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UUSILLE URILLE JA URAPOLULLA ETEENPÄIN NYT CAREERIASTA
Vuoden vaihtuminen uudeksi on tuonut koulutuksen järjestäjien kartalle uuden toimijan – Careerian.
Taustalla ovat voimansa vuoden alusta yhdistäneet Edupoli ja Point
College. Monialaisen Careerian kevätlukukausi käynnistyi 7.1.2019, ja uusille urille ja urapolulla
eteenpäin opiskellaan 10 toimipisteessä. Tarjolla on parikymmentä eri koulutusalaa ja lähes 90 eri alan
perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Careerian missio on luoda osaamista ja elinvoimaa yhdessä
uudistuvan työelämän kanssa. Oppilaitoksella on tammikuussa Askolan ja Porvoon toimipisteissä
avoimien ovien päivät.

Vahva toisen asteen ammatillinen oppilaitos huomisen tekijöille
Jo 60 vuotta ammatillista koulutusta järjestäneet kaksi vahvaa oppilaitosta, Edupoli ja Point College
yhdistivät vuoden vaihteessa voimansa ja muodostivat uuden osakeyhtiön. 1.1.2019 toimintansa
aloittanut koulutuksen järjestäjä, Careeria, mahdollistaa uuden alun. Kahden kokeneen
toimijan osaaminen ja uuteen organisaatioon valitut parhaat käytänteet yhdistettynä uusiin opiskelija- ja
asiakaslähtöisiin toimintamalleihin tekevät Careeriasta huomisen tekijöille vahvan
kumppanin. Ammatillisen reformin hengessä työelämäyhteistyö on entistä tiiviimmin nivottu yhtiön
strategiaan ja arvoihin. Careeria haluaa kannustaa välittää ja mahdollistaa, luoda uusia uria ja vahvistaa
elinikäistä oppimista sekä integroitua työelämään.
Ohjausta urapolulle ja urapolulla eteenpäin kymmenessä toimipisteessä
Monialaisesta Careeriasta valmistuu työelämän palvelukseen yksilöllisiä, jatkuvan kehittymisen polkuja
eteneviä tulevaisuuden tekijöitä, joista moni toimii usealla kielellä, ja luo uusia uria kansainvälisessä
ympäristössä.
Careeria pähkinänkuoressa:
 parikymmentä eri koulutusalaa
 lähes 90 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa
 kaksikielinen järjestämislupa: suomi ja ruotsi
 koulutusta myös englanniksi
 omaa oppisopimustoimintaa
 opiskelijamäärä n. 11 000 vuodessa
 liikevaihto n. 32 milj. euroa
 konserniin kuuluu myös vapailla markkinoilla toimiva tytäryhtiö Edupoli Oy
 henkilöstöä yli 400
 toimipisteitä yhteensä 10: Porvoo 5 kpl, Loviisa, Askola, Vantaa, Helsinki ja Kerava
 omistajakunnat: Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi
 toiminta-alue koko itäinen Uusimaa ja pääkaupunkiseutu
 virtuaalisesti koulutustarjontaa valtakunnallisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti
Careerian toimitusjohtajana toimii Sari Gustafsson ja rehtorina Pasi Kankare. Henkilöstön
sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@careeria.fi. Nettisivut löytyvät
osoitteesta www.careeria.fi ja Y-tunnus on 2918298-7.

Tervetuloa Careerian Askolan ja Porvoon avoimien ovien päiviin tammikuussa!
Careeria järjestää Askolassa 15.1. ja 16.1.2019 ja Porvoossa 21.1., 22.1., 30.1. ja 31.1.2019 avoimien ovien
päivät, jolloin näissä toimipisteissä on opastettuja kierroksia ja opiskelijoiden järjestämää toiminnallista
ohjelmaa. Työelämäverkoston avoimet ovet pidetään Porvoossa 22.1.2019 klo 13.30–15.00. Alla ohjelma
toimipisteissä esillä olevasta koulutustarjonnasta.
Askola:




tiistai 15.1. ja keskiviikko 16.1.2019 klo 9.00–15.00
Helkamäentie 32, 07230 Monninkylä
talotekniikka ja talonrakennus, pintakäsittely, sähkö- ja automaatioala

Porvoo:





maanantai 21.1., tiistai 22.1., keskiviikko 30.1. ja torstai 31.1.2019 klo 9.00–15.00
Hevosenkengänkatu 2: liiketalous sekä sosiaali- ja terveysala ja oppisopimuskoulutus
POMO-talo, Aleksanterinkatu 20: matkailu-, ravitsemusala sekä hius-ja kauneudenhoitosala
Perämiehentie 6: tieto- ja tietoliikenne, tieto- ja viestintätekniikka, ajoneuvoala, logistiikka, kone- ja
tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatioala, prosessiteollisuus, media-ala, turva-ala, elintarvikeala
Työelämäverkoston avoimet ovet:
 22.1.2019 klo 13.30–15.00
 Hevosenkengänkatu 2
Tervetuloa!
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sari Gustafsson, puh. 045 657 7892, sari.gustafsson@careeria.fi
Rehtori Pasi Kankare, Careeria, puh. 040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi

