
MUUT AMMATILLISET KOULUTUKSET

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO, MUSIIKIN OSAAMISALA (MUUSIKKO)
Vaativana erityisopetuksena, 180 osp / 3 v. 
Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2023.

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVALLISEN 
ILMAISUN OSAAMISALA (KUVALLISEN ILMAISUN TOTEUTTAJA)
Vaativana erityisopetuksena, 180 osp / 3 v. 
Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2023.

TUTKINTOKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (TUVA)
Vaativana erityisopetuksena, 38 viikkoa / 1 v.
Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2022.

Ammatillinen koulutus järjestetään yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen 
kanssa.

KAARISILTA RY
Taide- ja Toimintakeskus
Villähteentie 458,15540 VILLÄHDE
puh. 044 774 4025
www.kaarisilta.fi

Sosiaalityöntekijä Elina Tuominen (ma-to)
puh. 040 354 1772
elina.tuominen@kaarisilta.fi

Työhön ja itsenäiseen elämään
valmentava koulutus

TELMA
60 osp
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TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS
TELMA 
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA -koulutus antaa sairauden 
tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten 
tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. 

OPISKELUN TAVOITTEITA 
Tavoitteena on, että opiskelija löytää työn ja toimeentulon, asumisen, va-
paa-ajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja toimintakyvyn mukai-
seen itsenäiseen elämään. 

Koulutus vahvistaa opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä 
arjen osallisuutta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä opiskelijan verkoston, 
työelämän ja työ/päiväaikaisen toiminnan kanssa.

SISÄLTÖ
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus toteutetaan vaativan eri-
tyisen tuen opetuksena ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS). Jos opiskelija tarvitsee koulutuksen osana 
kuntoutuspalveluja, koulutuksen tavoitteena on lisäksi yhteistyössä
lähiverkoston ja kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa edistää moniam-
matillisesti ja monialaisesti opiskelijan kokonaiskuntoutusta. Koulutuksessa 
voidaan painottaa työhön sijoittumista, itsenäisen elämän taitoja tai jotakin 
ammattialaa.

Koulutukseen kuuluu tutustumista eri työpaikkoihin sekä yhteiskunnan 
palveluihin tai harrastuksiin. Koulutuksen aikana vahvistetaan päivittäisessä 
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, joita ovat esimerkiksi: ryhmässä toimi-
minen, asuminen, ruoanlaitto, oman talouden hoito.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Peruskoulun päättävä tai ilman ammattitutkintoa oleva hakija:
Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi -sivuston kautta.
Vapaisiin opiskelupaikkoihin voi hakea opintopolku.fi – sivustolla jatkuvan 
haun kautta.

KOULUTUKSEEN TUTUSTUMINEN
Koronatilanteesta johtuen emme pysty järjestämään hakijoille tutustumisjak-
soja koulutukseen (1-3 päivää).
 

Koulutuksesta kiinnostuneet voivat sopia Kaarisiltaan tutustumisesta Kaa-
risillan sosiaalisosiaalityöntekijä Elina Tuomisen kanssa. Voit tutustua ope-
tustiloihin ja keskustella koulutukseen liittyvistä asioista opettajan ja sosi-
aalityöntekijän kanssa. Koronatilanteesta johtuen tutustumiset järjestetään 
arkipäivisin  klo 15.30 alkaen, kun tiloissa ei ole enää toimintaa.

SIJAINTI
Koulutuspaikka on Taide- ja Toimintakeskus Kaarisilta Villähteellä, 10 km Lah-
den keskustasta Kouvolaan päin.

ASUMINEN
Kaarisillassa ei ole opiskelija-asuntolaa. Lahden alueen asumispalvelujen 
tarjoajista ja Villähteellä sijaitsevan Mäntyniemikodin ohjatun ja autetun 
asumisen vapaista paikoista voi tiedustella Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina 
Tuomiselta.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja opinnoista, asumisesta ym. opiskeluun liittyvistä asioista saa Kaari-
sillan sosiaalityöntekijä Elina Tuomiselta (ma-to):
puh. 040 354 1772
elina.tuominen@kaarisilta.fi 

Lisätietoja koulutuksesta saa myös toiminnanjohtaja Marju Markkaselta:
puh. 044 774 4025
marju.markkanen@kaarisilta.fi


