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Nuori tai aik

Opettajat ja opot!
Opettajat ja oppilaan ohjaajat sekä muut ammattillisesta
koulutuksesta kiinnostuneet voivat tulla 1-5 päiväksi
tutustumaan ammatilliseen koulutukseen.

en!
Peruskoululain
ksolla
Tule meille Tet-ja
tutustumaan!

Sopisiko oppilaalle tietty ala? Kiinnostaako
nähdä millaista opiskelu Kpedussa on?
Oppilaiden TET-jaksot on hyvä mahdollisuus
tulla tutustumaan koulutuksiin ja saada varmuus
tulevia valintoja varten.
Jos tiedät jo mille alalle haluat tutustumaan,
katso tarkemmat yhteystiedot eri aloilta,
soita ja sovi tutustumisajankohta.

Opettajien ja opojen TET-jaksot voitte sopia toisen asteen
koordinaattorin Terhi Petäjän kanssa; ottakaa yhteyttä niin
sovitaan yhdessä ajankohta ja koulutusalat, joihin haluatte
tutustua, p. 044 7250 721.

Kysy meiltä
tet-paikkoja!
Jouni Mantila, p. 044 7250 175
- autoala
- kone- ja tuotantotekniikka
- laboratorioala
- prosesstiteollisuus
- turvallisuusala
- tieto- ja tietoliikennetekniikka
Marjo Saarinen, p. 044 7250 183
- pintakäsittelyala
- puuala
- rakennusala
- talotekniikka
- sähkö- ja automaatiotekniikka
- hotelli-, ravintola- ja cateringala
- tekstiili- ja vaatetusala
Tapio Oinas, p. 040 8085 090
- media-ala
- tieto- ja viestintätekniikka
- liiketalous
- elintarvikeala

Yhteishaku
www.opintopolku.fi

Sari Haglund, p. 040 8085 153
- hiusala
- sosiaali- ja terveysala
Katriina Sipilä,
p. 044 7250 512
- sosiaali- ja terveysala
- nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus
Jari Orjala,
p. 044 7250 630 (Kannus)
- maatalousala
- metsäala
Pirita Pärssinen,
p. 044 725 0652 (Kannus)
-eläintenhoito
Eliisa Koivukoski,
p. 044 7250 666 (Kaustinen)
- hevostalous
Marika Riihimäki,
p. 040 808 5520 (Perho)
- hevostalous ”ratsastuslukio”
Evelina Tyynelä,
p. 040 807 3579
- VALMA-koulutus

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kpedu.fi

Kysy lisää!

Koordinoiva opinto-ohjaaja
terhi.petaja@kpedu.fi,
p. 044 7250 721

Löydä meidät somesta!
Instagram
kpedufi
#kpedu
Facebook
Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, www.kpedu.fi

YouTube
Kpedufi

