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Keittiösuunnittelu

Parannamme asiakkaidemme osaamista,
tuottavuutta ja hyvinvointia

TTS Työtehoseura
on koulutus-, tutkimusja kehittämisorganisaatio,
joka kouluttaa vuosittain
noin 10 000 opiskelijaa eri
alojen ammattilaisiksi
valtakunnallisesti.

Teoriaa ja käytäntöä
TTS Työtehoseura järjestää valmistavaa koulutusta keittiösuunnittelualaa opiskeleville, täydennyskoulutusta myynnin- ja keittiösuunnittelun ammattilaisille ja alan
tutkintotilaisuuksia. Ammattitutkinnon tutkintonimikkeenä on myynnin ammattitutkinto ja sen erikoistumisala keittiösuunnittelija/myyjä. Koulutuksen päätavoitteena on, että koulutuksen suorittanut osaa suunnitella toimivan, ergonomisen,
ekologisen ja esteettisen keittiön ja myös myydä sen.
Sisustusmyyntityössä toimivien henkilöiden perus- ja jatkokoulutus on välttämätöntä, sillä nykyajan kuluttaja on vaativa, trenditietoinen ja ekologisesti
valveutunut. Asiakkuuksien hoitaminen ja joustavat yhteistyötaidot ovat tärkeitä,
sillä sisustusmyyjän työ linkittyy vahvasti muiden alan ammattilaisten, kuten sisustusarkkitehtien ja -suunnittelijoiden työhön.
Työtehoseurassa on tutkittu keittiöiden toimivuutta 1940-luvulta lähtien. Asumisen tutkimus on edelleen vahva osaamisalueemme ja sille perustalle olemme rakentaneet uraauurtavan keittiösuunnittelukoulutuksemme.

Viihtyisät tilat
Oppilaitoksen nykyaikaiset luokkatilat mahdollistavat monipuolisten työelämätaitojen opiskelun. Työtehoseuran tutkimuslaboratorio tarjoaa mielenkiintoisen
näköalapaikan meneillään olevan tutkimuksen kenttään ja uusimpien tutkimustulosten omaksumiseen. Atk-luokista löytyy ajanmukaiset tietotekniset laitteet tarvittavine ohjelmistoineen (mm. Winner).
Monimuoto-opiskelussa hyödynnetään erilaisia opetuksen ja oppimisen toteutustapoja: itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä, luennointia ja verkko-opetusta.
Työtapana voi olla mm. oppimistehtävät, harjoitukset, luennot, näyttelykävely, pienryhmätyöskentely ja ohjaus.

Sitoutuneet ja pätevät kouluttajat takaavat opetuksen laadun
Sitoutuneet ja pätevät kouluttajat ovat koulutustemme tärkein voimavara.
Kouluttajillamme on korkea osaamistaso (mm. tekniikan tohtori, arkkitehti,
kodinteknologi ja kotitalousopettaja) ja kaikilla on ammattiosaamisen lisäksi
sekä ammattiopettajan ja näyttötutkintomestarin koulutus.
Kouluttajillamme on pitkä työkokemus alalta ja vahva osaaminen suunnittelutyössä. Kouluttajat pitävät aktiivisesti yllä osaamistaan ja tietotaitoa, jonka avulla koulutuksissa säilyy työelämälähtöisyys.
Opiskelijan kohdatessa haasteita opiskelussa tai elämänhallinnassa ovat
TTS:n opiskelijahuollon palvelut käytettävissä. Opinto-ohjaajat etsivät yhdessä kouluttajien kanssa parhaat keinot opintojen läpiviemiseen.
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TTS Työtehoseuran koulutustilat sijaitsevat Nurmijärven Rajamäellä.
Rajamäen toimipiste sijaitsee keskeisellä paikalla
Uudellamaalla, hyvien kulkuyhteyksien päässä
pääkaupunkiseudulta. Rajamäelle pääsee julkisilla
kulkuvälineillä Helsingin keskustasta ja liikenne sujuu jouhevasti työpaikkaliikennettä vastaan.
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Osaaminen on työtämme

TTS Työtehoseuralla on Inspecta Oy:n myöntämä laatusertifikaatti

