TODISTUS
OSAAMISESTA

Nimi:
Sotu:
Vantaan nuorten työpaja:
Aika:

Vantaan Nuorten työpajojen oppimisympäristöt on tunnistettu Ammattiopisto Varian ja Vantaan nuorten
työpajojen yhteistyönä OKM:n rahoittamassa Nuorelle ammatti -hankkeessa. Tunnistaminen on tehty
vertaamalla työpajatoimintaa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon (53/011/2014)
tutkinnon perusteiden edellyttämiin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.
Lummetien pajalla valmistetaan erilaisia puualan tuotteita (esim. rahit, jakkarat, leikkuulaudat,
linnunpöntöt) puusepänkuivasta puusta käyden läpi koko valmistusprosessi sahatavarasta puun
työstämiseen, pintakäsittelyyn ja viimeistelyyn. Valmistusmateriaaleina ovat suomalaiset peruspuulajit
koivu, mänty ja kuusi. Jonkin verran kunnostetaan ja korjataan huonekaluja, kaappeja ja kalusteita sekä
valmistetaan kierrätysmateriaalista uusiotuotteita. Tuotteen suunnittelun, mitoituksen ja valmistuksen
havaintomateriaalina käytetään tuotekuvia ja eri työvaiheessa olevia tuotteita.
Linkki osaamisen tarkempaan sisältöön löytyy osoitteesta:
http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/nuoret/tukea_neuvoa_ja_apua/ilman_koulua_tai_tyota

Työpajaohjaaja on tunnistanut nuoren osaamisen, joka on toteutettu
-

tähän kirjoitetaan valmistettu työ

Todistus osaamisesta
Nuoren nimi

osaa
ohjatusti

osaa
itsenäisesti

Puuntyöstökoneiden ja -laitteiden peruskäytön hallinta:
-

oiko- ja tasohöylän käyttö ………………………………..

-

tarkistussirkkelin käyttö…………….………………………

-

katkaisu-/jiirisahan käyttö…………………………………

-

vannesahan käyttö.…………………………………………..

-

alajyrsimen käyttö…………………………………………….

-

puusorvin käyttö.…………………..………………………….

-

pylväsporakone…………………………………………………

-

reunahiomakone………………………………………………

-

pitkänauhatasaaja…………………………………………….

-

pyöröhiomakone……………………………………………….

Käsityövälineiden peruskäytön hallinta:
-

paineilmanaulainten käyttö.……………………………….

-

akkuporakoneen käyttö……………………………………..

-

talttojen käyttö………………………….……………………….

Tuotteen valmistaminen:
-

puun työstäminen sahatavarasta höylätyksi……..

-

puun muotoon työstäminen……………………………...

-

tuotteen kasaaminen nauloilla/ruuveilla……..…...

-

poratappiliitoksen valmistaminen……………………..

-

sinkkaliitoksen valmistaminen………………………….

-

tuotteen työstäminen pintakäsittelykuntoon…….

Materiaalivalinta ja taloudellinen käyttö:
-

tunnistaa yleiset suomalaiset puulajit………………….

-

laatii materiaaliluettelon…………………………………….

-

laatii katkaisulistan…………………………………………….

-

huomioi työskentelyssään materiaalihävikin…..….

Lomake on laadittu Nuorelle ammatti-hankkeessa, joka on OKM:n rahoittama Vantaan ammattiopisto
Varian ja Vantaan nuorten työpajojen yhteistyöhanke.

Todistus osaamisesta
Nuoren nimi

osaa
ohjatusti

osaa
itsenäisesti

Tuotteen pintakäsittely käsityömenetelmin:
-

lakkaaminen………………………………………………………….

-

maalaaminen.……………………………………………………….

-

petsaaminen.………………………………………………………..

-

öljyäminen.……………………………………………………………

-

vahaaminen.………………………………………………………….

-

kuultokäsittely……..……………………………………………….

Työturvallisuuden huomioiminen ja noudattaminen:
-

koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö..……………..

-

ergonomiset työtavat……….…………………………………..

-

henkilökohtaisten suojainten käyttö……………………..

-

työympäristön siistinä pitäminen…………………………..

Työelämätaidot
-

noudattaa sovittuja työaikoja ………………………………

-

noudattaa työpajan eetisiä toimintatapoja………..….

-

toimii yhteistyössä ryhmäläisten kanssa………….…….

-

on oma-aloitteinen ja aktiivinen…………………………….

-

suhtautuu arvostavasti työhön ja toimintaan………..

-

arvioi omia työsuorituksia ja ottaa palautetta
vastaan ………………………………………………………..……….

Muu osaaminen
-

sähköisen portfolion tekeminen……………….…………..

Lomake on laadittu Nuorelle ammatti-hankkeessa, joka on OKM:n rahoittama Vantaan ammattiopisto
Varian ja Vantaan nuorten työpajojen yhteistyöhanke.

Todistus osaamisesta
Nuoren nimi

Suoritetut korttikoulutukset:

suorituspäivä

Hygieniapassi……………....................................................
EA1……………………………………………………………………………..
Tulityökortti……………………………………………………………….
Työturvallisuuskortti………………………………………………….

Tähän tila osaamisen sanalliseen kuvailuun tai/ja linkki sähköiseen portfolioon

Vantaalla päivämäärä

_____________________________________

__________________________________

Työpajaesimies Nimenselvennys

Työpajaohjaaja Nimenselvennys

Lomake on laadittu Nuorelle ammatti-hankkeessa, joka on OKM:n rahoittama Vantaan ammattiopisto
Varian ja Vantaan nuorten työpajojen yhteistyöhanke.

