
Syksyn 2021
tarjonta

omaishoitajille

 

Tervetuloa OmaTyky 
-hankkeen syksyyn 2021!

 
Ilmoittaudu itseäsi

kiinnostaviin
tapahtumiin

verkkolomakkeella. 
Verkossa toteutettaviin

etätapahtumiin 
osallistut helposti 

omalta tietokoneeltasi
sähköpostiisi tulevan linkin

kautta. Osallistumiseen
tarvitset vain toimivan

Internet -yhteyden!

LISÄTIETOJA HANKKEESTA:
Projektipäällikkö Kirsi Karlsson

Turun ammattikorkeakoulu
kirsi.karlsson@turkuamk.fi

p. +358 40 355 0439
 

Erikoissuunnittelija Kirsti Haihu
Turun yliopisto

kirhai@utu.fi
p. +358 40 515 7865
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Työnhaku

Toiminnalliset 
TYÖNHAKU-webinaarit (TH2)

 
Seuraavina 

ti-iltapäivinä klo 13-14:
 

31.8.2021
Näin luon LinkedIn-profiilin 

 
21.9.2021

Näin teen digitaalisen CV:n
 

19.10.2021
Näin tuotan työnhaun some-kampanjan

 
16.11.2021

Näin valmistaudun työhaastatteluun
 
 

Webinaarit sisältävät verkkovälitteisen
asiantuntijaluennon ja ohjeistavan

oheismateriaalin omaehtoisen käytännön
harjoittelun  tueksi.

 
 

Ilmoittaudu osoitteessa
https://webropol.com/s/omatyky2021

Lisätietoja:
Heli Brander

Turun yliopisto
heli.brander@utu.fi
p. +358 50 513 9834

https://webropol.com/s/omatyky2021
mailto:heli.brander@utu.fi


työnantajan näkökulmasta
 

Työkaveruus työelämätaitona
 

yhteiskehittäminen

Vuorovaikutteiset 
OHJAUKSELLISTA TUKEA

-webinaarit (OT9-14)
 

Klo 13-15
 

14.9.2021 
Työelämän osaamisen ennakointi

 
28.9.2021 

Työn tekemisen lähtökohdat 

14.10.2021 

9.11.2021
Työelämän muutos ja 

 
23.11.2021 

Monitoimijainen kehittämisyhteisö 
työelämässä

 
30.11.2021 

Tunnetoimijuus työelämässä
 
 

Teemojen käsittelyssä 
hyödynnetään erilaisia menetelmiä ja 

sosiaalista vuorovaikutusta.
 
 

Ohjauksellinen
tuki

RYHMÄOHJAUS 
OMAISHOITAJILLE (R3)

 
Aloitus 7.9.2021 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. 

 
 

 
 

Lisätietoja:
Sari Koski

Turun yliopisto
sarkoski@utu.fi

p. +358 40 549 5891

Ilmoittaudu osoitteessa
https://webropol.com/s/omatyky2021

mailto:sarkoski@utu.fi
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Työllistymistä
tukeva arki

 
 

7.10. 2021  klo 10-12 
HYVÄN MIELEN 

LIIKUNTA-AAMUPÄIVÄ 
(TTA2)

-  Virtaa työllistymiseen
(lähi- tai etätoteutus) 

 
18.10.2021  klo 10-12

AISTIPÄIVÄ  (TTA3)
- Aistien merkitys omaishoidettavan 

toimintakykyyn ja arkeen
(etätoteutus) 

 
1.9.2021 klo 10-11

IDEATYÖPAJA 3 (I3)
- Omaishoitajien palvelujen 

kehittäminen 
(etätoteutus) 

 
5.11.2021 klo 10-11

IDEATYÖPAJA 4  (I4)
- Omaishoitajien palvelujen 

kehittäminen
(etätoteutus) 

 
 
 

Lisätietoja:
Kirsi Karlsson

Turun ammattikorkeakoulu
kirsi.karlsson@turkuamk.fi

p. +358 40 355 0439
 

Ilmoittaudu osoitteessa
https://webropol.com/s/omatyky2021
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