
VALTAKUNNALLISET

Seinäjoki Areenalla, Kirkkokatu 23



tiistai 8.10.2019

Linja-autokuljetukset nonstoppina Seinäjoen Rautatieasemalta (Valtionkatu 1)

Seinäjoki Areenalle (Kirkkokatu 23) klo 8-10 välisenä aikana

 

9.00     Aamukahvi ja ilmoittautuminen

10.00   Päivien avaus, yllätysnumero

10.15    Seinäjoki kasvaa ja työllistää, Seinäjoen kaupunginjohtaja  Jorma Rasinmäki

10.30    Ajankohtaiskatsaus, erityisasiantuntija Lari Anttonen TEM, sosiaalineuvos,  

valtakunnallisen TYP-ohjausryhmän varapuheenjohtaja Juha Luomala STM,  

sekä Kela moniammatillisen työn kumppanina, johtaja Liisa Ojala Kelan     

Keskinen vakuutuspiiri

12.15    Lounas, lounastauon aikana tutustuminen näytteilleasettajiin.

             Kiinnostuneille info Kykyviisarista pääsalissa klo 13.10 - 13.25.

13.30    Sosiaalityö ja työllisyyspalvelut -näkemyksiä osallistavan sosiaaliturvan

kokeilun pohjalta, tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto THL

14.15    Työtä-työtä-työtä tehdä!, kokemustoimija Eeva-Liisa Peltonen Hengitysliitto

14.45    Toivottomasta tapauksesta tohtoriksi, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Päivi 

Rissanen VTT, Mielenterveyden keskusliitto/Recovery-toimintaorientaatio

mielenterveyspalveluissa -hanke

15.30    Yhteenveto päivästä ja saatesanat iltajuhlaan

    Iltapäiväkahvit

 

Linja-autokuljetukset Seinäjoki Areenalta keskustaan nonstoppina klo 16 alkaen,

pysähdykset Original Sokos Hotel Vaakuna (Kauppatori 3) ja Original Sokos Hotel

Lakeus (Torikatu 2)

Päivien aikana on käytössä

viestiseinä, jonka kautta voit

esittää  kysymyksiä ja

kommentoida puheenvuoroja.



keskiviikko 9.10.2019

Linja-autokuljetukset Original Sokos Hotel Lakeuden (Torikatu 2) ja Original Sokos

Hotel Vaakunan (Kauppatori 3) edestä nonstoppina Seinäjoki Areenalle klo 8-9

välisenä aikana 

 

8.00    Aamukahvit

   Aamuvirkuille kahvin lomassa klo 8.15-8.45 infoa ESR-hankkeista: 

   Komppaa-hanke ja Osmo-hanke esittäytyvät

9.00    AIMO Monialainen työllisyyspalvelu Seinäjoella, kasvupalvelupilotti, johtava

   asiantuntija Jari Aaltonen ja projektijohtaja Annukka Haapa-aho, ELY-keskus

10.00  Työllisyyden edistämisen voimavarojen kokoaminen - 

   Kokemuksia Suomesta ja Euroopasta, Robert Arnkil

11.00   Ajatuksia työstä, toimeentulosta ja yrittäjyydestä.

    Keskustelemassa yrittäjä Jukka Jokiniemi InnoJok, perustulokokeiluun

    osallistunut Juha Järvinen sekä kirjailija Ossi Nyman. 

    Puhetta johtaa Tommi Ranta MDI

12.00   Lounas

13.00   Viestikapulan vaihto vuoden 2020 TYP-päiville

13.15    ID valmennus työttömän asiakkaan työidentiteetin vahvistumisen tukena, 

    ID valmentaja, FT, THM, PDO, työnohjaaja Salme Mahlakaarto

14.15    Päivien yhteenveto

    Lähtökahvit

 

Linja-autokuljetukset Seinäjoki Areenalta Rautatieasemalla klo 14.30 lähtien

Päivien aikana on käytössä

viestiseinä, jonka kautta voit

esittää kysymyksiä ja

kommentoida puheenvuoroja.



Mainospaloja oheisohjelmasta

Komppaa! Kompensaatiokeinoistaapuaskelmia työtehtäviin –ESR-
kehittämishankkeen (1.2.2018–31.1.2020)

tavoitteena on lisätä työelämänulkopuolella olevien työikäistenymmärrystä omaa arkea ja työtämahdollistavistakompensaatiokeinoista. Hankkeenavulla halutaan myös edistääkuntouttavan työtoiminnantyöntekijöiden kykyä tunnistaa ja ohjata
sekä asiakaslähtöisesti että osallisuutta

edistävästi niitä asiakkaita, joilla onoppimisen haasteita.

Koulutettujen

kokemusasiantuntijoiden

Kohtaamisen vastaanotto

on avoinna

lounastaukojen aikana.

Mitä ovat onnistuneen

vuorovaikutuksen

avaimet asiakkaan

näkökulmasta?

OSMO - Osallisuutta

moniammatillisesti -hankkeen (2018-

2020) toiminta-alueena on Etelä-

Pohjanmaan maakunta. Hanke on

ESR-rahoitteinen ja sen tavoitteena on

kehittää monialaisen palvelun

maakunnallinen yhteistoimintamalli

huomioiden asiakasosallisuuden

edistäminen, palvelutarpeen arviointi,

työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

sekä sosiaalinen kuntoutus. 

Duunixi on ESR-rahoitteinen

kaksivuotinen hanke 1.3.2018 –

29.2.2020, jonka tavoitteena on kohdata,

ohjata ja jatkopoluttaa mahdollisimman

monta Helsingin TYP:n aikuisten

palveluiden asiakasta. Hankkeen

tavoitteena on luoda aktiivinen dialogi

Helsingin TYP:n sekä Suomen

Diakoniaopiston välille, sekä löytää

uusia koulutuksen ja tuetun työelämän

jatkopolkuja henkilöille, jotka ovat

pitkään olleet pois työelämästä.
Kykyviisari on maksuton työ- jatoimintakyvyn itsearviointimenetelmä

kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla
vastaaja voi selvittää omaatilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan

ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari
mahdollistaa myös työ- jatoimintakyvyssä tapahtuneenmuutoksen tarkastelun, jos arviointi

toistetaan.

Tolkkupaja (ESR) tarjoaa

luovaa ja toiminnallista

tekemistä alle

30-vuotiaille nuorille.

Keskitymme jokaisen nuoren

omiin vahvuuksiin,

suunnittelemme tulevaisuutta

ja vahvistamme

elämänhallinnan taitoja


