Puuteollisuuden perustutkinto - puuseppä
Tekniikan alat

Nykypäivän puuseppä käyttää modernia teknologiaa kädentaitojen tukena!
Puuseppänä valmistat huonekaluja yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Tunnet puulajit, niiden erityispiirteet sekä käyttökohteisiin parhaiten
soveltuvat materiaalit, rakenteet ja liitokset. Käytät työssäsi erilaisia puualan perustyökaluja ja hyödynnät mm. CNC-tekniikkaa.
Suunnittelussa apunasi ovat AutoCAD-ohjelmisto ja 3D-mallinnustyökalut.
Keudassa opiskelu on käytännöllistä ja pääset tekemään tilaus- ja harjoitustöinä huonekaluja, ulkokalusteita ja muita käyttöesineitä.
Käytössäsi on monipuoliset materiaalit ja ajanmukaiset koneet. Teemme tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa, joten saat mahdollisuuden
päästä oppimaan alan työpaikkoihin, messuille ja tapahtumiin. Voit myös lähteä kansainväliselle työelämäjaksolle ja osallistua alan
kilpailuihin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Hyvät kädentaidot ja työpiirustusten lukutaito
Ammattilaisen näkemysten yhdistäminen asiakkaan toiveisiin
Asiakaspalvelutaidot

Työllistyminen
Puuseppänä voit työskennellä puusepänliikkeissä, keittiökaluste- ja huonekaluliikkeissä, museoissa ja teattereissa, sisustuspuusepän töissä
rakennustyömailla ja toimia yrittäjänä.

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 keväällä 2021 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja
lukion päättävät.

Tutustumispäivät
Toimipisteiden tutustumispäivät
Järjestämme toimipisteissämme tutkintojen omia tutustumispäiviä. Pääset selaamaan tapahtumia ja ilmoittautumaan niihin PopUp-koulun
kautta (linkki alla). Ilmoittautuminen syksyn tutustumispäiviin alkaa 10.8.2020.
> Järvenpään tutustumispäivät

Koulutusinfot
Keudan yleisissä koulutusinfoissa saat tietoa Keudan koko koulutustarjonnasta, hakeutumisesta sekä oppisopimuksesta. Järjestämme
koulutusinfoja kerran kuussa vuorotellen Keravalla ja muissa toimipisteissämme. Tule kuulemaan ja kysymään!

Tutkinnon suorittaminen
Toteutusvaihtoehdot
Päiväkoulutus | Järvenpää Wärtsilänkatu
Päiväkoulutus toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut
valitaan opiskelijaksi.
Päivä-monimuotokoulutus | Järvenpää Wärtsilänkatu
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
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
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
(keskimäärin 2-3 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit hankkia osaamista
myös koulutus- tai oppisopimuksella.

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.
Opiskelijalle tulee kustannuksia perustyökaluista. Työvaatteet ja materiaalit opiskelija saa Keudasta.
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:
Yrittäjän ammattitutkinto
Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai
muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.
Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt
Opinto-ohjaaja
Ulla-Riitta Kara
050 430 2753
ulla-riitta.kara@keuda.fi

Opettaja
Jouni Kemppinen
050 415 0681
jouni.kemppinen@keuda.fi

