HANKI OSAAMISTA JA TYÖLLISTY,
PIHAKIVIEN ASENNUKSEN PERUSTEET KOULUTUS
Tiesitkö, että yrityksillä on pulaa osaavista työntekijöistä. Koulutuksen tavoitteena
on oppia perustaidot piha- ja katukiveyksien asentamiseen ja työllistyä alan työtehtäviin. Koulutuksessa opiskellaan rakennusalan perustutkinnon osatut-

kinto tasokiviasennuksen ja ympäristökiviasennuksen -tutkinnon osista.
KENELLE

TOTEUTUSTAPA JA AIKA

Olet työtön työnhakija ja viihdyt itsenäisessä kädentaitoja vaativassa työssä. Olet yhteistyökykyinen ja sinua kiinnostaa työ rakennustyömaalla
sekä sisä- että ulkotöissä. Tekniset taidot ovat
eduksi.

Koulutuksen kesto on noin kuusi kuukautta. Koulutus on monimuotokoulutusta ja muodostuu lähiopetuksesta oppilaitoksella noin neljänä päivänä viikossa (keskimäärin 6 h / päivä),
itsenäisistä oppimistehtävistä sekä työpaikalla
tapahtuvasta oppimisesta yrityksen työvuorolistan mukaisesti.

Ota yhteyttä paikkakuntasi työllisyyspalveluihin/TE-keskukseen ja kysy mahdollisuudestasi
· opiskella työttömyysetuudella, jos olet
25 vuotta täyttänyt
· opiskella KELAn opintotuella, jos olet alle
25 vuotias.
Lisätietoja työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta saat jättämällä sähköisen yhteydenottopyynnön Oma asiointipalvelussa osoitteessa
www.te-palvelut.fi>Työnhakijalle>Oma asiointi

Tampereen seudun ammattiopisto
PL 217, 33101 Tampere / p. 03 565 611
www.tredu.fi

Kivirakentajat opiskelevat talvikuukaudet työskennellen pääosin Nokian Kivimiehenkadun toimipisteen hiekkahallissa.
Toimipiste sijaitsee Pitkäniemen alueella ja sinne
on hyvät kulkuyhteydet (mm. Tampereen keskustasta TKL:n vuoro nro 29).

Huhti-toukokuussa opitaan työtä alan yrityksissä.
Tredun asiantuntijat auttavat löytämään yrityksen, jossa työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu.
Koulutus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien
opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutus kestää noin 6 kk tai henkilökohtaisen
suunnitelman mukaisesti. Koulutuksen aikana
voidaan arvioida mahdollisuuksiasi suorittaa
koko tutkinto.
Hankitun osaamisesi osoitat näytöissä, jotka järjestetään aidoissa työtehtävissä pääosin alan yrityksissä opintojen aikana.
Koulutuksen aikana suoritetaan työturvallisuuskortti (8h/pv), tulityökortti (8h/pv), tieturva 1
(8h/pv) sekä opiskellaan ensiavun perustaidot
(8h/pv).
Opiskeltavat tutkinnon osat:
Tasokiviasennus
Opitaan tekemään ulkotilojen tasokiveystä luonnonkivestä ja betonikivestä.
Ympäristökiviasennus
Opitaan tekemään ulkotilojen muuri- tai porraskiven asennusta luonnonkivestä ja betonikivestä.
Tampereen seudun ammattiopisto
PL 217, 33101 Tampere / p. 03 565 611
www.tredu.fi

HAKEUTUMINEN
Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen lomake osoitteessa www.tredu.fi.
Etusivulta löydät koulutushakutoiminnon. Kirjoita vapaaseen kenttään koulutuksen nimi Pihakivien asennuksen perusteet ja täytä hakemus
koulutuksen sivulla. Katso tarkemmat hakeutumiseen liittyvät tiedot kotisivulta.
Seuraava koulutus alkaa 2.12.2019.
Hae koulutukseen viimeistään 31.10.2019.

KOULUTUKSEN INFOTILAISUUS
Ilmoitetaan myöhemmin

LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA ANTAA
Opettaja Petri Visanen
puh. 040 482 7116
Opinto-ohjaaja Anna-Maija Lehtelä
puh. 050 596 7514
Koulutussuunnittelija Kari Rantalainen
puh. 0500 626 529
etunimi.sukunimi@tampere.fi

