Terveydenhoitajat
Terveydenhoitaja
Räsänen Ina

Levänen Tuula

Pekkalin Ninni

Puh.

Toimipiste

020 615 8018

Tavattavissa ilman
ajanvarausta
ma-pe klo 8.00-9.30

Uk 44
Autoalan perustutkinto
Lentokoneasennuksen perustutkinto
Logistiikan perustutkinto
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Turvallisuusalan perustutkinto
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
ma-pe klo 8.00-9.30
020 615 7930 Uk 44
Liiketoiminnan perustutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Sähkö- ja automaatioalan
perustutkinnot (automaatioasentaja, sähköasentaja)
Talotekniikan perustutkinto
Laboratorioalan perustutkinto
ma-pe klo 8.00-9.30
020 615 1364 Uk 85
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinnot
(koru- ja pienesinevalmistus, sisustaminen,
ohjaustoiminta)
Maatalousalan perustutkinto
Metsäalan perustutkinto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Puuteollisuuden perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Valma- koulutus
Timonen Tiina

020 615 1366

Kauppakatu 1-3

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

ma-pe klo 8.009.00 ja
klo 11.30-12.30

KURAATTORI
Oppilaitoksessamme toimii opiskelijoiden tukena kuraattoreita. Kuraattori on psykososiaalisen
opiskelijahuollon työntekijä. Hänen kanssaan opiskelija voi luottamuksella puhua erilaisista mieltä
askarruttavista asioista, esim. opiskeluun ja koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin ja muihin henkilökohtaisiin
asioihin, toimeentuloon, asumiseen ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Kuraattori tekee
tarvittaessa yhteistyötä myös opiskelijan perheen ja muun opiskelijan tukiverkoston kanssa. Kuraattori neuvoo myös opintososiaalisissa asioissa.
Kuraattorin työn tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja opiskelun tukeminen sekä sosiaalisten näkökohtien tuominen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen. Jokaisen opiskelijan tulisi voida kokea olonsa turvalliseksi ja itsensä tasa-arvoiseksi ja
täysivaltaiseksi ryhmän jäseneksi luokassaan.
Huom! Kuraattorin palvelut kuuluvat myös työvoimakoulutuksessa oleville opiskelijoille.
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Kuraattorit (PUHELINNUMERO 02061 + ALANUMERO)
- Ajanvaraus myös Wilman kautta.
Kuraattori
Honkavaara
Kaija

Puh.
58808

Toimipiste
Tekniikan koulutusala
Luovien alojen tiimi
- Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
- Taideteollisuusalan perustutkinto
- Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Palvelujen koulutusala
Liiketoimintapalvelun tiimi
- Liiketoiminnan perustutkinto
- Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
- Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Luonto ja matkailun tiimi
- Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
- Maatalousalan perustutkinto
- Metsäalan perustutkinto
(KSAOssa ei metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa)
- Matkailualan perustutkinto

Raitio Juha

58199

Lentokoneasennuksen perustutkinto , lentokoneasentaja
Tekniikan koulutusala
Talotekniikan tiimi
- Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
- Talotekniikan perustutkinto
- Prosessiteollisuuden perustutkinto
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
- Laboratorioalan perustutkinto
Palvelujen koulutusala
Teknisen palvelun tiimi
- Autoalan perustutkinto
- Logistiikan perustutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistöhoidon osaamisala
- Turvallisuusalan perustutkinto

Varis Heli

58707

Hyvinvoinnin koulutusala
Ravinto- ja puhtauspalvelun tiimi
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
- Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
- Elintarvikealan perustutkinto
Tekniikan koulutusala
Rakentamisen ja teollisuuden tiimi
- Rakennusalan perustutkinto
(KSAOssa ei maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalaa)
- Puuteollisuuden perustutkinto
- Pintakäsittelyalan perustutkinto
- Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Hyvinvoinnin koulutusala
Hyvinvoinnin tiimi
- Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
- Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Valma- koulutus
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PSYKOLOGI
Psykologi auttaa sinua haastavissa elämäntilanteissa. Oli asiasi jo pitkään jatkunut tai vasta ilmennyt,
älä jätä itseäsi yksin. Puheapua ja tukea voit saada tunne-elämän tai sosiaalisten suhteiden ongelmissa,
opiskeluvaikeuksissa, stressinhallinnassa, mielialaongelmissa, peloissa ja jännitteissä tai joissain muissa sinun elämääsi huolettavissa asioissa. Opiskelija voi ottaa yhteyttä psykologiin oma-aloitteisesti tai
oppilaitoksen muun henkilökunnan, vanhempien tai ystävän avulla. Psykologi on tavattavissa ajanvarauksella. Ajanvaraus Wilman kautta tai puhelimitse.
Huom! Psykologin palvelut kuuluvat myös työvoimakoulutuksessa oleville opiskelijoille.
Psykologit(PUHELINNUMERO 02061 + ALANUMERO)
Psykologi
Bogdanoff Satu
Kouvo Noora

Puh.
51331
51384

Valkonen Eliisa

56677

Valojää Ave

59086

Toimipiste
Kauppakatu 1-3: sosiaali- ja terveysala
Utinkatu 44: liiketoiminnan perustutkinto,
tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Utinkatu 44
Utinkatu 85
Utinkatu 44
Utinkatu 85

			

MONIALAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

Oppilaitoksen monialaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on toimia opiskelijahuollon yhteistyöryhmänä, opiskelijahuollon yhteisten suunnitelmien tekeminen sekä yhteisöllisyyden ja opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen. Kokouksiin kutsutaan opiskelija, jonka asioita käsitellään ja tarvittaessa hänen
huoltajansa sekä muita asian käsittelyssä tarvittavia opettajia, henkilöitä ja asiantuntijoita. Monialainen asiantuntijaryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.
Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi
ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskelijahuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.
Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai opiskelijoiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää opiskelijan tai huoltajan suostumusta.
Monialaisessa asiantuntijaryhmässä käsiteltävät asiat kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin.
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