
Syksyn 2022
tarjonta

omaishoitajille

 

OmaTyky-hankkeen 
syksy  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

VUOROVAIKUTTEISET
TYÖNHAKUKLINIKKA 

LIVEWEBINAARIT (TH4)
Heli Brander, Turun yliopisto

 
Webinaareissa käsitellään osallistujien
tarpeiden ja toiveiden mukaan teemoja,

kuten ajankohtaisen työnhaun dokumentit,
työhaastattelu ja osaamisen myynti ja

markkinointi.
Klinikat eivät ole sisällöllinen "jatkumo",
vaan lähtökohtana ovat aina teemoihin

liittyvät osallistujien kysymykset/
kokemukset, joita viritellään yhteisessä

keskustelussa.  
 

HUOM: Livewebinaareja ei tallenneta.
 

Toteutusaikataulu:
 

·Ti 13.9.2022 klo 13-14
·Ti 29.9.2022 klo 10-11

·Ti 11.10. 2022 klo 13-14
·Ti 18.10.2022 klo 10-11
·Ti 22.11.2022 klo 10-11
Ti 29.11.2022 klo 13-14

 
 

LISÄTIETOJA
HANKKEESTA

 
Projektipäällikkö 

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

 
Projektipäällikkö 

Kirsti Haihu
kirhai@utu.fi

- Työllistyminen ja
urakehitys

 

Ilmoittaudu osoitteessa

https://link.webropol.com/s/omatyky2022
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OHJAUKSELLISEN TUEN
VUOROVAIKUTTEISET LIVE-

WEBINAARIT (OT23-26)
Sari Koski, Turun yliopisto

 
17.8.2022 klo 12-14 (OT23)

Mistä lähteä liikkeelle? Miten rajata
ajatuksia ja mahdollisuuksia?

 Mitä mahdollisuuksia ja millaista tukea
opiskelu tarjoaa? 

 
8.9.2022 klo 9-11 (OT24)

 Mikä muuttuu, mistä saat tukea ja apua,
kun työllistyt tai pääset 

 harjoittelemaan työelämään? Mitä
varhainen tuki tarkoittaa

 työelämässä? 
 

 25.10.2022 klo 9-11 (OT25)
 Uutena työyhteisöön, 

kunnioittava ja arvostava 
käyttäytyminen.

 Miksi työyhteisöissä syntyy ristiriitoja?
Mistä ne tulevat? 

Mitä niille voidaan tehdä? 
 

 21.11.2022 klo 12-14 (OT26)
 Yhteenveto ohjauksellisen tuen

etälähetysten teemoista ja työelämässä
 tarvittavasta osaamisesta. 

 
 
 

Ohjauksellinen
tuki

RYHMÄOHJAUS syksy 2022 (R5)
Aloitus 25.8.22 klo 12-13:30

 
Miten sinä olet ratkaissut arkeen ja
työllistymiseen liittyviä asioita tahollasi?
Haluaisitko tulla kuuntelemaan
 toisten ideoita ja jakamaan hyviä kokemuksia
tavastasi edistää opiskelua tai 
työllistymistä arjessasi? 

 Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? 
Entä muiden ajatukset?
 Miten kääntää ajatukset voimavaraksi ja
hyödyntää muiden näkemyksiä ja ideoita?

 Tule mukaan hyvän mielen vertaisryhmään,
ohjaajana toimii työnohjaaja Sari Koski, 
Turun yliopistosta.

 
 

Ilmoittaudu osoitteessa
https://link.webropol.com/s/omatyky2022
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Työllistymistä
tukeva arki

Ilmoittaudu osoitteessa

https://link.webropol.com/s/omatyky2022

Työpajat 
omaishoitajien palvelujen 
kehittämiseksi

25.8.2022 klo 10-11:30
Ideatyöpaja 6 (I6)

29.9.2022 klo 17-18:30
Yhdessä liikkuen 

-tapahtuma (TTA7)
 

Paikka: Kupittaan puisto, Turku 
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