijalta edellytetään ajokorttiasetuksen edellyttämät
ryhmä 1 mukaiset terveysvaatimukset. Henkilön sopivuutta
erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden
ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa
sairauksissa: epilepsia, diabetes, psyykkinen sairaus, näön
tai kuulon heikkous, sydän- ja verenkiertosairaus, tuki- ja
liikuntaelimistön sairaus

Muutokset mahdollisia.

74
Valmistava koulutus (ei johda tutkintoon)
Koulutus

Toimipaikka

Hakuvpvm

Pääsykoe- tai
haastattelu pvm

Huomaa erityisesti

Ammattistartti
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava
koulutus, 20 – 40 ov
(s. 65)

Lahti,
Svinhufvudinkatu 2

Erillishaku
15.6. – 15.7.2011

Kaikki koulutukseen
hakeneet haastatellaan
elokuun alussa. Haastatteluun kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat yhteishaussa
kolme valintapistettä. Koulutuksen aikana suoritetuista
opinnoista osa voidaan lukea hyväksi ammatillisissa opinnoissa.

AVA
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus,
20 – 40 ov (er)
(s. 65)

•• Lahti
Svinhufvudinkatu 2
(2 ryhmää)
Vipusenkatu 5
•• Heinola, Opintie 1
•• Nastola,
Rakokiventie 2
•• Orimattila,
Koulutie 19

Erillishaku
1.3. – 30.4.2011

Kaikki koulutukseen
hakeneet haastatellaan
toukokuun aikana.
Haastatteluun kutsutaan henkilökohtaisella
kutsulla.

Talouskoulu (20 ov)
Kotitalousopetus (pk/yo)
(s. 67)

Lahti, Vipusenkatu

Yhteishaku
28.2. – 18.3.2011

Ei pääsykoetta.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat yhteishaussa
kolme valintapistettä.

VALKO
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
maahanmuuttajille, 40 ov
(s. 66)

Lahti,
Svinhufvudinkatu 13

Erillishaku
1.4. – 31.5.2011

Koulutukseen hakeneet
kutsutaan kielikokeeseen
ja haastatellaan kesäkuussa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat yhteishaussa
kolme valintapistettä.

Tutkintonimike

Tutkinto

Suuntautuminen

Opetuspiste

Huomaa erityisesti

Ylioppilas
(s. 62)

Ylioppilastutkinto
+ lukion oppimäärä

Lukio

Nastola 1156

Keskiarvoraja 7,0.

Ylioppilas
(s. 62)

Ylioppilastutkinto
+ lukion oppimäärä

Lukion tekniikkalinja

Nastola 1156

Keskiarvoraja 7,0.

Ylioppilas +
elektroniikka-asentaja
(s. 50)

Ylioppilastutkinto
+ lukion oppimäärä
+ tieto- ja tietoliikenne
tekniikan pt.,
tieto- ja tietoliikennetekniikan
ko.

Lukio sekä tieto- ja
tietoliikennetekniikan pt. (pk)

Nastola 1156

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella
mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous.
Keskiarvoraja 7,0.

Ylioppilas +
muovituotevalmistaja
(s. 60)

Lukio sekä muoviYlioppilastutkinto
+ lukion oppimäärä
ja kumitekniikan pt. (pk)
+ muovi- ja kumitekniikan pt.,
muovitekniikan ko.

Nastola 1156

Rajoituksena ihottumat ja allergiat.
Keskiarvoraja 7,0.

Ylioppilas +
merkonomi
(s. 23)

Ylioppilastutkinto
+ lukion oppimäärä
+ liiketalouden pt., talousja toimistopalvelujen ko.

Nastola 1156

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua
harkitsemaan oireiden tai toiminnan vajavuuden perusteella. Keskiarvoraja 7,0.

Lukiokoulutus (Koulutuskeskus Salpaus, lukio, Nastola)

Muutokset mahdollisia.

Lukio sekä liiketalouden
pt. (pk)

75
Pääsykoepäivämäärät
5.5.2011
•• Artesaani, muotoilu ja mallintaminen, Lahti
•• Artesaani, taidekehystys, Lahti
•• Artesaani, tilarakennus, Lahti
•• Artesaani, tilauspuusepäntyö, Lahti
•• Ympäristönhoitaja, Lahti
•• Maalari, Lahti
•• Pintakäsittelijä, Lahti
•• Puuseppä, Lahti
•• Sisustaja, Lahti
•• Veneenrakentaja, Lahti
•• Verhoilija, Lahti
27. – 29.4.2011
•• Hevostenhoitaja, Asikkala

2. – 5.5.2011
•• Eläintenhoitaja, Asikkala
•• Lähihoitaja, Lahti

9.5.2011
•• Artesaani, viherrakennus, Lahti
•• Lähihoitaja, Lahti

Huhtikuu

28.4.2011
•• Turvallisuusvalvoja, Heinola

11.5.2011
•• Kuva-artesaani, graafinen suunnittelu, Hollola
16. – 18.5.2011
•• Musiikkiteknologi, Orimattila

TOUKOkuu

2. – 4.5.2011
•• Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, Orimattila
•• Kosmetiikkaneuvoja, Lahti
•• Kosmetologi, Lahti
•• Parturi-kampaaja, Lahti

4.5.2011
•• Kiinteistönhoitaja, Lahti
•• Putkiasentaja, Lahti
•• Suunnitteluassistentti, Lahti
•• Talonrakentaja, Lahti
•• Toimitilahuoltaja, Lahti

10.5.2011
•• Artesaani, yksilölliset vaatteet, Hollola
•• Vaatetusompelija, Hollola
•• Lähihoitaja, Heinola

6.5.2011
•• Artesaani, kultasepänala, Lahti
•• Artesaani, metallikalusteet, Lahti
•• Media-assistentti, videotuotanto, Heinola
•• Kalanjalostaja, Asikkala
•• Kalastuksenohjaaja, Asikkala
•• Luonto-ohjaaja, Asikkala
•• Maaseutuyrittäjä, Asikkala

Avoimet ovet Salpauksen toimipisteissä
• 19. – 20.1.2011 klo 8 – 14 Heinola, Opintie 1 ja 2
• 21. – 22.1.2011 klo 9 – 15 Asikkala, Laurellintie 55
• 25. – 27.1.2011 klo 9 – 14 Lahti, Vipusenkatu 5, Katsastajankatu 14, Ståhlberginkatu ja Svinhufvudinkatu
• 25.1.2011 klo 9 – 15 Orimattila, Koulutie 19
• 25.1.2011 klo 9 – 15 Nastola, Rakokiventie 2
• 26.1.2011 klo 9 – 14 Lahti, Kannaksenkatu 22
• 31.1. – 1.2.2011 klo 8.30 – 14.00 Hollola, Kukonkannus 2
• 3. – 4.2.2011 klo 9 – 14 AVA-koulutus (Lahti, Heinola, Nastola, Orimattila) ja Ammattistartti (Lahti)

Koulutuskeskus Salpaus
Teinintie 4, 15200 Lahti
salpaus@salpaus.fi
Puh. 03 828 11
Faksi 03 828 2185

