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Valkeakoski Campuksella lukio, ammatti- ja aikuisopisto,
ammattikorkeakoulu ja työelämä kohtaavat. Oppilaitosrajat
ylittävä opetus- ja kehitystoiminta tarjoaa ainutlaatuista lisäarvoa sekä opiskelijoille, henkilöstölle että alueen yrityksille.

Valkeakoski Campus
Valkeakoskella Tietotien lukio, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
sekä Hämeen ammattikorkeakoulu
muodostavat ison kokonaisuuden ja
yhtenäisen kampusalueen. Vuoden
2011 alussa alkaneessa EAKR-rahoitteisessa Trimola-hankkeessa oppilaitosten Campus-yhteistyötä kehitetään
eteenpäin.

Joustavat opintopolut
Opiskelijalle Valkeakoski Campus
tarkoittaa entistä laajempaa ja monipuolisempaa opintotarjontaa. Esimerkiksi ammattiin opiskelevat voivat ottaa
halutessaan lisää kieliopintoja lukiosta
ja aikuislukiosta. Lukiopohjaiset insinöörit taas voivat täydentää ammatillista osaamistaan VAAO:n kursseilla.
Opiskelijoille siis avautuu paljon uusia
ovia, kun kurssitoteutuksissa ylitetään
oppilaitosten rajat.
Valkeakoski Campuksella on käynnissä myös yhteinen koulutustoteutus,
International Business -merkonomista
BBA-tutkintoon.

Monimuotoisia
palveluja yrittäjille
Campus-yhteistyö tarjoaa ympäristön
yritysten ja yhteisöjen käyttöön 2500
aivoa ja käsiparia. Campus-yhteistyön
tavoitteena on siis tuoda uudella tavalla alueen elinkeinoelämän käyttöön
oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden osaaminen. Eri oppilaitosten opiskelijat voivat toteuttaa yhdessä
erilaisia kehittämisprojekteja ja luoda
kontakteja työelämään.
Projektin teettämistä kaavailevan yrityksen ei tarvitse tietää, mihin kolmesta oppilaitoksesta kannattaisi ottaa
yhteyttä, sillä koko Campus-alueen
palvelut saa yhdestä paikasta.
Campus-alueelle rakennetaan myös
yrittäjiä ja projektitöitä varten erillinen
työskentelytila, joka on esimerkiksi pysyvää tai osa-aikaista toimistoa tarvitsevien yrittäjien, etätyöpistettä etsivien
yritysten tai väliaikaista työskentelytilaa
tarvitsevien projektien käytössä. Tilassa
on mahdollista työskennellä, pitää palavereja tai vaikkapa videoneuvotteluja.

Hämeen
ammattikorkeakoulu

Valkeakosken
Tietotien lukio

Valkeakosken
ammatti- ja aikuisopisto

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
toimii Valkeakosken lisäksi viidellä
paikkakunnalla. HAMKissa on yhteensä kuusi koulutusalaa ja kolmisenkymmentä koulutusohjelmaa.
AMK-tutkintoon ja ylempään AMKtutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi
HAMK tarjoaa runsaasti ammatillisia
erikoistumisopintoja, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Tietotien lukiota kehitetään aitona
luokattomana, opiskelijalähtöisenä ja
alueellisesti merkittävänä kampuslukiona. Oppilaitosyhteisön toiminnassa
keskeistä on opiskelijan oppimisen
edistäminen. Toiminnan perustan
muodostavat laaja-alainen yleissivistys, jatko-opintovalmiuksien luominen
sekä nuorten hyvinvoinnin ja kasvun
tukeminen. Tietotien lukion yhteydessä
toimii myös aikuislukio.

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) on monialainen 1400
opiskelijan oppilaitos, joka toimii
asiakkaiden ja työelämän tarpeiden
ohjaamana. Toiminnan tavoitteena
on asiakas- ja työelämälähtöisesti
toteutettu laadukas ja tuloksellinen
koulutus sekä ohjaus työelämään ja
jatko-opintoihin. VAAOlla on tärkeä
rooli osaavan työvoiman kouluttamisessa alueen työ- ja elinkeinoelämän
tarpeisiin.

HAMK

Lukio

VAAO

Yritysmaailma

- palvelut yrityksille
- täsmäkoulutettua
työvoimaa
- uusia yrittäjiä
- yrityskoulutus

Campu s S er v i ces

Maksullinen
palvelu
toiminta
Opiskelija
projektit
Tutkimus- ja
kehitystoiminta

Campus services
Koordinoi Campuksen oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä
yhden palveluluukun periaatteella.
Campustoimijoiden yhteistoiminnan tiivistymisen kautta opiskelijoille voidaan tarjota monipuolisempi ja -alaisempi koulutustarjonta.
Yrityslähtöiset oppilaitosrajapinnat
ylittävät projektit terästävät opiskelijoiden ammatillista osaamista.

www.valkeakoskicampus.fi
Tietotie 1
37630 VALKEAKOSKI

projektipäällikkö
Janne Jokinen
janne.jokinen@hamk.fi
puh. 040 534 9675

kampuskordinaattori
Johanna Siuro
johanna.siuro@hamk.fi
puh. 040 524 5502

Valkeakosken
Tietotien
lukio

