
Ammattiopisto Luovi Tampere kutsuu verkostot, yhteistyökumppanit, kotiväen ja 
opinnoista kiinnostuneet tutustumaan toimintaansa!

Aika: Tiistai 9.11.2021 kello 9.00–18.00 
Paikka: Eteläpuisto 2 C: TELMA-koulutus 
    Yliopistonkatu 56, (käynti Åkerlundinkatu 1): TUVA-koulutus ja perustutkinnot

Tule tutustumaan koulutustarjontaamme. Esillä ovat kaikki tutkintokoulutukset ja 
valmentavat koulutukset. Saat monipuolisen kuvan koulutuksista, joihin tutustut 
esittelyiden lisäksi näyttelyiden, työpajojen ja kilpailujen kautta (tarkempi ohjelma 
kutsun kääntöpuolella). Sinulla on mahdollisuus jututtaa niin opiskelijoita kuin 
henkilöstöä.

Ennakkoilmoittautumisia tilaisuuteen ei tarvita, mutta koronaturvallisuuden vuoksi 
toivoisimme vieraiden käyttävän maskia. 

Tarjolla kahvia ja mehua. Sinulla on mahdollisuus lounastaa Yliopistonkadulla 
opetusravintola Manserista hintaan 7,10 €. 

Lisätietoja avoimista ovista ja opiskelusta Tampereella:

Pia Tervonen 
Opinto-ohjaaja 
040 319 3393  
pia.tervonen@luovi.fi 

www.luovi.fi

Tervetuloa tutustumaan!

Kutsu avoimien 
ovien päivään

Tampere



OHJELMA
TELMA-koulutus Klingendahlin toimipisteessä osoitteessa Eteläpuisto 2 C. 
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) Klingendahl/Eteläpuisto 2 C: 

• valokuvaamista voimalauseilla
• Luovi-kahoot ja Onnenpyörä
• tarkkuusheittoa ja pelituoli
• robotti Nao paikalla kello 9.00–11.00 ja kello 14.30–16.00

Opiskeluhyvinvoinnin toimijat Klingendahlin aulassa.

Tutkintokoulutukset ja TUVA-koulutus osoitteessa Yliopistonkatu 56.
Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) luokassa 607 (6. kerros):

• Tuva tutuksi -peli, aloitus tasatunnein
• mehu- ja kahvitarjoilu luokassa 606 (6. Kerros)

Merkonomit luokassa 624 (6. kerros): 

• näytekansio, kuvakollaasi työelämästä
• mallinuken stailauspiste
• papumarket ja alan tehtäviä

Varastonhoitajat luokassa 608 (6. kerros): 
• meidän päivä -esittely
• verkkokauppa ja työvaatteet

Tuotantokoulu esittäytyy luokassa 622  (6. kerros)

Mediapalveluiden toteuttajat:
• valokuvaus- ja videotyöpaja: Kokeile videoeditointia ja tule henkilö- tai kaverikuvaan studiotilassa 

508 (5. kerros)
• median toteuttamat projektityöt esittelyssä kello 10.00 ja kello 15.00 luokassa 526 (5. kerros)

Toimitilahuoltajat ja kodinhuoltajat luokassa 510 (5. kerros):
• I-mopin käyttö
• siivouspyyhkeen käyttö ja mankelointi
• yllätysohjelma 

Kiinteistönhoitajat:
• työnäytökset ja työvälineiden tunnistusta luokassa 509 (5. kerros)
• koneiden ja laitteiden esittelyä Sorsapuistossa kello 9.00–11.00, kello 12.00–14.00 ja kello 15.00–18.00

Kokit Opetusravintola Manserissa (2 kerros):
• valokuvaesitys kokkien arjesta
• arvaa herneiden määrä -kilpailu (palkintona lounaslahjakortti), tunnista kasviksia ja hedelmiä
• koristele itsellesi piparkakku
• leivonnaismaistiainen
• robotti Nao paikalla kello 12.00–14.00 ja kello 16.30–18.00

YTO-töiden (yhteiset tutkinnon osat) esittelyä ja YTO-uutiset 

Opiskeluhyvinvoinnin toimijat 3. kerroksen aulassa 


