Puuseppää
aina tarvitaan...

TTS Työtehoseura
Puu-, sisustus-, verhoilu- ja pintakäsittelyala
Johtava suomalaisen työn kehittäjä

TTS Työtehoseura

- johtava suomalaisen työn kehittäjä Käytännön töitä ja teoriaa
Puusepänalan, verhoilualan, pintakäsittelyalan ja sisustusalan koulutuksemme ovat käytäntöön painottuvaa
monimuotoista opiskelua, jossa käytäntö ja teoria vuorottelevat luontevasti keskenään. Oppilaitoksemme
monipuoliset opiskelumahdollisuudet mahdollistavat erilaisten työelämän taitojen opiskelun.
Toinen jalka työelämässä
Puu- ja sisustusalan koulutuksien lähtökohta on aina työelämälähtöisyys. Koulutukset suunnitellaan työelämän
tarpeiden mukaisesti ja kaikkiin tutkintoon valmistaviin koulutuksiin sisältyy työssäoppimisjaksot, joissa opiskelijat pääsevät tekemään aitoja työtehtäviä aidossa ympäristössä.
Työssäoppimisjaksojen tavoitteena on myös opiskelijan oman työelämän verkoston luominen.
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www.tts.fi/puuala

TTS puu- ja sisustusalan koulutuksissa voi
opiskella sekä perus- että lisäkoulutusta:
•
•
•
•

Puuseppä ja rakennuspuuseppä
Verhoilija
Pintakäsittelijä
Sisustaja

Oppisopimuksella ammattiin!
Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa kehittää työntekijän ja organisaation
osaamista. Oppisopimus on joustava, mutta vaativa koulutusmuoto, joka huomioi
työnantajan tarpeet ja opiskelijan edellytykset. Suurin osa koulutuksistamme voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena!

Viihtyisät tilat
Toteutamme koulutuksia kolmella eri paikkakunnalla: Rajamäellä, Vantaan Sarkatiellä ja Järvenpäässä.
Opiskelu tapahtuu asianmukaisessa oppimisympäristössä, jossa hyödynnetään
erilaisia oppimisen toteutustapoja: monipuolisia käytännön harjoitustöitä, verkko-opiskelua, itsenäistä tiedonhankintaa, luentoja, ryhmätöitä ja yritysvierailuja.
Sitoutuneet ja pätevät kouluttajamme takaavat koulutuksen laadun
Sitoutuneet ja pätevät kouluttajamme ovat koulutuksiemme tärkein voimavara.
TTS tukee kouluttajien opiskelua ja kaikilla kouluttajillamme on vankan ammattiosaamisen lisäksi ammattiopettajan tai näyttötutkintomestarin koulutus. Kouluttajillamme on vankka asiantuntijuus eri osa-alueista ja he pitävät
aktiivisesti yllä osaamistaan ja tietotaitoaan, joiden avulla koulutuksissa säilyy
työelämälähtöisyys.
Opiskelijan kohdatessa haasteita opiskelun tai elämänhallinnan kanssa ovat
TTS:n opiskelijahuollon palvelut käytettävissä. Opinto-ohjaajat etsivät yhdessä
kouluttajien kanssa parhaat keinot opintojen läpiviemiseen.
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OTA YHTEYTTÄ, NIIN KERROMME LISÄÄ!
Vesa Taipale, koulutuspäällikkö 050 3879 539, vesa.taipale@tts.fi
Atte Järvelä, asiakkuuspäällikkö, 050 3879 531, atte.jarvela@tts.fi
Jukka Jaakkola, kehitys- ja asiakkuuspäällikkö, 040 7125 048, jukka.jaakkola@tts.fi
Riikka Paara, opintosihteeri, 050 3870 067, riikka.paara@tts.fi

Toimipisteet

Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki
Sarkatie 1, 01720 Vantaa
Neulakatu 4, 04410 Järvenpää
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