Maahanmuuttajille suunnattu koulutus (MAO)

Pintakäsittelyalan perustutkinnon osaan valmistava koulutus

MAALARI

Aika: 15.1. – 16.11.2018
Maalarin työ on monipuolista. Maalari työskentelee ulkona ja sisällä.
Joskus maalataan uusia taloja ja joskus korjataan vanhoja. Maalarit tekevät töitä
erilaisilla rakennustyömailla ja ihmisten kodeissa. Yleensä maalari maalaa kattoja
ja seiniä, sekä lattioita, ovia ja ikkunoita. Joskus maalari maalaa myös huonekaluja. Maalarin ammattiin kuuluvat myös tasoitetyöt ja tapettityöt, sekä kylpyhuoneiden laatoitus.
Joskus työ on yksinäistä ja joskus sitä tehdään isossa ryhmässä muiden maalarien
ja rakennusmiesten kanssa. Sama työmaa voi kestää kauan ja joskus vain muutaman tunnin.
Maalarilla täytyy olla hyvä kunto, hyvä värinäkö ja hyvät motoriset taidot.
Työ on raskasta ja pölyistä. Maalari ei voi olla allerginen pölylle tai kemikaaleille.
Maalarin ammatissa on oltava huolellinen ja siisti. Maalarin täytyy tulla toimeen
erilaisten ihmisten kanssa. Maalarin täytyy tietää mitä maalia voi milloinkin käyttää ja miten sitä käytetään. Erilaisia pintakäsittelyaineita on paljon.
Koulutus on pintakäsittelyalan perustutkinnon osatutkintoon valmistavaa koulutusta.
Koulutuksen aikana suoritetaan:
• Rakennusten korjausmaalaus
• Uudisrakennusmaalaus
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat
tehdä töitä rakennusalalla.
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Painter, part of the Vocational Qualification in Paint Finishing
Education for adult immigrants
Preparatory training for part of the Vocational Qualification
in Paint Finishing

PAINTER

Schedule: 15.1. –16.11.2018

Tasks of a painter
The work of a painter is versatile. A painter works both indoors and outdoors.
Sometimes you paint new houses and sometimes you repair old ones. Painters
work at construction sites and at people’s homes. Usually, painters paint ceilings,
walls and floors as well as window frames and doors. Sometimes painters give a
finishing touch to furniture. Painters also do screeding and tiling as well as hang
wallpaper.
Sometimes the work might be solitary, and sometimes it’s done together with
other painters and builders. The work could last for a long time and sometimes it
could take an hour.
Skills needed for the work
Painters must be in a good physical condition, have good colour vision and motor
skills. The work is hard and dusty. Painters cannot be allergic to dust or chemicals.
Painters must be careful and tidy, and get along well with other people. Painters
must know what kind of paints to use on different surfaces and how to use them.
There are different kinds of surface treatment agents.
Preparatory training for the part of the Vocational Qualification in Paint Finishing.
The following parts of a vocational qualification will be completed during the training:
refinishing of buildings, new construction painting.
The training is meant for immigrants, who want to work in the construction sector.
To apply, please go to www.tts.fi/mao
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