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MEDIAVALMENNUS (MeVa)
Tule mukaan oppimaan perustaitoja media-alan ja videotuotannon maailmasta. Valmennus
kestää 3 kuukautta, ja koostuu media- ja videoalan osaamistehtävistä, KYVYT-hankkeen ura- ja
arjenhallinnan valmennuksesta, sekä vierailuista erilaisiin oppilaitoksiin ja yhteisöihin. Valmennus
antaa mahdollisuuden tutustua opinto- ja työelämään, sekä toteuttaa ryhmässä lyhytelokuva tai
jokin muu vastaava itsenäinen projekti.
Valmennuksen media-alan osaamisesta ja ohjaamisesta vastaa Antti Karkkolainen ja Stadin
Ammattiopisto, ja muusta valmennuksellisesta sisällöstä vastaa KYVYT-hankkeen työntekijät Anna
Halen ja Jarkko Partanen.
KENELLE?
Pääkaupunkiseudulla asuville täysi-ikäisille työelämän ulkopuolella oleville ihmisille, joita mediaala ja videotuotanto kiinnostaa. Aiempaa osaamista tarvitse olla, eikä etukäteen tarvitse tietää
kiinnostaako opinnot tai työskentely median parissa. Valmennuksessa opit uusia taitoja, tutustut
uusiin ihmisiin ja saat uudenlaisen kokemuksen turvallisessa sekä rennossa ympäristössä. Etsimme
osallistujia, jotka ovat valmiita sitoutumaan 3 kk kestävään valmennukseen 1-2 kertaa viikossa.
YKSILÖVALMENNUS
Yksilövalmennuksen tarkoituksena on kartoittaa osallistujien omia mielenkiinnonkohteita ja
tulevaisuuden suunnitelmia sekä tukea tavoitteiden toteutumisessa. Saat meiltä tukea työhön,
koulutukseen tai arkeen liittyvissä asioissa.
MISSÄ JA MILLOIN?
Valmennuksen ajankohta on 2.4.2021-18.6.2021. Valmennuspäivät 1-2 kertaa viikossa, joista toinen
päivä lähtökohtaisesti aina perjantai klo 10-14. Valmennuksen tarkemmat päivät sovitaan
valmennuksen ensimmäisellä kerralla perjantaina 2.4.2021 osoitteessa Helsinginkatu 17, 00500
Helsinki.
ILMOITTAUTUMINEN
Haku ja ilmoittautuminen käynnissä jatkuen helmikuun loppuun saakka, voit ilmoittautua
mukaan ottamalla yhteyttä Annan tai Jarkkoon, joiden kautta varataan haastatteluaika.
Anna: puh. 0505022722 (tavoitettavissa to-pe) s-posti: anna.halen@hoiva.fi
Jarkko puh. 0504670110/ s-posti jarkko.partanen@hoiva.fi
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RAVINTOLAVALMENNUS (RaVa)
Ravintolavalmennus kestää 2kk, jonka aikana valmistetaan herkullisia annoksia ja opitaan
keittiötaitoja huippukokin ohjaamana, avataan itse suunniteltu ainutkertainen Pop up-ravintola
rautaisen ammattilaisen johdolla, opiskellaan keittiöhygienian osaajiksi, tutustutaan opinto- ja
työelämään sekä vahvistetaan omaa mielenterveyttä MTEA1-koulutuksessa. Lisäksi tarjolla on
yksilövalmennusta oman polun rakentamiseen ja mahdollisuus suorittaa Hygieniapassi.
KENELLE?
Pääkaupunkiseudulla asuville täysi-ikäisille työelämän ulkopuolella oleville ihmisille, joita ruoan
laitto kiinnostaa. Sinun ei tarvitse tietää haluatko opiskella tai työskennellä ruoan parissa, eikä
aiempaa osaamista tarvitse olla. Valmennuksessa opit uusia taitoja, tutustut uusiin ihmisiin ja saat
uudenlaisen kokemuksen turvallisessa sekä rennossa ympäristössä. Etsimme osallistujia, jotka ovat
valmiita sitoutumaan 2kk kestävään valmennukseen ja työskentelemään ryhmässä.
YKSILÖVALMENNUS
Yksilövalmennuksen tarkoituksena on kartoittaa osallistujien omia mielenkiinnonkohteita ja
tulevaisuuden suunnitelmia sekä tukea tavoitteiden toteutumisessa. Saat meiltä tukea työhön,
koulutukseen tai arkeen liittyvissä asioissa.
MISSÄ JA MILLOIN?
Valmennuksen ajankohta on huhti-kesäkuu 2021. Valmennuspäivät 1-2 kertaa viikossa.
Valmennuksen tarkemmat päivät sovitaan valmennuksen ensimmäisellä kerralla. Paikkana toimii
Alppikatu 2 Diakoniaopiston opetuskeittiöt.
VALMENTAJIEN TIIMI
Katariina Enäsuo: ravintolavalmennuksen koordinointi, yksilövalmennus ja MTEA1
Jouni Toivanen: Keittiömestari
Paul Hickman ja Maiju Åsted: Pop up-ravintolan suunnittelu ja toteutus
MITEN VALMENNUKSEEN HAETAAN?
Voit hakea valmennukseen mukaan, ottamalla yhteyttä Katariinaan/Jarkkoon ja varaamalla
haastatteluajan.
Katariina puh. 050 3035506/ s-posti: katariina.enasuo@hoiva.fi
Jarkko puh. 0504670110/ s-posti jarkko.partanen@hoiva.fi

