
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 2024.

Koulutukset 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

perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakuAn
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TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS
TELMA 
60 osp, 1-3 vuotta

Kaarisillan TELMA -koulutus soveltuu henkilöille, joilla on laaja-alaisia oppi-
miseen liittyviä rajoitteita tai jokin erityisen tuen tarve kuten sairaus, vamma 
tai muu erityisen tuen tarve. Telma-koulutus antaa kunkin henkilökohtaisten 
tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. 

OPISKELUN TAVOITTEITA 
Tavoitteena on, että opiskelija itsenäistyy elämän eri osa-alueilla ja valmen-
tautuu työhön, selviytyy jokapäiväisessä elämässä mahdollisimman itsenäi-
sesti, kehittää omatoimisuutta ja työhön ja ammattiin suuntautunutta toimin-
takykyään erilaisissa ympäristöissä. 
Opiskelija saa itselleen sopivia keinoja selviytyä arjessa ja toimia yhteiskun-
nan kokonaisvaltaisena jäsenenä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija tutus-
tuu työelämään ja löytää itselleen sopivan muodon osallistua siihen.

Koulutus vahvistaa opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä 
arjen osallisuutta.

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 ei järjestetä erillistä valintatilaisuutta

KOULUTUKSEEN TUTUSTUMINEN
Hakijoiden kanssa sovitaan 2–5 päivän koulutukseen tutustumista tammi-
kuusta 2023 alkaen ottamalla yhteys sosiaalityöntekijä Elina Tuomiseen (ma-
to) puh. 040-3541772, elina.tuominen@kaarisilta.fi. 

KOULUTUSINFO
Koulutusinfot järjestetään sekä etänä että paikan päällä. Koulutusinfo etänä 
järjestetään tiistaina 24.1.2023 klo 13–14. Koulutusinfo ja avoimet ovet järjes-
tetään Kaarisillassa Villähteellä perjantaina 27.1.2023 klo 13–15 ja keskiviikkona 
1.2.2023 klo 13–15. 
Linkki etänä Teamsin kautta järjestettävään koulutusinfoon löytyy Kaarisillan 
nettisivulta lähempänä ajankohtaa (www.kaarisilta.fi).

SIJAINTI
Koulutuspaikka on Taide- ja Toimintakeskus Kaarisilta Villähteellä, 10 km 
Lahden keskustasta Kouvolaan päin.Kaarisillan opetustilat sijaitsevat kulttuu-
rihistoriallisessa Erstan kartanossa, josta on hyvät kulkuyhteydet Lahteen.

ASUMINEN
Kaarisillassa ei ole opiskelija-asuntolaa. Villähteellä sijaitsevan Mäntyniemi-
kodin ohjatun ja autetun asumisen vapaista paikoista tai lähiseudun muiden 
asumisyksiköiden yhteystietoja 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


