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PUHTAUSALAN OPINTOIHIN VALMISTAUTUMINEN, lukuvuosi 2020 - 2021 
 
Lue nämä ohjeet hyvin. Ole valmis, kun koulu alkaa elokuussa.  

 

OPPIKIRJAT, OPISKELUTARVIKKEET JA TYÖVAATTEET 

Opiskelussa tarvitset: 

1. kynän, kumin, teroittimen ja vihkon. Nämä täytyy olla valmiina, kun koulu 
alkaa, ja joka päivä koulussa mukana. 

2. oppikirjoja. Opettaja kertoo syksyllä, mitä kirjoja tarvitset. 

3. työvaatteet: 

- työtakin tai T-paidan ja työliivin 

- työhousut 

- työkengät  

4. joitakin muita opiskelutarvikkeita, joista opettaja kertoo syksyllä. 

5. Oma tietokone ja internet-yhteys kotona helpottavat opiskelua, mutta eivät 
ole pakolliset. 

 

Sinun täytyy siis käyttää opiskelun alussa noin 100–200 euroa pakollisiin 

opiskelutarvikkeisiin.  

Työvaatteet ja työkengät sinulla täytyy olla mukana aina, kun on harjoittelua. Työtä 

harjoitellaan koulussa ja oikeilla työpaikoilla. 

Koska olet ammattikoulun opiskelija, saat ostaa työvaatteet ammattilaishinnalla Image Wear -

kaupasta. Heidän mainoksensa on tässä kirjeessä mukana. 

Työvaatteiden ja työkenkien ei tarvitse olla valmiina, kun koulu alkaa. 

 

 



  
  

  

  

  
 

 

 

 

Stadin ammattiopisto 

PL 3926 · 00099, Helsingin kaupunki 

Vaihde 09 310 8415 

www.stadinammattiopisto.fi 2 / 2 
 

MUUTA TÄRKEÄÄ PUHTAUSALAN OPINNOISTA 

 

 Opiskelupaikka on ehdollinen, kunnes sinun todistuksesi on tarkistettu. Se tarkoittaa, 

että jos sinulla ei ole sitä todistusta tai sitä kielitaitoa, jonka olet sanonut, 

opiskelupaikka otetaan pois. 

 Opiskelua voi olla myös illalla ja viikonloppuna. 

 Jos olet opiskellut aikaisemmin jotakin sellaista, joka on myös meidän 

koulutuksessamme, sinun ei tarvitse opiskella sitä uudestaan. Opettaja kysyy tätä 

opiskelun alussa, kerro hänelle. 

 Jos sinulla on sellaista työkokemusta, jossa olet oppinut meidän koulutuksemme 

asioita, sinun ei tarvitse opiskella niitä uudestaan, vaan voit näyttää työssä, että osaat. 

Opettaja kysyy tätä opiskelun alussa, kerro hänelle. 

 

OTA MUKAAN ENSIMMÄISENÄ KOULUPÄIVÄNÄ (JOS SINULLA ON) 
 
 peruskoulun päättötodistuksen kopio 

 muiden koulutodistusten ja kurssitodistusten kopiot 

 työtodistusten kopiot 

 peruskoulun tietojen siirtolomakkeen kopio 

 tiedot mahdollisista muista opintoihin vaikuttavista tekijöistä  

 
 
 
 
LISÄTIEDOT 

 
Voit kysyä lisätietoja: opintosihteeri Inge Putta, puh. 050 401 3644 

opintosihteeri Ritva Räsänen, puh. 050 401 3185 

opinto-ohjaaja Petri Pajulahti, puh. 09 310 84 672 


