
Kevään 2021
tarjonta

omaishoitajille

Tervetuloa OmaTyky 
-hankkeen kevään 2021

tapahtumiin! 

Ilmoittaudu itseäsi
kiinnostaviin
tapahtumiin

verkkolomakkeella. 
Online -tapahtumiin

osallistut helposti 
omalta tietokoneeltasi

sähköpostiisi tulevan linkin
kautta. Osallistumiseen
tarvitset vain toimivan

Internet -yhteyden!



Työnhaku

ASKELMERKKEJÄ TULEVAISUUDEN
TYÖELÄMÄÄN JA URAAN -

AMMATILLISESTA ORIENTAATIOSTA
ARVON TUOTTAMISEEN -webinaarisarja

(klo 13-14)

19.1.2021
Ammatillisen orientaation ja identiteetin

rakentaminen ja vahvistaminen 

9.2.2021
Mahdollisuuksiin, vaihtoehtoisiin urapolkuihin

ja -tarinoihin tutustuminen

2.3.2021
Tutkiva ja jatkuva oppiminen

23.3.2021
Digitaaliset toimintaympäristöt haltuun I:

Erilaisiin toimintaympäristöihin tutustuminen,
testaaminen ja käytön harjoittelu

13.4.2021
Digitaaliset toimintaympäristöt haltuun II: 

Löydettävyys, käyttäjänä profiloituminen ja
aktiivinen toimijuus

4.5.2021
Palveluasenne ja myyntiosaaminen

25.5.2021
Arvon tuottaminen ja sen kommunikoiminen

työelämän verkostoissa

LISÄTIETOJA

Projektipäällikkö 
Kirsi Karlsson

kirsi.karlsson@turkuamk.fi
- Työllistymistä tukeva arki

Projektipäällikkö 
Kirsti Haihu
kirhai@utu.fi

- Työllistyminen ja
urakehitys

Ilmoittaudu osoitteessa

https://webropol.com/s/omatyky2021



OHJAUKSELLISTA TUKEA 
-webinaarisarja 

(klo 13-15)

11.2.2021 
Omaishoitajana

toimimisen ja työssäkäynnin yhdistäminen. 
Kurkistus tulevaisuuteen.

25.2.2021 
Hyvinvointi työllistymisen tukena ja
palkkatyön vaikutus hyvinvointiin.
Miten edistää positiivisella tavalla 

omaa jaksamista ja
hyvinvointia sekä edistää työllistymistä?

 
5.3.2021 

Kokonaisvaltainen arjen ja ajan hallinta
työllistyessä. Riittääkö aika?

Miten tarkastella aikaa kokonaisvaltaisesti ja 
työllistymistä tukevalla tavalla? 

 
19.3.2021

Merkityksellinen työ osana elämää.
Mitä merkityksiä tunnistat tavoittelemassasi

työssä?
 

14.4.2021 
Vuorovaikutus työelämätaitona.

Mikä vuorovaikutuksessa vaikuttaa? Miten
vuorovaikutustaitoja voi kehittää?

 
28.4.2021 

Tunnetaidot työelämässä. 
Voiko tunteisiin vaikuttaa? Miten niitä voi

käsitellä?
 

7.5.2021 
Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen

työelämässä.
Mitä kuuleminen tarkoittaa? Mistä kuulluksi

tulemisen
kokemus syntyy?

 
28.5.2021 

Muutoksen suuntana työllistyminen. 
Mistä lähteä liikkeelle? Mitä muutos

edellyttää?

Ohjauksellinen
tuki

RYHMÄOHJAUS LASTEN 
OMAISHOITAJILLE

(aloitus 2.3.2021 klo 10-11.30)

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
https://webropol.com/s/omatyky2021



22.4. 2021
klo 13-15 

HYVÄN MIELEN
LIIKUNTAILTAPÄIVÄ

OMAISHOITAJILLE
– virtaa työllistymiseen 

Ulkotapahtuma
Turussa.

Työllistymistä
tukeva arki

Ilmoittaudu osoitteessa

https://webropol.com/s/omatyky2021


