KAARISILLAN MUUT KOULUTUKSET
TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS
TELMA 60 osp, vaativa erityinen tuki
Koulutuksessa vaihtelevasti vapaita opiskelijapaikkoja vuosittain.
AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS
VALMA 60 osp, jatkossa TUVA, vaativa erityinen tuki
Seuraava valmentava koulutus alkaa syksyllä 2022.

A M M AT I L L I N E N
PERUSKOULUTUS
MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO
Musiikin osaamisala, muusikko
vaativa erityinen tuki, 180 osp
Kaarisilta ry
Taide- ja Toimintakeskus
Villähteentie 458, 15540 VILLÄHDE
puh. 040 733 2363, 040 354 1772
www.kaarisilta.fi

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN
PERUSTUTKINTO
Kuvallisen ilmaisun osaamisala,
kuvallisen ilmaisun toteuttaja
vaativa erityinen tuki, 180 osp

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO
MUUSIKKO
Musiikin osaamisala, vaativa erityinen tuki, 180 osp (3 vuotta)
MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO
KUVALLISEN ILMAISUN TOTEUTTAJA
Kuvallisen ilmaisun osaamisala, vaativa erityinen tuki, 180 osp (3 vuotta)
Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jokin erityisen tuen tarve kuten vamma, sairaus tai kehityksen viivästyminen. Koulutus johtaa ammatilliseen perustutkintoon. Koulutus kestää 3 vuotta (180 osaamispistettä, osp).
Opiskelijalta edellytetään omaa mielenkiintoa ja lahjakkuutta alalle sekä valmiuksia toimia ryhmässä. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelijalle. Siihen kirjataan tiedot aiemman
osaamisen huomioon ottamisesta, tarvittavat uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt, osaamisen kehittyminen ja osoittaminen sekä yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet. Opetus on pääsääntöisesti ryhmämuotoista.
Koulutukset järjestetään yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.
OPISKELUN TAVOITTEITA JA SISÄLTÖJÄ
Musiikin osaamisalan koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien keskeisiä
sisältöjä ovat musiikkialan työtehtävien suunnittelu, musiikkiohjelmiston
valmistaminen sekä muusikkona toimiminen.
Koulutus suuntautuu äänenkäytön ja laulun opetukseen, yhtyelauluun ja
yhteismusisointiin musiikin eri tyylilajeissa sekä sävellys- ja sanoitustyöhön.
Kuvallisen ilmaisun osaamisalalla ammatillisten tutkinnon osien keskeisiä
sisältöjä ovat kuvan toteuttaminen, havainnointi ja ilmaisu, kuvataiteen menetelmillä työskenteleminen sekä kuva- ja mediataiteen ammattikäytännöt.
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä oman alansa työtehtävissä työtä
tekemällä.

Musiikkialan sekä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintojen lähtökohtana ja tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat
työllistyä esimerkiksi toimintakeskusten toimintaan tai avustaviin työtehtäviin kulttuurialalla joko tuetusti tai itsenäisesti.
HAKEMINEN KOULUTUKSIIN
Peruskoulun päättävä, VALMA/TELMA koulutuksen päättävä tai ilman ammattitutkintoa oleva hakija:
Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi-sivuston kautta (haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen).
Kaikki hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen.
Jatkuva haku:
Mikäli opiskelupaikkoja on vapaana kevään haun jälkeen, avataan opintopolku.fi –sivustolle jatkuva haku. Jatkuvassa haussa koulutuksiin voivat hakea
myös ammattitutkinnon suorittaneet ja ammatin vaihtajat.
ASUMINEN
Kaarisillassa ei ole opiskelija-asuntolaa. Villähteellä sijaitsevan Mäntyniemikodin ohjatun ja autetun asumisen vapaista paikoista tai muista lähiseudun
asumisyksiköistä voi tiedustella Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina Tuomiselta.
LISÄTIETOJA
Lisätietoja opinnoista, asumisesta ym. opiskeluun liittyvistä asioista saa
Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina Tuomiselta.
Elina Tuominen (ma-to)
puh.040 354 1772
elina.tuominen@kaarisilta.fi

