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NUOTTA -hanke

Nuoria osaajia työvoimaa tarvitseville aloille

NUOTTA-hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuut-
tajataustaisten ja muiden aliedustettujen ryhmien, kuten 
romanien ammatillisia opintoja ja työllistymistä 
työvoimaa tarvitseville aloille.

Hankkeessa kehitetään ammatilliseen koulutukseen 
hakeutumista, opintojen etenemistä tukevia pedagogisia 
menetelmiä ja materiaaleja, sekä kulttuurista osaamista 
oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Hanketta toteuttavat Turun kaupunki, Salon seudun 
koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskunta-
yhtymä ja Peimarin koulutuskuntayhtymä.

Hanke saa Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämää 
Euroopan sosiaalirahaston tukea.
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Turvapaikasta työpaikkaan

Turvapaikasta työpaikkaan - tuloksellisen oppisopimus-
koulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 
turvapaikan saaneille maahanmuuttajille.

Hankkeen tavoitteena on kehittää käytäntöjä, joiden 
avulla turvapaikan saaneet maahanmuuttajat voisivat 
sijoittua oppisopimuskoulutukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen, ja edelleen työelämään aiempaa 
nopeammin.

Tavoitteena on vahvistaa turvapaikan saaneiden 
opiskeluvalmiuksia ja edellytyksiä suorittaa ammatillisen 
tutkinnon osia sekä nivoa ammatillisen kielitaidon 
kehittyminen osaksi tutkinnon osan suorittamista.

Kuvat: www.google.fi
Taitto: Roosa Mäkelä
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kestosuojakäsineet
rengöringshandskar

cleaning gloves

kertakäyttökäsineet
engångshandskar
disposable gloves

kestosuojakäsineet
rengöringshandskar

cleaning gloves

kertakäyttökäsineet
engångshandskar
disposable gloves



käsihuuhde, käsidesi
desinfektionsmedel

hand sanitizer
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tvättställ

sink

mittakannu
måttkopp

measuring cup
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allasharja
diskborsten
dishbrush

yleispuhdistusaine
allrengöringsmedel

general purpose cleaner
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M U I S T I I N PA N O T

A N T E C K N I N G A R

N O T E S

putkipyyhe
rör duk

tube cleaner cloth

mikrokuituinen siivouspyyhe
mikrofiberduk

micro-fiber cloth/towel
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silityslauta
strykbräda

ironing board

silitysrauta
järn

flatiron, iron
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toilet brush
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sakset
sax

scissors

maalarinteippi
maskeringstejp
masking tape kuivauskaappi

torkskåp
drying cabinet

kuivausteline
tvätt rack

laundry rack
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pyykinpesukone
tvättmaskin

washing machine

kuivausrumpu
torktumlare

tumble dryer, dryer

mitta
måttband

tape measure, measuring tape

tussi
tusch

marker
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siivousvaunu
städvagn

cleaning cart/trolley

sanko
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pail, bucket

hankauslevy
skurblock

scrubbing pad

laikka
rondell

floor pad
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furniture brush
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borste och skyffel

brush and dustpan

yhdistelmäkone
kombiskurmaskin

scrubber dryer

päältä ajettava yhdistelmäkone
åkbar kombiskurmaskin
ride-on scrubber drier
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taskumoppi
mopp med ficka
slot pocket mop

käsimoppi
handmopp
glove mop

veden- ja pölynimuri
dammsugare

vacuum cleaner, hoover

akkukäyttöinen ikkunanpesin
batteridriven fönstertvätt

battery-powered window washer
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adjustable handle
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T-bar

nukkakangas
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glass applicator, window pad
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floor drain
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doseringspump
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roskapussi
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waste/garbage bag
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