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Moottoriurheiluun painottuvassa automekaanikon koulutuksessa yhdistyvät kaksi vahvaa suomalaista osaamisalaa,
autourheilu ja ammatillinen koulutus. Vaikka Suomi onkin pieni ja sijainniltaan pohjoinen valtio, olemme tuottaneet
maailmalle suuren määrän ralliammattilaisia, F1 kuljettajia ja muita rata-ajajia niin kilpa-auto- kuin
moottoripyöräsarjoihinkin. Suomi on myös jo pitkään saavuttanut erinomaisia tuloksia kansainvälisissä
koulutustutkimuksissa ja ammatillinen koulutuksemme on huippuluokkaa.
Kansainvälisyyteen painottuvassa automekaanikkokoulutuksessa Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksella on ollut kunnia ja
mahdollisuus tehdä yhteistyötä autourheilualan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Tällä kokoonpanolla on tuotettu
Motorsport -mekaanikko koulutustuote.
Koulutusohjelma on suunnattu henkilöille, joilla on alan perustieto, käytännön taitoja, sopiva aikaisempi koulutustausta,
ja jotka ovat aidosti kiinnostuneita työskentelemään autourheilumaailman hektisessä ja jännittävässä ympäristössä.
Autourheilun huipulla toimiminen vaatii erityisen hyvää ja oikeaa asennetta, sitoutumista tehtäviin ja ahkeraa otetta
työhön.
Työssäoppimisjakso toteutetaan yhteistyössä Formula 4 sarjan kanssa Venäjällä, Virossa ja Suomessa. Tämä antaa
opiskelijoille upean mahdollisuuden tutustua autourheilumaailmaan aidossa ympäristössä.
MOOTTORIURHEILUMEKAANIKON KOULUTUS
Moottoriurheilumekaanikot työskentelevät kansainvälisissä, hektisissä, teknisitä osaamista vaativissa tehtävissä
autourheilukeskuksissa ja –radoilla.
Kouluttaudu nyt moottoriurheilumekaanikoksi Kouvolassa ja voit olla osa kansainvälistä autourheilubisnestä!
Tarjoamme Sinulle laadukkaan ammatillisen koulutuksen, tietämyksen kilpa-autoteknologiasta ja mahdollisuuksia
työskennellä autourheilun parissa.
KOHDERYHMÄ
Koulutusohjelma on suunnattu henkilöille, joilla on hyvät perustiedot autoalasta, autoteksniikan käytännön taitoja ja
aiempi tutkinto autotekniikasta (tai vastaava). Koulutuskielenä on englanti, muu kielitaito on eduksi.
KOULUTUSSUUNNITELMA
Moottoriurheilumekaanikon koulutus koostuu kolmesta (3) moduulista: perusopinnot, työharjoittelu ja syventävät opinnot
(sis. yleisopintoja). Opetuskieli on englanti.
Perusopinnot 8.1.2018 – 30.4.2018 (alustava aikataulu)
Ajoneuvoteknologia
Hitsaus
Koneistus
Materiaalit
Kilpa-autoelektroniikka
Komposiittirakenteet
Metallivauriot ja vaurioanalyysit
Kilpa-auton rakenne
Kilpa-auton Set Up
Ensiapu ja työturvallisuus

Taitajantie 2
45100 Kouvola

puh. 020 7879 200
faksi 020 7879 298

neuvonta@kvlakk.fi
w w w .kvlakk.fi

MOTORSPORTMEKAANIKON KOULUTUSOHJELMA

Englannin kielen opinnot
Työharjoittelu 1.5.2018 – 30.9.2018
Syventävät opinnot 1.10.2018 – 1.12.2018
Yleisopinnot
englanti
saksa
liikunta ja ravitsemustieto
HINTA
EU kansalaiset 2 100 €
EU ulkopuolelta tulevat 15 000 €
Hinta ei sisällä asumis- tai ylläpitokustannuksia.
HAKU
Haku 2018 tammikuussa alkaneeseen ryhmään on päättynyt. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, niin ota suoraan
yhteyttä yhteyshenkilöihin (kts. lisätietoja -kohta alla)
LISÄTIETOJA
kouluttaja Pasi Kahelin, pasi.kahelin@kvlakk.fi, puh. 040 742 3624 tai toimialapäällikkö Jussi Sireeni,
jussi.sireeni@kvlakk.fi, puh. 040 732 8489
Aikuiskoulutuskeskukseen voi tutustua tarkemmin verkkosivuilla www.kvlakk.fi
Kouvolan kaupungista ja alueesta saat lisätietoa osoitteista www.kouvola.fi ja www.visitkouvola.fi
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