
  MUUT AMMATILLISET KOULUTUKSET 

  MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO, MUSIIKIN OSAAMISALA (MUUSIKKO) 

  Vaativana erityisopetuksena, 180 osp / 3 v.  

  Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2021.  

  MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO  

  KUVALLISEN ILMAISUN OSAAMISALA (KUVALLISEN ILMAISUN TOTEUTTAJA) 

  Vaativana erityisopetuksena, 180 osp / 3 v.  

  Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2021. 

  TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS (TELMA) 

  Vaativana erityisopetuksena, 60 osp / 1-3 v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAARISILTA RY 

Taide- ja Toimintakeskus Villähteentie 458,15540 VILLÄHDE 

www.kaarisilta.fi puh. 040 733 2363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN  

VALMENTAVA KOULUTUS 

 VALMA 

 vaativana erityisopetuksena  

60 osp/1 vuosi 
 



   AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA) 

   Hakuaika (vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatillinen koulutus) on 

   11.3. – 1.4.2020 opintopolku.fi -sivuston kautta. 

 

  KOULUTUKSEN TAVOITTEITA JA SISÄLTÖJÄ 

  Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa 

  opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen sekä 

  vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. 

  Koulutuksen aikana opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan jatko-opintoihin ja 

  saa tietoa eri alojen ammatillisesta koulutuksesta sekä työelämästä. 

  Kaarisillassa on mahdollisuus perehtyä erityisesti kulttuurialan ammatilliseen 

  koulutukseen (musiikki ja kuvallinen ilmaisu). 

 

  OPISKELU 

  VALMA-koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin erityisen tuen tarve 

  kuten vamma, sairaus tai kehityksen viivästyminen. 

  Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se toteutetaan erityisopetuksena. 

  Opiskelu Kaarisillassa on toiminnallista ja tapahtuu pienryhmissä. Opiskelijan 

  kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). 

  VALMA-koulutuksessa opiskelu on opiskelijalle maksutonta. 

  Koulutus järjestetään yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. 

 

  KOULUTUKSEEN TUTUSTUMINEN 

  Kaarisillassa järjestetään koulutusinfo ke 29.1.2020 klo 13.30 - 15.30 ja  

  to 30.1.2020 klo 9.00 - 11.00 kaikille koulutuksista kiinnostuneille. 

  Koulutuksiin voi tutustua jo ennen koulutukseen hakeutumista 1-3 päivän 

  tutustumisjaksolla. Tutustumisjakson aikana tutustuja pääsee mukaan 

  oppitunneille seuraamaan opetusta ja osallistumaan siihen.  

  Tutustumisjakson aikana keskustellaan opiskeluun liittyvistä asioista sekä  

   arvioidaan tutustujan soveltuvuutta, oppimisvalmiuksia ja kiinnostuneisuutta 

   opiskeluun. 

   KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 

   Koulutukseen hakeudutaan vaativana erityisenä tukena järjestettävän 

   ammatillisen koulutuksen haussa opintopolku.fi -sivuston kautta. 

   Valintatilaisuus pidetään ke 22.4.2020 klo 10.00- 15.00 Kaarisillassa. 

   Siihen sisältyy ryhmätoimintaa, haastatteluja ja tehtäviä. Valintatilaisuudessa 

   arvioidaan hakijan ryhmässä toimimisen taitoja, opiskeluvalmiuksia ja  

   motivaatiota ammatillisiin opintoihin. 

 

   ASUMINEN 

   Kaarisillassa ei ole opiskelija-asuntolaa. Villähteellä sijaitsevan 

   Mäntyniemikodin ohjatun ja autetun asumisen vapaista paikoista voi 

   tiedustella Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina Tuomiselta. 

 

   LISÄTIETOJA 

   Lisätietoja opinnoista, asumisesta ym. opiskeluun liittyvistä asioista saa 

   Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina Tuomiselta. 

   Sosiaalityöntekijä Elina Tuominen (MA-TO) 

   puh. 040 354 1772, elina.tuominen@kaarisilta.fi  

 

   SIJAINTI 

   Koulutuspaikka on Taide- ja Toimintakeskus Kaarisilta Villähteellä, 10 km 

   Lahden keskustasta Kouvolaan päin. 

 

 

 


