
Kevään 2022
tarjonta

omaishoitajille

 

OmaTyky 
-hanke astuu kevääseen

2022 - tervetuloa mukaan! 
 

Ilmoittaudu itseäsi
kiinnostaviin
tapahtumiin

verkkolomakkeella. 
Online -tapahtumiin

osallistut helposti 
omalta tietokoneeltasi

sähköpostiisi tulevan linkin
kautta. Osallistumiseen
tarvitset vain toimivan

Internet -yhteyden!



Työnhaku

TYÖNHAUN OSALLISTUJALÄHTÖISET
LIVE-WEBINAARIT (TH3)
Heli Brander, Turun yliopisto

 
Webinaareissa on tarkoitus keskittyä

osallistujien näkökulmaan. 
Lähtökohtana ovat osallistujien teemoihin

liittyvät kysymykset ja kokemukset, joita
viritellään yhteisessä keskustelussa.  
Tavoite on tarjota osallistujille tukea ja

ongelmanratkaisua työnhakuun heidän 
omista lähtökohdistaan käsin. 

HUOM: Live-webinaareja ei tallenneta.
 

Webinaari 1
Ti 8.2.22 klo 13-14:30

Osaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen 
- kokemuksia, tukea ja työkaluja

 
Webinaari 2

Ke 10.3.22 klo 10-11:30 
Oman työelämän polun etsiminen ja

löytäminen - kokemuksia, tukea ja työkaluja
 

Webinaari 3
To 14.4.22 klo 10-11:30 

Työnhaun dokumenttien tuottaminen 
- kokemuksia, tukea ja työkaluja

 
Webinaari 4

Ti 17.5.22 klo 13-14:30 
Onnistuminen työhaastattelussa 
- kokemuksia, tukea ja työkaluja

 
 
 
 
 

LISÄTIETOJA
HANKKEESTA

 
Projektipäällikkö 

Kirsi Karlsson
kirsi.karlsson@turkuamk.fi
- Työllistymistä tukeva arki

 
Projektipäällikkö 

Kirsti Haihu
kirhai@utu.fi

- Työllistyminen ja
urakehitys

 

Ilmoittaudu osoitteessa
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OHJAUKSELLISEN TUEN
VUOROVAIKUTTEISET LIVE-

WEBINAARIT (OT15-22)
Sari Koski, Turun yliopisto

 
31.1.22 klo 12-14 (OT15)

Millaisia mahdollisia työpaikkoja on
tarjolla? Mistä aloittaa tai miten edetä? 

 
15.2.2022 klo 12-14 (OT16)

Millainen vuorovaikutustilanne työnhaku
on? Miten valmistautua?

 
 7.3.22 klo 9-11 (OT17)

Miten kääntää aiemmat kokemukset
voimavaraksi?

 
29.3.22 klo 9-11 (OT18)

 Miten tarkastella ja kehittää ajattelua ja
toimintaa työllistymistavoitteen

saavuttamiseksi?
 

8.4.22 klo 12-14 (OT19)
 Miten hyödyntää omia toimijuuteen

liittyviä voimavaroja opiskelun ja
työllistymisen edistämiseksi? 

 
29.4.22 klo 9-11 (OT20) 

Mitä tiedostava läsnäolo tarkoittaa
työhaastattelussa?

 
9.5.22 klo 9-11 (OT21) 

Millaisen ympäristön omat tunteet,
opiskelu, harjoittelu tai työpaikka tarjoaa

oppimiselle?
 

23.5.22 klo 12-14 (OT22) 
Mitä itseohjautuvuus ja

yhteisöohjautuvuus tarkoittavat
työelämässä? 

 
 

Ohjauksellinen
tuki

RYHMÄOHJAUS kevät 2022 (R4)
Alustava aloitus 2.3.22 klo 9-10.30

 
Haluaisitko pysähtyä pohtimaan ja
tarkastelemaan omaa ammatillista

kehittymistäsi tulevaisuuden työllistymisen
näkökulmasta? Haluatko kehittää työelämässä

tarvittavia pohdinta- (reflektio) ja
keskustelutaitojasi (dialogi)? Vai haluaisitko

saada omakohtaisen kokemuksen työelämässä
käytettävästä työnohjauksellisesta

menetelmästä oman toiminnan kehittämisessä? 
 

Ohjauksen tavoitteet tarkennetaan yhdessä
osallistujien ja työelämässä toimivan

työnohjaajan kanssa. Ohjausprosessi
toteutetaan verkon välityksellä 5 x 1,5 h sovittuna

ajankohtana (n. 2-3 viikon välein). Viimeisellä
kerralla arvioidaan yhteistyössä osallistujien ja

ohjaajan kanssa ohjauksen vaikuttavuus. 
 

Ohjaajana toimii koulutettu työnohjaaja 
Sari Koski, Turun yliopisto.

 

Ilmoittaudu osoitteessa
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3.3.22 klo 12-15 
Hyvinvointitapahtuma (TTA4)
 - Terveyskunnon mittausta 
ja yksilöllistä ohjausta

7.4.22 klo 12-15 
Hyvinvointitapahtuma  (TTA5)
- Terveyskunnon mittausta 
ja yksilöllistä ohjausta

4.5.22 klo 13-15 
Työnhakutapahtuma (TTA6)
- Verkostoitumista ja 
yrityskontakteja

Työllistymistä
tukeva arki

Ilmoittaudu osoitteessa
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Työpajat 
omaishoitajien palvelujen 

kehittämiseksi
 

25.2.22 klo 10-11:30 
Ideatyöpaja 5 (I5)

 
22.4.22 klo 10-11:30 
Ideatyöpaja 6 (I6)
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