Puutarha-alan perustutkinto - puutarhuri
Maa- ja metsätalousalat (sisältää Puutarha-alan)

Kiinnostaako työ kukkien, puutarhatuotannon tai viheralan tehtävien parissa?
Puutarha-alan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa, joista kaikista valmistuu puutarhureita:
kukka- ja puutarhakauppa
puutarhatuotanto
viherala

Kukka-ja puutarhakaupan osaamisala
Kiinnostaako työ kukkien ja asiakaspalvelun parissa?
Kukka- ja puutarhakaupan puutarhurina esittelet, myyt ja hinnoittelet kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja.
Työtehtäviisi kuuluu myös kukkasidontatyöt ja tuotteiden visuaalinen ja myyvä esillepano. Voit suuntautua joko kukka- tai puutarhakauppaan
oman valintasi mukaan.
Tarjoamme sinulle kattavan kukka- ja puutarhakaupan alan oppimisympäristön. Keudassa on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta,
joka auttaa sinua kehittymään alallasi. Pääset toteuttamaan erilaisia tapahtumia ja messuja sekä koristeluja tilaisuuksiin. Opintojen aikana
käydään retkillä, ja voit osallistua kukkasidontakilpailuihin tai lähteä kansainväliselle työelämäjaksolle.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Innostus ja kiinnostus asiakaspalveluun
Yhteistyökyky ja ulospäinsuuntautuneisuus
Luovuus ja hahmottamiskyky

Työllistyminen
Tutkinnon jälkeen voit työskennellä mm. kukkakaupassa, puutarhamyymälässä, rauta- ja maatalouskaupassa sekä toimia yrittäjänä.

Lisätiedot
Kukka-ja puutarhakaupan osaamisalan tiimivastaava Tiina Räihä (yhteystiedot alla)
Opinto-ohjaaja Jukka Maja (yhteystiedot alla)

Puutarhatuotannon osaamisala (luomupainotteinen)
Kasvata luonnon herkkuja ja seuraa kasvun ihmettä!
Puutarhatuotannon puutarhurina kasvatat, markkinoit ja myyt laadukkaita kotimaisia puutarhatuotteita, kuten kukkia, pihakasveja,
vihanneksia, hedelmiä ja marjoja kestävän kehityksen periaatteella.
Keudassa tarjoamme sinulle luomupainotteisen puutarha-alan huippukoulutuksen monipuolisessa oppimisympäristössä moderneilla koneilla
ja laitteilla. Pääset oppimaan käytännön töitä aidoissa ympäristöissä; kasvihuoneissa, avomaan luomupellolla ja Saaren kartanon puistossa.
Opintojen aikana pääset mukaan erilaisten tapahtumien ja valtakunnallisten messujen järjestelyyn. Teemme myös tutustumiskäyntejä
yrityksiin, ammattilaistapahtumiin, seminaareihin ja messuille.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Intohimo kasvien kasvattamiseen
Verkostoitumiskyky
Avoin ja luova mieli

Työllistyminen
Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä avomaan vihannesviljelmillä, hedelmä- ja marjaviljelmillä, kasvihuonetuotannon vihannes- ja
koristekasviviljelmillä, taimitarhassa, puutarhamyymälässä, yrittäjänä, konsulttina tai neuvojana.

Lisätiedot
Puutarhatuotannon osaamisalan tiimivastaava Maikki Peltola (yhteystiedot alla)

Viheralan osaamisala
Ylläpidä vehreitä viheralueita!
Viheralan puutarhurina rakennat ja ylläpidät viihtyisiä ympäristöjä, kuten pihoja, puistoja, leikkipuistoja, hautausmaita sekä
erityisviheralueita, kuten kartanopuistoja tai taajamametsiä.
Joustavat opinnot mahdollistavat juuri sinun näköisesi opintopolun rakentamisen. Pääset tutustumaan työhön omalla puistoalueellamme
kokeneiden opettajien ja nykyaikaisen kaluston parissa. Keudassa on laaja ja monipuolinen kasvivalikoima, josta opit tunnistamaan ja
tuntemaan erilaisia puutarhakasveja. Pääset tekemään viheralueiden ylläpito- ja rakennustöitä alan työpaikoissa ja Keudan Saaren kartanon
puistossa.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Ulkoilmassa viihtyminen
Kohtuullinen fyysinen kunto
Kiinnostus luontoon ja viheralueisiin

Työllistyminen
Viheralan ammattilaisena voit työllistyä viherrakentajaksi, kiinteistöhuoltoon, viheralueiden ylläpitoon, kuntien ja seurakuntien viheralan
tehtäviin, golfkenttien ylläpitotehtäviin, puutarhamyymälöihin ja rakennusliikkeisiin tai itsenäiseksi yrittäjäksi.

Lisätiedot
Viheralan osaamisalan tiimivastaava Jyrki Autio (yhteystiedot alla)

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Valitse joko "Hakulomake" tai "Hakulomake
oppisopimukseen" sen mukaan, kumpaan toteutustapaan haet.
Kutsumme sinut ohjauspäivään sähköpostitse
Jos haet oppisopimukseen olemme sinuun yhteydessä puhelimitse
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi
kutsun osaamiskartoitukseen.
Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat myös automaattisen vahvistusviestin
hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Yhteishaku
Yhteishaun seuraava hakuaika on 18.2.-10.3.2020 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja
lukion päättävät.

Tutustumispäivät
Mäntsälä Saaren kartano
Koulutusinfot+tutustuminen:
22.10.2019 klo 13-16
12.11.2019 klo 13-16
10.12.2019 klo 8.15-11.30
14.1.2020 klo 13-16
11.2.2020 klo 8.15-11.30
Ilmoittautuminen Saaren kartanon koulutusinfoihin PopUp-koulun kautta tästä linkistä.
Muut Keudan avoimet ovet ja yleiset koulutusinfot löydät täältä.

Tutkinnon suorittaminen
Tutkinnon voi suorittaa joko päivä-monimuotokoulutuksena tai päiväkoulutuksena. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös
koulutus- tai oppisopimuksella.

Toteutusvaihtoehdot
Päiväkoulutus toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut
valitaan opiskelijaksi.
Monimuotokoulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, etätehtäviä, verkko-opintoja ja päiväsaikaan tapahtuvaa lähiopetusta
oppilaitoksessa. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin.
Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon
osiin (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.
Koulutuksen kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
Monimuotokoulutuksessa on eduksi alan työpaikka, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset
Koulutus on maksutonta.
Puutarhatuotannon osaamisala:
Opintoretket on omakustanteisia (n. 100-150 €)
Opintokirjat (n. 50 €)
Osa työvarusteista hankittava itse (n. 150 €)
Viheralan osaamisala:
Osan työvaatteista ja turvakengät opiskelija saa koululta, osan opiskelija hankkii itse
Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
Oppikirjat (n. 65 €)
Työkalupakki ja työvälineet (n. 50 €)
Omat työvaatteet
Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa,
koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa
perustutkinnoissa.

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?
Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Ura- ja rekrytointipalvelu Voima auttaa
sinua kohti työelämää.
Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös
mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina.
Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.
Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:
Puutarha-alan ammattitutkinto
Puutarha-alan erikoisammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon

Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai
muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.
Toimipiste
Saaren kartano, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt
Opinto-ohjaaja
Johanna Leinonen
040 174 5508
johanna.leinonen@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Jukka Maja
050 414 5678
jukka.maja@keuda.fi

Opettaja
Jyrki Autio
040 174 5397
jyrki.autio@keuda.fi

Opettaja
Tiina Räihä
050 386 0887
tiina.raiha@keuda.fi

Opettaja
Maikki Peltola
050 386 0888
maikki.peltola@keuda.fi

