
 

 

 

Ohjelma  
Henkilöstöpäivät 1/2018 

 

 

Maanantai 28.5.2018 

Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampus, Lemminkäisenkatu 30, Turku 

 

10.30 alkaen lounastarjoilu  ravintola Vanamossa 
 
Lounaalle voi saapua joustavasti kello 10.30 alkaen ja ruokailu jatkuu 11.45 asti.  

 

12.00 Tervetuloa henkilöstöpäiville  
 

● Päivän ohjelman läpikäynti 

● Code of Conductin ja häirintäyhdyshenkilöiden esittely 

● SAMOKin ajankohtaiset kuulumiset 

 

12.30 Fasilitointi – mitä, miksi ja miten? 

 

Tervetuloa perehtymään fasilitointiin eli suunnitelmalliseen ja osallistavaan ryhmätyöskentelyyn 

futuristi ja valmentaja Piritta Forsin johdolla! Koulutuksessa käydään läpi fasilitaattorin rooli 

sujuvien ryhmätilanteiden mahdollistajana ja harjoitellaan erilaisia fasilitointimenetelmiä, joita 

jokainen voi helposti hyödyntää omassa työssään, oli kyse sitten ideointipalaverin vetämisestä, 

tutorkoulutuksesta tai toimintasuunnitelman työstämisestä oman työyhteisön kanssa.  Koulutus 

soveltuu kaikille opiskelijakuntien työntekijöille työnkuvasta ja aiemmasta 

fasilitointikokemuksesta riippumatta.  
Piritta Fors, futuristi ja valmentaja 
 

15.00 Tauko, tarjolla kahvia ja teetä sekä suolaista välipalaa 
 
15.15 Fasilitointikoulutus jatkuu 

 

17.00 Päivän koulutusosuus päättyy ja AOT ry:n vuosikokous alkaa 
 
Tervetuloa AOT ry:n (opiskelijakunnissa työskentelevien työntekijäyhdistys) vuosikokoukseen! 

Kokous on avoin kaikille opiskelijakunnissa  työskenteleville ja äänioikeus kokouksessa on 

jokaisella yhdistyksen jäsenellä.  

 

Jäseneksi voit liittyä osoitteessa aot.yhdistysavain.fi tai paikan päällä kokouksessa (jäsenmaksu 0 

euroa). Kokouksessa käsitellään viime vuoden toimijoiden vastuuvapaudet ja tähän liittyvät 
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dokumentit sekä keskustellaan uudesta työehtosopimuksesta ja sen sisällöstä. Kokouskutsu 

toimitetaan jäsenille sähköpostitse. Lisätiedot Janne Silajärveltä, janne.silajarvi@laureamko.fi. 

 
Majoittumistauko 
 
~19.00 Yhteinen illallinen  
 
Illallisen tarkka aika ja paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Illallinen sisältyy 

osallistumismaksuun. Mikäli osallistut vain tiistain koulutusosuuteen, mutta saavut Turkuun jo 

maananatai-iltana, voit osallistua illalliselle. 

 

 

Tiistai 29.5.2018 

Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampus, Lemminkäisenkatu 30, Turku 

 

9.30 Aamukahvit ja pientä suolaista syötävää 
 
10.00 Työpaja: Oman osaamisen kehittäminen  
 
Työpajan tavoitteena on tukea osallistujia oman osaamisen kehittämisessä mielekkääseen ja 

työelämän tarpeiden kannalta järkevään suuntaan. Käsiteltäviä teemoja ovat oman nykyisen 

osaamisen hahmottaminen, tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen, työyhteisön 

odotukset osaamisesta, omat kehittymishaasteet ja erilaiset osaamisen kehittämiskeinot. 

Työpaja soveltuu kaikille opiskelijakunnissa työskenteleville. Työpajan alun nykyisen osaamisen 

kartoitusvaihetta nopeuttaaksemme suosittelemme jo ennalta pohtimaan ja tarvittaessa 

kirjaamaan ylös, millaisia työtehtäviä olet hoitanut ja millaista osaamista olet niitä tekemällä 

saanut.  

Riitta Salminen, partneri ja valmentaja, Covis Partners 

 

12.15 Lounas ravintola Vanamossa 
 
13.00 Rinnakkaisosiot  
 
● Edunvalvonnan taustamateriaalien tehokas hyödyntäminen & datavisualistointi  

Koulutuksessa syvennytään case-esimerkkien ja keskustelun kautta siihen, millaista 

opiskelijoita ja koulutusta koskevaa dataa on olemassa, mistä kaikkialta sitä löytyy ja 

kuinka sitä voi datavisualisoinnin avulla mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää sekä 

vaikuttamis- että jäsenviestinnässä.  
Eero Löytömäki, asiantuntija, SAMOK 
Erkka Rautio, tietoasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto 

 

● Palvelumuotoilun jatkokurssi: uuden palvelun testaus ja jatkokehittäminen 
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Kevään 2017 henkilöstöpäivillä järjestimme ensimmäisen palvelumuotoilua käsitelleen 

koulutuksen, jossa esiteltiin palvelumuotoiluprosessin vaiheet yleisellä tasolla 

(koulutusmateriaalin löydät intrasta täältä). Tässä jatkokoulutuksessa perehdytään saman 

kouluttajan johdolla erityisesti uuden palveluidean testaamiseen ja jatkokehittämiseen 

testitulosten ja palautteen  perusteella. Voit tulla mukaan vaikka et olisi osallistunut viime 

vuotiseen koulutukseen. Kannattaa kuitenkin ennalta tutustua viime vuoden 

koulutusmateriaaliin ja tähän Espoon Sivistystoimen palvelumuotoilun työkalupakkiin. 
Anna-Maija Ohlsson, sosiaalipsykologi (YTM), hankesuunnittelija, Pelastakaa Lapset ry 
 

● “Jos kukaan ei tiedä, mitä sä teet, ei kukaan halua maksaa sulle siitä.” – Avoin hallinto 
opiskelijakunnan vetovoiman lisääjänä 
Koulutuksessa pureudutaan hallinnon erityisasiantuntija Ulla Tirrosen johdolla siihen, 

mitä avoin päätöksenteko ja hallinto käytännössä tarkoittavat ja kuinka ne voivat auttaa 

sellaisen imagon rakentamisessa, joka houkuttelee uusia jäseniä ja aktiiveja mukaan 

toimintaan.  

Ulla Tirronen, erityisasiantuntija (HTM), Hallintoakatemia  

 

14.00-14.15 Kahvitauko 
 

15.15 Ohjelma loppuu, kiitos kaikille ja hyvää kotimatkaa! 
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