Tekstiili- ja muotialan perustutkinto ompelija, mittatilausompelija,
sisustustekstiilien valmistaja, tekstiilihuoltaja
Tekniikan alat

Onko unelma-ammattisi tekstiili- ja muotialalla?
Mittatilausompelijana suunnittelet, kaavoitat ja valmistat vaatteita asiakkaiden toiveiden ja mittojen mukaan sekä teet myös
korjausompelua.
Ompelijana toimit vaatteiden ja erilaisten tekstiilituotteiden sarjavalmistuksen eri työvaiheissa käyttäen monipuolisesti vaatetusteollisuuden
koneita ja laitteita.
Sisustustekstiilien valmistajana suunnittelet, kaavoitat ja toteutat asiakkaan toiveiden mukaan erilaisia sisustustekstiilejä koteihin, yrityksiin
ja julkisiin tiloihin.
Tekstiilihuoltajana toimit pesuloissa tekstiilihuollon pesu- ja viimeistelytehtävissä.
Keudassa opiskelu on joustavaa ja voit rakentaa itsellesi mieluisan opintokokonaisuuden. Työpaikalla oppimisen kautta tutustut tekstiili- ja
muotialan yrityksiin, projekteihin ja suunnittelijoihin. Meiltä löytyy Euroopan ainoa opetuspesula ja tarjoamme tekstiilihuoltoalan
hygieniavastaavan koulutusta ainoana Suomessa. Opintojen aikana voit päästä kilpailemaan Taitaja-kisoihin, osallistua erilaisiin projekteihin,
kuten teatteri-, elokuva- ja tv-puvustuksiin sekä yritysvierailuihin ja alan messuille. Voit suorittaa osan opinnoistasi koulutussopimuksella
ulkomailla.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Oma-aloitteisuus, kädentaidot, luovuus
Vastuullisuus laadusta, työturvallisuudesta, hygieniasta ja ekologisuudesta
Asiakaspalvelu- ja tiimityöskentelytaidot

Työllistyminen
Mittatilausompelijana tai ompelijana työskentelet korjaus- tai mittatilausompelimossa, yrityksen malliompelimossa, elokuva- ja
teatteripuvustamossa, vaate- tai kangaskaupassa, tavaratalossa, pukuvuokraamossa tai toimit yrittäjänä.
Sisustustekstiilien valmistajana voit työskennellä sisustusompelimossa, kangaskaupassa, sisustustavaratalossa tai toimia yrittäjänä.
Tekstiilihuoltajana voit toimia sairaalapesulassa, vesipesulassa, mattopesulassa, tekstiilejä vuokraavassa pesulassa, kemiallisessa pesulassa
tai alan 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 18.2.-10.3.2020 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja
lukion päättävät.

Tutustumispäivät
Järvenpää Wärtsilänkatu
Ompelija, mittatilausompelija, sisustustekstiilien valmistaja
Toiminnalliset pajapäivät:
8.10.2019 klo 9-14
19.11.2019 klo 9-14
14.1.2020 klo 9-14
11.2.2020 klo 9-14
3.3.2020 klo 9-14
Ilmoittautuminen Wärtsilänkadun pajapäiviin PopUp-koulun kautta tästä linkistä.

Järvenpää Sibeliuksenväylä
Tekstiilihuoltaja
Avoimet ovet:
29.10.2019 (päiväkoulutuksen infot ja kierrokset klo 9.00 ja 12.00, monimuotokoulutuksen info ja kierros klo 18.00)
Ilmoittautuminen Sibeliuksenväylän avoimiin oviin PopUp-koulun kautta tästä linkistä.
Muina aikoina sovi tutustumispäivä opinto-ohjaajan kanssa: mirja.pitkanen@keuda.fi
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.
Ompelijan, mittatilausompelijan ja sisustustekstiilien valmistajan päiväkoulutus järjestetään Järvenpään Wärtsilänkadun

toimipisteessä. Päiväkoulutus toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti,
jos sinut valitaan opiskelijaksi.
Tekstiilihuoltajan päivä-monimuotokoulutus järjestetään Järvenpään Sibeliuksenväylän toimipisteessä. Monimuotokoulutus sisältää
työpaikalla järjestettävää koulutusta, etätehtäviä, verkko-opintoja ja 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 (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään 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.
Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
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.
Opiskelijalle tulee kustannuksia kirjoitusvälineistä, oppikirjoista (3-4 kirjaa), perusompeluvälineistä, mahdollisista kankaista perustöihin,
opintokäyntien matkakustannuksista ja työkengistä.
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.

Opinto-ohjaajat
Järvenpää, Sibeliuksenväylä: Johanna Leinonen
Järvenpää, Wärtsilänkatu: Tiina Huuhtanen

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:
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto (pukeutumisneuvojana toimimisen tutkinnon osa)
Yrittäjän ammattitutkinto
Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:
Lähiesimiestyön ammattitukinnon
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
Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Yhteyshenkilöt
Opinto-ohjaaja
Pirkko Vänttilä
040 174 4577
pirkko.vanttila@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Tiina Huuhtanen
050 434 4121
tiina.huuhtanen@keuda.fi

