
 

 

 

Program  
Personaldagarna 1/2018 
 

 

Måndag 28.5.2018 

Kuppis campus vid Åbo yrkeshögskola, Lemminkäinengatan 30, Åbo 

 

från 10.30 serveras lunch på restaurangen Vanamo 
 
Lunchen serveras mellan klockan 10.30 och 11.45.  

 

12.00 Välkommen till Personaldagarna  
 

● Översikt av dagens program 

● Presentation av Code of Conduct och kontaktpersoner för trakasserier 

● Aktuellt på SAMOK 

 

12.30 Facilitering – vad, varför och hur? 
 

Välkommen att sätta dig in i facilitering, det vill säga planmässigt och inkluderande arbete i grupp, 

under ledning av Piritta Fors! Under utbildningen går vi igenom vad som är facilitatorns roll i att 

möjliggöra välfungerande gruppsituationer och testar olika faciliteringsmetoder. Alla kan lätt 

använda de här metoderna i sitt arbete, oavsett om du ska leda ett idémöte, ge tutorutbildning 

eller bearbeta verksamhetsplanen i din arbetsgemenskap.  Utbildningen är riktad till alla anställda 

vid studerandekårerna, oberoende av deras arbetsuppgifter eller tidigare erfarenhet av 

facilitering.  
Piritta Fors, futurist och coach 
 

15.00 Paus, det bjuds på kaffe och te med tilltugg 
 
15.15 Faciliteringsutbildningen fortsätter 
 

17.00 Dagens utbildning avslutas och AOT rf:s årsmöte inleds 
 
Välkommen till AOT rf:s (en arbetstagarförening för anställda vid studerandekårerna) årsmöte! 

Mötet är öppet för alla som jobbar vid studerandekårerna. På mötet har alla medlemmar i 

föreningen rösträtt.  

 

Du kan bli medlem i föreningen på adressen aot.yhdistysavain.fi eller på mötet (medlemsavgift 0 

euro). På mötet diskuterar vi ansvarsfrihet för förra årets aktörer och tillhörande dokument samt 
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det nya kollektivavtalet och dess innehåll. Möteskallelse skickas till medlemmarna per e-post. Mer 

information får du av Janne Silajärvi, janne.silajarvi@laureamko.fi. 

 
Inkvarteringspaus 
 
~19.00 Gemensam middag  
 
Information om tid och plats för middagen meddelas deltagarna senare. Deltagaravgiften 

inkluderar middagen. Om du endast deltar i tisdagens utbildning men anländer till Åbo redan på 

måndag kväll kan du delta i middagen. 

 

 

Tisdag 29.5.2018 

Kuppis campus vid Åbo yrkeshögskola, Lemminkäinengatan 30, Åbo 

 

9.30 Morgonkaffe och tilltugg 
 
10.00 Workshop: Att utveckla sin kompetens  
 
Syftet med workshoppen är att stöda deltagarna i att utveckla sin kompetens i en riktning som är 

vettig med tanke på arbetslivets behov. Temana är att uppfatta den egna kompetensen, att 

identifiera framtida kompetensbehov, arbetsgemenskapens förväntningar på kompetens, egna 

utvecklingsutmaningar och olika metoder för kompetensutveckling. Workshopen riktar sig till alla 

som jobbar vid studerandekårerna. För att försnabba workshopens inledande kartläggning av den 

egna kompetensen rekommenderar vi att du redan på förhand funderar på och vid behov skriver 

ner hurdana arbetsuppgifter du haft och hurdan kompetens du fått genom att sköta dem.  

Riitta Salminen, partner och coach, Covis Partners 

 

12.15 Lunch på restaurangen Vanamo 
 
13.00 Parallellprogram  
 

● Använd intressebevakningens bakgrundsmaterial effektivt & datavisualisering  

Med hjälp av fallexempel och diskussion fördjupar vi oss i vilka data om studerande och 

utbildning som finns, var de finns, och hur vi med hjälp av datavisualisering så effektivt 

som möjligt kan använda dem i påverkans- och medlemskommunikation.  
Eero Löytömäki, sakkunnig, SAMOK 
Erkka Rautio, informationsspecialist, Centralförbundet för Barnskydd 

 

● Fortsättningskurs i tjänstedesign: att testa och vidareutveckla en ny tjänst 
På Personaldagarna våren 2017 ordnade vi en första utbildning i tjänstedesign. 

Där presenterades tjänstedesignprocessens skeden på allmän nivå (utbildningsmaterialet 

hittar du på intranätet här (på finska)). Under den här fortsättningskursen fördjupar vi oss, 
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under ledning av samma utbildare, i speciellt hur vi testar och vidareutvecklar en ny 

tjänsteidé utgående från testresultat och respons. Du kan delta även om du inte var med 

på utbildningen förra året. Det lönar sig dock att bekanta sig med förra årets 

utbildningsmaterial (på finska) och den här verktygslådan för tjänstedesign som Esbo 

stads bildningssektor har skrivit (på finska). 
Anna-Maija Ohlsson, socialpsykolog (SVM), projektplanerare, Rädda Barnen rf 

 
● ”Om ingen vet vad du gör, vill ingen betala för det” – Öppen administration gör 

studerandekåren mer lockande 
Under utbildningen fördjupar vi oss i vad öppet beslutsfattande och öppen administration i  

praktiken innebär och hur de kan hjälpa er att skapa en sådan image för kåren som lockar  

nya medlemmar och aktiva till verksamheten.  

Ulla Tirronen, specialsakkunnig (FöM), Hallintoakatemia  

 

14.00–14.15 Kaffepaus 
 

15.15 Programmet avslutas, tack till alla deltagare och trevlig hemresa! 
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