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MS Office yksinkertaisessa työkäytössä (30 h) 

Ilmoittautuminen osoitteessa 
https://bit.ly/reactilmo 

 
 
 
 

Sisältö ja tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohderyhmä: 
 
 

Etuudet osallistumisesta: 

Microsoft Office-ohjelmia käytetään nykyään monien alojen työtehtävissä. Tässä 
valmennuksessa harjoitellaan niiden peruskäyttöä rauhalliseen tahtiin. Pääset 
tutustumaan helposti tavallisimpiin tekstin kirjoittamisen, kopioinnin ja 
muokkaamisen tapoihin, asettelujen tekemiseen ja tiedostojen tallentamiseen ja 
tulostamiseen MS Word-ohjelmalla. Taulukkolaskentaohjelma MS Excelillä tutustut 
valmiiden taulukoiden hyödyntämiseen ja muokkaamiseen ja 
esitysgrafiikkaohjelma MS PowerPointilla opit tekemään tehokkaan esityksen 
jostakin tuotteesta tai mielenkiintosi kohteesta. Käytännön harjoitusten kautta opit 
tekemään esimerkiksi raaka-aine- tai tarviketilauksen, raportoimaan tehdyn työn tai 
laskuttamaan työtunnit. 

 
Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat ehkä joskus opiskelleet 
työvälineohjelmien käyttöä, mutta eivät ole juurikaan niitä käyttäneet. 

 
Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana 
valmennuksena, eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. 
Valmennuspäiviltä on mahdollista hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan 
osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-valmentajan kanssa. 

 
Mahdollisuus veloituksettomaan opiskelijalounaaseen oppilaitoksen ruokalassa. 

 
Paikka: Hepolamminkatu 

 
Ajankohta: aamu- tai iltapäivisin 2 kertaa viikossa viikoilla 43-49, ajat tarkentuvat myöhemmin 

Kouluttaja: Johanna Kannisto 

 
 

maanantai 7.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2069 

perjantai 11.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2069 

maanantai 14.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2070 

torstai 17.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2070 

maanantai 21.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2070 

torstai 24.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2074 

maanantai 28.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2069 

torstai 1.12.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2074 

torstai 8.12.2022 klo 12.30-14.30 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2069 
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Työnhakijan digitaidot Googlen ilmaisilla työvälineohjelmilla (10 h), syyskuu 

 
Sisältö ja tavoite:  Haluaisitko oppia, miten täyttää työnhakuvelvoite käyttäen Googlen ilmaisia 

työvälineohjelmia? Opit tallentamaan työhakemuksen ja ansioluettelon Googlen 
pilvipalvelussa olevaan Driveen siten, että ne ovat käytettävissäsi millä tahansa 
laitteella ja jaettavissa mahdollisille työnantajille. Opit myös lataamaan paperilla 
olevia todistuksia tms. pilvipalveluun. Tutustut myös Googlen tekstinkäsittelyyn 
ja erilaisiin sähköisiin työnhaun menetelmiin. 

 
Etuudet osallistumisesta: Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana 

valmennuksena, eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. 
Valmennuspäiviltä on mahdollista hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan 
osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-valmentajan kanssa. 

 
Maksuton opiskelijalounas lähipäivinä klo 11.30-12.00. 

 
Ajankohdat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kouluttaja: Ari Rannisto 

 
Paikka: Tredu Ajokinkuja, opetustila B232 

 
Tredun Ajokinkujan toimipiste sijaitsee noin 3 kilometrin päässä 
Keskustorilta Lempääläntien varressa. Sinne pääsee kätevästi 
bussilinjoilla 5, 33, 35, 50, 52, 55 tai 60 (Kuokkamaantien pysäkki). 
Omalla autolla liikkuville on runsaasti ilmaista pysäköintitilaa 
viereisillä pysäköintialueilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Googlen pilvipalvelut 
 
- tilin luonti ja kirjautuminen 
- sähköposti ja liitetiedostot 
- Google Docs peruskäyttö ja Drive - tallennustila 

Ti 13.9.  
klo 10.00 - 14.00 

Tredu Ajokinkuja, 
tila B232 

Sähköiset työnhakuasiakirjat: 
 

-Työhakemuksen ja ansioluettelon muokkaaminen mallien avulla 
- Tallentaminen PDF-muotoon 
- Todistusten tms. skannaaminen mobiililaitteella Driveen 

To 15.9.  
 klo 10.00 - 14.00 

Tredu Ajokinkuja, 
tila B232 

Työn hakeminen 
 

- Hakemuksen lähettäminen sähköpostitse liitteineen 
- Hakulomakkeen täyttäminen nettisivulla & hakuasiakirjojen 

liittäminen  
- Työnhaun raportoiminen Työmarkkinatorilla 
- Työmarkkinatuen hakeminen Kelan järjestelmästä 

Ti 20.9.  
klo 10.00 - 14.00 

Tredu Ajokinkuja, 
tila B232 
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Työnhakijan digitaidot Googlen ilmaisilla työvälineohjelmilla (10 h), marraskuu 

Sisältö ja tavoite: Haluaisitko oppia, miten täyttää työnhakuvelvoite käyttäen Googlen ilmaisia 
työvälineohjelmia? Opit tallentamaan työhakemuksen ja ansioluettelon Googlen 
pilvipalvelussa olevaan Driveen siten, että ne ovat käytettävissäsi millä tahansa 
laitteella ja jaettavissa mahdollisille työnantajille. Opit myös lataamaan paperilla 
olevia todistuksia tms. pilvipalveluun. Tutustut myös Googlen tekstinkäsittelyyn 
ja erilaisiin sähköisiin työnhaun menetelmiin. 

Etuudet osallistumisesta: Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana 
valmennuksena, eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. 
Valmennuspäiviltä on mahdollista hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan 
osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-valmentajan kanssa. 

Tarjolla on  opiskelijalounas lähipäivinä klo 11.30-12.00. 

Googlen pilvipalvelut 

• tilin luonti ja kirjautuminen
• sähköposti ja liitetiedostot
• Google Docs peruskäyttö ja Drive - tallennustila

To 17.11. klo 
10.00 - 14.00 

Tredu Ajokinkuja, tila 
B227 

Sähköiset työnhakuasiakirjat

• Työhakemuksen ja ansioluettelon muokkaaminen mallien
avulla

• Tallentaminen PDF-muotoon
• Todistusten tms. skannaaminen mobiililaitteella Driveen

Ti 22.11. klo 
10.00 - 14.00 

Tredu Ajokinkuja, tila 
B227

Työhakemuksen lähettäminen ja raportoiminen 

• Hakemuksen lähettäminen sähköpostitse liitteineen
• Hakulomakkeen täyttäminen nettisivulla & hakuasiakirjojen 

liittäminen
• Työnhaun raportoiminen Työmarkkinatorilla
• Työmarkkinatuen hakeminen Kelan järjestelmästä

To 24.11. klo 
10.00 - 14.00 

Tredu Ajokinkuja, tila 
B227

Kouluttaja: Ari Rannisto 

Paikka: Tredu Ajokinkuja 

Tredun Ajokinkujan toimipiste sijaitsee noin 3 kilometrin päässä 
Keskustorilta Lempääläntien varressa. Sinne pääsee kätevästi 
bussilinjoilla 5, 33, 35, 50, 52, 55 tai 60 (Kuokkamaantien pysäkki). 
Omalla autolla liikkuville on runsaasti ilmaista pysäköintitilaa 
viereisillä pysäköintialueilla. 

http://www.tampere.fi/reactori
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Microsoftin ilmainen Office365 Online (25 h) 
Sisältö ja tavoite: 

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Haluaisitko oppia, miten tallentaa tiedostoja Microsoftin pilvipalvelussa olevaan 
OneDriveen siten, että ne ovat käytettävissäsi millä tahansa laitteella ja muille 
jaettavissa, jolloin sinun ei tarvitse hankkia erillisiä tallennusvälineitä eikä lähettää 
niitä sähköpostilla? Opit lataamaan tiedostoja pilvipalveluun/pilvipalvelusta 
tietokoneestasi/tietokoneelle. Tutustut ilmaisiin Microsoftin tekstinkäsittely-, 
taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmien verkossa toimiviin 365-versioihin.  

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita työelämässä 
tarvittavien työvälineohjelmien ja pilvipalveluiden käytöstä. Aiempaa kokemusta 
pilvipalvelun tai MS Officen käytöstä ei tarvita, mutta tietokoneen peruskäyttö on 
syytä hallita. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana 
valmennuksena, eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. 
Valmennuspäiviltä on mahdollista hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan 
osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-valmentajan kanssa.  

Valmennuspäivinä mahdollisuus veloituksettomaan opiskelijalounaaseen klo 
11.30 – 12.00 oppilaitoksen ruokalassa.

Ajankohdat: 

Microsoftin pilvipalvelut (OneDrive, Outlook) To 22.9. klo 10.00 -14.00 Tredu Ajokinkuja, tila B232 

MS Word365 peruskäyttö Ti 27.9. klo 10.00 - 14.00 Tredu Ajokinkuja, tila B232

MS Word365 asiakirjamallit ja tyylit To 29.9. klo 10.00 - 14.00 Tredu Ajokinkuja, tila B232

MS Excel365 peruskäyttö Ti 4.10. klo 10.00 - 14.00 Tredu Ajokinkuja, tila B232

MS Excel365 laskelmat ja kaaviot To 6.10. klo 10.00 - 14.00 Tredu Ajokinkuja, tila B232

MS PowerPoint365 peruskäyttö Ti 11.10. klo 10.00 - 14.00 Tredu Ajokinkuja, tila B232

MS Teams verkkokokoukseen osallistumisen 
työkaluna ja työvälineiden yhteiskäyttö 

To 13.10. klo 10.00 - 14.00 Tredu Ajokinkuja, tila B232

Kouluttaja: Ari Rannisto 

Paikka: Tredu Ajokinkuja 

Tredun Ajokinkujan toimipiste sijaitsee noin 3 kilometrin päässä 
Keskustorilta Lempääläntien varressa. Sinne pääsee kätevästi 
bussilinjoilla 5, 33, 35, 50, 52, 55 tai 60 (Kuokkamaantien pysäkki). 
Omalla autolla liikkuville on runsaasti ilmaista pysäköintitilaa 
viereisillä pysäköintialueilla. 

http://www.tampere.fi/reactori
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Kuvankäsittely Adobe Photoshop 2022 (17,5 h) 

Sisältö ja tavoitteet: 

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Monissa työtehtävissä tarvitaan kuvankäsittelyä, kun kuvatietoa julkaistaan erilaisissa 
sähköisissä kanavissa. Tässä valmennuksessa opit Adobe Photoshop 2022 – 
ohjelman perustyökalujen käyttöä valokuvien muokkaamisessa. Kuvan rajaaminen, 
koon ja tarkkuuden muuttaminen sekä säätöjen ja automaattisten korjausten 
tekeminen tulevat tutuksi. Näet myös, mitä tasojen, maskien ja suotimien avulla kuville 
voi tehdä, ja miten kuvia voi yhdistää ja lisätä niihin tekstiä. 

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita ammattimaisen 
kuvankäsittelyn perusteista. Aiempaa kokemusta kehittyneen kuvankäsittelyohjelman 
käytöstä ei tarvita, mutta tietokoneen peruskäyttö on syytä hallita. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana valmennuksena, 
eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Valmennuspäiviltä on mahdollista 
hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-
valmentajan kanssa.  

Valmennuspäivinä mahdollisuus veloituksettomaan opiskelijalounaaseen klo 11.30 – 
12.30 oppilaitoksen ruokalassa.

Kouluttaja: Päivi Keskitalo 

Ajankohdat: 

Paikka: Tredun Sammonkadun toimipiste sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 45 ja on 
helposti saavutettavissa raitiovaunulla tai bussilla. Omalla autolla kulkeville löytyy 
pysäköintitilaa esimerkiksi läheiseltä Hakametsän jäähallin pysäköintialueelta. 

ma 31.10. klo 9.00-11.30 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 

to 2.11. klo 13.00-15.00 Tredu Sammonkatu, opetustila A2055 
ma 7.11. klo 9.00-11.30 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 
to 9.11. klo 13.00-15.00 Tredu Sammonkatu, opetustila A2060 
ma 14.11 klo 9.00-11.30 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 
to 16.11. klo 13.00-15.00 Tredu Sammonkatu, opetustila A2055 
ma 21.11 klo 9.00-11.30 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 
to 24.11. klo 13.00 – 14.30 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 

http://www.tampere.fi/reactori
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Ilmaiset grafiikkaohjelmat GIMP ja Inkscape (20 h) 

Sisältö ja tavoitteet: 

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Monissa työtehtävissä tarvitaan kuvankäsittelyä, kun kuvatietoa julkaistaan erilaisissa 
sähköisissä kanavissa. Tässä valmennuksessa opit avoimen lähdekoodin ilmaisten 
grafiikkaohjelmien perustyökalujen käyttöä. Kuvan rajaaminen, koon ja tarkkuuden 
muuttaminen sekä säätöjen ja automaattisten korjausten tekeminen tulevat tutuksi. 
Näet, miten kuvia voi yhdistää ja lisätä niihin tekstiä. Opit myös vektorigrafiikan ja 
pikseligrafiikan eroja. 

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita ammattimaisen 
kuvankäsittelyn perusteista. Aiempaa kokemusta kehittyneen grafiikkaohjelman 
käytöstä ei tarvita, mutta tietokoneen peruskäyttö on syytä hallita. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana valmennuksena, 
eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Valmennuspäiviltä on mahdollista 
hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-
valmentajan kanssa.  

Valmennuspäivinä mahdollisuus veloituksettomaan opiskelijalounaaseen klo 11.30 – 
12.00 oppilaitoksen ruokalassa.

Ajankohdat: 

GIMP  ma 12.9. klo 8.30 – 14.00 Tredu Ajokinkuja, opetustila B232 
GIMP ke 14.9. klo 8.30 – 14.00 Tredu Ajokinkuja, opetustila B232 
InkScape  ma 19.9. klo 8.30 – 14.00 Tredu Ajokinkuja, opetustila B232 
InkScape ke 21.9. klo 8.30 – 14.00 Tredu Ajokinkuja, opetustila B232 

Kouluttaja: Rami Sihvo 

Paikka: Tredun Ajokinkujan toimipiste sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Keskustorilta 
Lempääläntien varressa. Sinne pääsee kätevästi bussilinjoilla 5, 33, 35, 50, 52, 
55 tai 60 (Kuokkamaantien pysäkki). Omalla autolla liikkuville on runsaasti 
ilmaista pysäköintitilaa viereisillä pysäköintialueilla. 

http://www.tampere.fi/reactori


REACTORI - Digiosallisuutta ja osallisuutta digillä Ilmoittautuminen osoitteessa 
https://bit.ly/reactilmo 

Windows - käyttöjärjestelmä ja tietosuoja (10 h) 

Sisältö ja tavoite: Tässä valmennuksessa perehdytään MS Windows – käyttöjärjestelmän hyödyntämiseen 
monipuolisesti työpaikan verkkoympäristössä toimivassa työasemassa. Aiheina: 

• Windowsin asetukset ja mukauttaminen
• Järjestelmän päivittäminen, varmuuskopiointi ja palautus
• Windowsin suojaus: palomuuri ja virussuoja
• Laitteiden ja sovellusten lisääminen, asetusten ja oikeuksien muuttaminen ja

poistaminen
• Resurssienhallinta: Tallennusasemat, kansiorakenteen luominen ja tiedostotyypit
• Tavallisimpiin virhetilanteisiin varautuminen ja ongelmanratkaisu

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Kouluttaja: 

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita Windowsin 
tietoturvallisesta käytöstä työelämässä. Tietokoneen peruskäyttö on syytä hallita. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana 
valmennuksena, eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. 
Valmennuspäiviltä on mahdollista hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan 
osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-valmentajan kanssa.  

Valmennuspäivinä maksuton opiskelijalounas klo 12.00 – 12.30 oppilaitoksen 
ruokalassa. 

Rami Sihvo 

Ajankohdat: 

Paikka: Tredu Ajokinkuja 

Tredun Ajokinkujan toimipiste sijaitsee noin 3 kilometrin päässä 
Keskustorilta Lempääläntien varressa. Sinne pääsee kätevästi 
bussilinjoilla 5, 33, 35, 50, 52, 55 tai 60 (Kuokkamaantien pysäkki). 
Omalla autolla liikkuville on runsaasti ilmaista pysäköintitilaa 
viereisillä pysäköintialueilla. 

ma 12.12. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ke 14.12. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

http://www.tampere.fi/reactori
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Syventävät työvälineohjelmien koulutukset 
 

Taloudelliset laskelmat, kaaviot ja funktiot Excelillä (25 h) 
 
 

Kohderyhmä: 
 
 
 

Etuudet osallistumisesta: 

 
Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita Excelin käytöstä 
vaativissa taloudellisissa tehtävissä. Taulukkolaskentaohjelman peruskäyttö (tietojen 
syöttäminen, taulukon muotoilu, laskukaavojen tekeminen) on syytä hallita. 

 
Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana valmennuksena, 
eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Valmennuspäiviltä on mahdollista 
hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA- 
valmentajan kanssa. 

 
Valmennuspäivinä mahdollisuus veloituksettomaan opiskelijalounaaseen 
klo 12.00 – 12.30 oppilaitoksen ruokalassa. 

 

Kouluttaja: Vesa Ala-Lahti 
 

Paikka: Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus 

Ajankohdat: 

perjantai 9.9.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, opetustila B2069 

maanantai 12.9.2022 klo 8.30–12.00 Tredu Hepolamminkatu, opetustila B2069 

torstai 15.9.2022 klo 8.30–12.00 Tredu Hepolamminkatu, opetustila B2069 

tiistai 20.9.2022 klo 8.30-10.00 Tredu Hepolamminkatu, opetustila B2067 

perjantai 23.9.2022 klo 12.30–16.00 Tredu Hepolamminkatu, opetustila B2069 

maanantai 26.9.2022 klo 8.30–12.00 Tredu Hepolamminkatu, opetustila C1090 

perjantai 30.9.2022 klo 8.30–12.00 Tredu Hepolamminkatu, opetustila B2069 

maanantai 3.10.2022 klo 8.30–11.00 Tredu Hepolamminkatu, opetustila B2070 
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PowerBI avoimen datan visualisoinnin välineenä (10 h) 

Sisältö ja tavoite: 

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Haluatko oppia, miten Microsoftin ilmaisella PowerBI – ohjelmistolla voi tehdä 
visuaalisia raportteja erilaisista tietolähteistä? Opit hakemaan tietoa julkisista 
avoimen datan rajapinnoista ja luomaan niistä selkeitä yhteenvetoja ja analyysejä 
tulostettavaksi tai erilaisille päätelaitteille (nettisivuille, infotauluille, puhelimeen). 
Näillä taidoilla voit analysoida yritystoiminnan tuottamaa dataa tai vaikka IoT-
laitteiden keräämää seurantatietoa.  

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita Microsoftin 
PowerPI - ohjelmiston käytöstä suurten datamäärien havainnollistamisessa. 
Tietokoneen peruskäyttö on syytä hallita. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana valmennuksena, 
eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Valmennuspäiviltä on mahdollista 
hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-
valmentajan kanssa.  

Valmennuspäivinä mahdollisuus veloituksettomaan opiskelijalounaaseen 
klo 12.00 – 12.30 oppilaitoksen ruokalassa. 

Kouluttaja: Vesa Ala-Lahti 

Paikka: Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus 

Ajankohdat: 

keskiviikko 5.10.2022 klo 8.30-12.00  Tredu Hepolamminkatu, opetustila B2069 

maanantai 10.10.2022 klo 8.30–12.00 Tredu Hepolamminkatu, opetustila B2070 

torstai 13.10.2022 klo 8.30–11.30 Tredu Hepolamminkatu, opetustila B2070 

http://www.tampere.fi/reactori
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Excel ja VBA-ohjelmointi (30 h) 

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Kouluttaja: 

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita Excelin käytöstä 
vaativissa, ohjelmointia vaativissa tehtävissä. Taulukkolaskentaohjelman peruskäyttö 
(tietojen syöttäminen, taulukon muotoilu, laskukaavojen tekeminen) on syytä hallita, 
mutta ohjelmointitaitoa ei ennalta edellytetä. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana valmennuksena, 
eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Valmennuspäiviltä on mahdollista 
hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-
valmentajan kanssa.  

Valmennuspäivinä mahdollisuus veloituksettomaan opiskelijalounaaseen klo 12.00 – 
12.30 oppilaitoksen ruokalassa.

Rami Sihvo 

Ajankohdat: 

Paikka: Tredu Ajokinkuja 

Tredun Ajokinkujan toimipiste sijaitsee noin 3 kilometrin päässä 
Keskustorilta Lempääläntien varressa. Sinne pääsee kätevästi 
bussilinjoilla 5, 33, 35, 50, 52, 55 tai 60 (Kuokkamaantien pysäkki). 
Omalla autolla liikkuville on runsaasti ilmaista pysäköintitilaa 
viereisillä pysäköintialueilla.  

ma 21.11. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ke 23.11. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ma 28.11. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ke 30.11. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ma 5.12. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ke 7.12. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

http://www.tampere.fi/reactori
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MS Word ja PowerPoint tehokäytössä (17,5 h ) 

Sisältö ja tavoitteet: 

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Tässä valmennuksessa palautetaan mieleen Microsoftin työvälineohjelmien 
hyödyllisimpiä toimintoja. Pääset tutustumaan uusien ohjelmaversioiden työskentelyä 
helpottaviin ominaisuuksiin ja siihen, miten tämän päivän toimistotyössä ohjelmia 
käytetään. 

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat opiskelleet ja mahdollisesti 
käyttäneet näitä ohjelmia aiemmin työelämässä, mutta kaipaavat kertausta ja 
osaamisensa päivitystä uusimpiin versioihin. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana valmennuksena, 
eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Valmennuspäiviltä on mahdollista 
hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-
valmentajan kanssa.  

Aloituskerralla ilmainen kahvitus, muilla kerroilla maksuton opiskelijalounas klo 12 – 
13 oppilaitoksen ruokalassa. 

Paikka: Tredu Sammonkatu 

Ajankohdat: ma 28.11. klo 9.00 -12.00 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 

to 1.12. klo 13.00 - 16.00 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 

ma 5.12. klo 9.00 -12.00 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 

to 8.12. klo 13.00 - 16.00 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 

ma 12.12. klo 9.00 -12.00 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 

to 15.12. klo 13.00 - 15.30 Tredu Sammonkatu, opetustila A2069 

Kouluttaja:  Päivi Keskitalo 

http://www.tampere.fi/reactori
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Teknisten alojen digitaidot 
Ammatillisen esittelyvideon tekeminen, editointi ja videoiden julkaiseminen netissä (10h) 

Sisältö ja tavoite: 

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Kouluttaja: 

Osallistuja tutustuu videoiden julkaisuun netissä, niiden säätelyyn, lakeihin ja 
tekijänoikeuksiin sekä pohtii sitä mitä ammatillisuus tässä yhteydessä tarkoittaa. 
Mikä on edustavaa ja työelämää palvelevaa viestintää ja mikä taas on viestintää, jota 
tulisi välttää. Kokonaisuuden ohessa tehdään VideoCV (tai jokin muu esittelyvideo), 
editoidaan sitä ja pohditaan videoiden julkaisemisen ja suoratoiston ammattimaisia 
vaatimuksia. 

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita ammattimaisen 
videonkäsittelyn perusteista. Aiempaa kokemusta videoinnista tai julkaisemisesta ei 
tarvita, mutta tietokoneen peruskäyttö on syytä hallita. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana valmennuksena, 
eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Valmennuspäiviltä on mahdollista 
hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-
valmentajan kanssa.  

Valmennuspäivinä maksuton opiskelijalounas klo 11.30 – 12.00 oppilaitoksen 
ruokalassa. 

Rami Sihvo 

Ajankohdat: 

Paikka: Tredu Ajokinkuja  5 

Tredun Ajokinkujan toimipiste sijaitsee noin 3 kilometrin päässä 
Keskustorilta Lempääläntien varressa. Sinne pääsee kätevästi 
bussilinjoilla 5, 33, 35, 50, 52, 55 tai 60 (Kuokkamaantien pysäkki). 
Omalla autolla liikkuville on runsaasti ilmaista pysäköintitilaa 
viereisillä pysäköintialueilla. 

ma 26.9. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ke 28.9. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

http://www.tampere.fi/reactori
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Sivuston luominen WordPress.com –palvelussa (20 h) 

Sisältö ja tavoite: Tässä valmennuksessa luodaan valmista teemaa käyttävä WordPress – sivusto 
ilmaisessa wordpress.com -palvelussa. Saat ilmaisen nettisivun osoitteen (tyyliä 
omasivuninimi.wordpress.com ). Perusohjeet löytyvät netistä (Riku Salmisen 
kokoamasta ohjeesta https://sivustonikkari.fi/wordpress-kansantajuisesti-ja-helposti/), 
mutta tässä valmennuksessa saat ohjausta sivujen ja artikkeleiden luomiseen ja 
muokkaamiseen alustan graafisessa muokkaustilassa, kuvien ja muiden 
liitetiedostojen lisäämiseen sekä sivuston julkaisemiseen. Sivun muokkaamisesta html-
tekstitilassa, oman palvelimen ja verkkotunnuksen (hosting-palvelun) hankkimisesta 
sekä sivuston käytettävyydestä huolehtimisesta puhutaan myös. 

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Kouluttaja: 

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita tekemään oman 
nettisivuston esimerkiksi yrityksen, yhdistyksen tai harrastuksen käyttöön. 
Tietokoneen peruskäyttö on syytä hallita. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana valmennuksena, 
eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Valmennuspäiviltä on mahdollista 
hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-
valmentajan kanssa.  

Valmennuspäivinä maksuton opiskelijalounas  klo 12.00 – 12.30 oppilaitoksen 
ruokalassa. 

Rami Sihvo 

Ajankohdat: 

Paikka: Tredu Ajokinkuja 5 

Tredun Ajokinkujan toimipiste sijaitsee noin 3 kilometrin päässä 
Keskustorilta Lempääläntien varressa. Sinne pääsee kätevästi 
bussilinjoilla 5, 33, 35, 50, 52, 55 tai 60 (Kuokkamaantien pysäkki). 
Omalla autolla liikkuville on runsaasti ilmaista pysäköintitilaa 
viereisillä pysäköintialueilla. 

ma 3.10. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B232 

ke 5.10. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B232 

ma 10.10. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B232 

ke 12.10. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B232 

http://www.tampere.fi/reactori
https://sivustonikkari.fi/wordpress-kansantajuisesti-ja-helposti/
https://sivustonikkari.fi/wordpress-kansantajuisesti-ja-helposti/
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3D - mallinnus ja tulostus Blender – ohjelmalla (30 h) 

Sisältö ja tavoitteet: 

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Kouluttaja: 

Tässä valmennuksessa perehdytään alusta saakka 3D-esineiden luomiseen ja 
mallintamiseen käyttäen ilmaista Blender – ohjelmaa. Opit myös tulostamaan 
pienen suunnittelemasi 3D-esineen, joka voi olla koriste, pelinappula tai vaikka 
vanhaan laitteeseen tarvitsemasi varaosa (jota ei löydy valmiina mistään).  

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita 3D – 
mallinnuksesta. Aiempaa kokemusta aiheesta ei tarvita, mutta tietokoneen 
peruskäyttö on syytä hallita. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana 
valmennuksena, eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. 
Valmennuspäiviltä on mahdollista hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan 
osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-valmentajan kanssa.  Maksuton 
opiskelijalounas klo 12.00– 12.30 oppilaitoksen ruokalassa.

Rami Sihvo 

Ajankohdat: 

Paikka: Tredu Ajokinkuja 

Tredun Ajokinkujan toimipiste sijaitsee noin 3 kilometrin päässä 
Keskustorilta Lempääläntien varressa. Sinne pääsee kätevästi 
bussilinjoilla 5, 33, 35, 50, 52, 55 tai 60 (Kuokkamaantien pysäkki). 
Omalla autolla liikkuville on runsaasti ilmaista pysäköintitilaa 
viereisillä pysäköintialueilla. 

ma 24.10. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ke 26.10. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ma 31.10. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ke 2.11. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ma 7.11. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

ke 9.11. klo 8.30 - 14.00  Tredu Ajokinkuja, opetustila B227 

http://www.tampere.fi/reactori
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Liiketoiminnan koulutukset: 

Minustako yrittäjä? – Aloittavan yrittäjän sähköiset palvelut (10 h) 

Sisältö ja tavoite: Tässä valmennuksessa perehdytään erilaisiin verkossa toimiviin sähköisiin palveluihin, 
joiden avulla aloittava yrittäjä voi laatia liiketoimintasuunnitelman, hakea starttirahaa ja 
tehdä yrittäjältä vaadittavat ilmoitukset. Aiheina: 

• Liiketoimintasuunnitelman tekeminen verkossa
o Luvan- ja ilmoituksenvaraiset elinkeinot
o Rahoitus, tilat, yhteistyökumppanit
o Laskelmat (investoinnit, kannattavuus, tulos)

• Starttirahan hakeminen
• Yrittäjän aloitusilmoitusten tekeminen sähköisesti

o kaupparekisteri (yrityksen nimi, yritysmuoto, Y-tunnus)
o verottaja (arvonlisävero-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja tulorekisterit)
o vakuutusyhtiö (pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset)
o eläke- ja työttömyysturva

Kohderyhmä: 

Etuudet osallistumisesta: 

Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita 
yritystoiminnan aloittamisesta. Tietokoneen peruskäyttö on syytä hallita. 

Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana 
valmennuksena, eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. 
Valmennuspäiviltä on mahdollista hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan 
osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-valmentajan kanssa.  

Valmennuspäivinä mahdollisuus veloituksettomaan opiskelijalounaaseen klo 
12.00 – 12.30 oppilaitoksen ruokalassa.

Kouluttaja: Anette Virtanen 

Ajankohdat: 

maanantai 24.10.2022 klo 8.30 – 12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2069 

keskiviikko 26.10.2022 klo 8.30 – 12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2069 

tiistai 1.11.2022 klo 8.30 – 12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2070 

http://www.tampere.fi/reactori
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Sähköinen kirjanpito ja laskutus pienyrittäjän näkökulmasta (30 h) 

 
 

Sisältö ja tavoite: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohderyhmä: 
 
 

Etuudet osallistumisesta: 

Aloittavana yrittäjänä yksi ensimmäisistä päätöksistäsi on se, ulkoistatko 
kirjanpidon kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle. Se maksaa, mutta silloin ei itse tarvitse 
opetella kaikkia kirjanpidon, verotuksen ja tilinpäätöksen tekemisen koukeroita. 
Usein kätevintä (ja edullisinta) on ottaa käyttöön sähköinen järjestelmä, jossa 
hoidat itse rutiinikirjaukset ja laskut, mutta kirjanpitäjäsi vastaa siinä muista 
asioista: kuukausi- ja veroilmoituksista, tilinpäätöksistä ja tarkistuksista. Tässä 
valmennuksessa tutustut yhteen sellaiseen – ja pääset sisään tositteiden, vientien 
ja raporttien maailmaan. 

 
Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita pienyrittäjän 
kirjanpidon ja laskutuksen hoitamisesta. Tietokoneen peruskäyttö on syytä hallita. 

 
Valmennus toteutetaan kunnan järjestämänä työllistymistä tukevana 
valmennuksena, eikä se vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. 
Valmennuspäiviltä on mahdollista hakea 9 euron kulukorvausta, kunhan 
osallistumisesta on sovittu etukäteen OMA-valmentajan kanssa. 

 
Valmennuspäivinä mahdollisuus veloituksettomaan opiskelijalounaaseen klo 
12.00 – 12.30 oppilaitoksen ruokalassa. 

 
Kouluttaja: Anette Virtanen 

 
 
 

torstai 3.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2070 

maanantai 7.11.2022 klo 12.30-16.00  Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2069 

torstai 10.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2074 

keskiviikko 16.11.2022 klo 12.30-16.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2070 

torstai 17.11.2022 klo 12.30-16.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2070 

keskiviikko 23.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2070 

perjantai 25.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2070 

tiistai 29.11.2022 klo 8.30-12.00 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2070 

torstai 1.12.2022 klo 12.30-14.30 Tredu Hepolamminkatu, B-rakennus, opetustila B2074 
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Tietoiskusarja: Arjen verkkopalvelut maahanmuuttajataustaisille 

Kesto: 

Koulutuspäivät: 

Paikka: 

Tietoiskujen aiheet: 

7 x 2 h 

loka-marraskuussa perjantaisin klo 10-12 

Me- talo, Multisilta  

7.10.  Tunnistautuminen verkkopalveluihin, ja 
 laskun maksaminen verkkopankissa. 
 Verkon turvallinen käyttö ja 
 tietohuijauksien välttäminen. 

14.10.  OmaKela (etuudet, laskurit), ja 
 Työmarkkinatori - Oma asiointi

28.10.  OmaVero (verokortti, veroilmoitus),  ja 
 OmaKanta (terveystiedot, reseptit)

4.11.  Kirjastopalvelut  ja tiedonhaku

11.11.  Karttapalvelut ja reittioppaiden käyttö

18.11.  Sähköpostin käyttö asioinnissa 
  (tilin luonti, viestin lähetys, liitteet)

25.11. Rahan ansaitsemisen tavat verkossa, ja 
 Teams – verkkotapaamiset ja -puhelut

Kohderyhmä: Työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, erityisesti maahanmuuttajataustaiset 
henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sähköisestä asioinnista eri viranomaisten 
kanssa ja verkkopalveluiden turvallisesta käytöstä. Aiempaa kokemusta aiheista ei 
tarvita, mutta älypuhelimen tai tabletin peruskäyttö on syytä hallita. Oma laite 
mukaan! 

http://www.tampere.fi/reactori
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