HOIVA-AVUSTAJIA

HOIVA-AVUSTAJAKOULUTUS TARJOSI NOPEAN VÄYLÄN TYÖLLISTYMISEEN / TREDU
•

Laosista kotoisin oleva Damdouan muutti Suomeen 2,5 vuotta sitten

•

kaksi suomen kielen kurssia → VALMA-opinnot → Tredun hoiva-avustajakoulutukseen jatkuvan haun kautta.

•

Opinnot --> harjoittelujaksot päiväkodin ruokalassa ja päiväkodissa lasten kanssa → työpaikka hoivakodista

” Voin suositella hoiva-avustajakoulutusta kaikille, joita
kiinnostaa erityisesti sosiaali- ja terveysala. Koulutus on oiva
kurkistus alalle: voit kokeilla ensin lyhyen koulutuksen ajan ja
miettiä vasta sen jälkeen tuntuuko se omalta. Jos ei, et ole
menettänyt mitään. Jos kyllä, sinun on helppo jatkaa jatkoopintoihin. Työtä on aina tarjolla, summaa Damdouan.”

Lue koko juttu >>

HOIVA-AVUSTAJAN OSAAMINEN ULOTTUU PYYKEISTÄ HOIVAAN / SEDU
•

Koulutus hoiva-avustajan tehtäviin sujui sukkelaan oppisopimuksella

•

Hoiva-avustajan tehtäviin tähtäävä koulutus täydensi ja päivitti Tuula Laakson työurallaan hankkimaa osaamista

•

Koulutus sisältää yhden tutkinnon osan Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja yhden tutkinnon osan Puhtaus- ja
kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta.

” Koulutus on juuri sellaista kuin odotin!
Lähihoitajakoulutuksesta kasvun ja osallisuuden edistäminen
ja hoiva ja avustaminen tarkoittivat ihan luentoja, mutta paljon
opittiin työtä tehden ja sitten tehtiin näytöt työpaikalla, Tuula
Laakso kertoo.”

Lue koko juttu >>

REKRYKOULUTUKSELLA UUSI URA / CAREERIA
•

Sidalia Parkkarilla on takanaan pitkä tarjoilijan ura → korona

•

Attendo → Rekrykoulutus ja harjoittelujakso → Attendosta oppisopimuspaikka +
opiskelu Careeriassa hoiva-avustajaksi → tutkintotodistus → vakituinen
työpaikka

” Vaati päättäväisyyttä viedä uudet opinnot ja työharjoittelu läpi ja
saada vakituinen työpaikka. Sain suorituksistani hyviä numeroita ja
ohjaajaltani niin hyvää palautetta, että tuli ihan kyyneleet silmiin.
Nyt uskallan sanoa, että olen hyvä työssäni. Hoivakodin asukkaat
rakastavat minua. He tulevat moikkaamaan, kun kuulevat ääneni,
Sidalia iloitsee.”

Lue koko juttu >>

HOIVA-AVUSTAJALLA ON TÄRKEÄ ROOLI SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA / TAKK
•

Hoiva-avustajan opinnoissa melkein puolet on työharjoittelua työpaikoilla.

•

Hoiva-avustajana työskennellään esimerkiksi ikäihmisten tai kehitysvammaisten parissa palveluasumisessa eli asiakkaiden
kotona.

•

Hoiva-avustajat eivät anna lääkkeitä eivätkä voi olla yksin työvuorossa

•

Alalla on paljon työpaikkoja ja työtilanne erittäin hyvä

” Hoiva-avustajana mulla on tärkeä rooli sosiaali- ja
terveysalan työpaikoilla. Näin mää voin tehdä osani ja antaa
panokseni ihmisten arkeen, jotka tarvii niitä palveluita, joissa
me työskennellään yhdessä lähihoitajien, sairaanhoitajien ja
laitoshuoltajien kanssa.”

Lue koko juttu >>

OPETTAJASTA HOIVA-AVUSTAJAKSI / TAKK
•

•

Tansaniasta Suomeen vuonna 2014 muuttanut Faith Ndulango työskenteli
kotimaassaan opettajana.
Kielikoulutus → työharjoittelussa päiväkodissa → työkokeilussa vanhuspuolella
→ TAKKissa maahanmuuttajille suunnattu hoiva-avustajakoulutus →
oppisopimus → vakituinen työ

” Hoitoalassa parasta on kaikki. Tykkään olla vanhusten kanssa.
Joskus olen kohdannut rasismia, mutta ymmärrän, että taustalla
vaikuttavat asukkaiden ikä ja muistisairaudet.”

Lue koko juttu >>

MATKALLA KOHTI UNELMA-AMMATTIA / KIIPULA
•

Valkeakosken kaupunki, Marjatta-Säätiö ja Kiipulan ammattiopiston välinen yhteistyö mahdollisti erityistä tukea tarvitsevalle
Heidi Ahoselle polun kohti unelmiensa työpaikkaa.

•

työharjoittelupaikka Marjatta-Säätiössä → pisteitä ja kokemusta tulevaa opiskelua varten → opiskelupaikkakin Kiipulasta

•

Kiipulan ammattiopistossa tehdään hartiavoimin töitä sen eteen, että kaikki halukkaat saataisiin opiskeluiden piiriin.

•

Tavoitteena valmistuminen noin vuoden sisällä → haaveena on saada vakituinen työpaikka alalta

” – On se tärkeää, että saa jostakin vakituisen työn. Työ on
tuntunut kivalta ja tärkeältä.”

Lue koko juttu >>

