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Verkosto valitsi vuoden 2010 seminaaripaikaksi Oulun 

Kyvyt käyttöön -verkostotapaamisessa Kuopiossa äänestettiin seuraavan vuoden 
seminaaripaikaksi Oulu ja yhteistyökumppaniksi ammattiopisto Luovi. Vuoden 
2010 verkostoseminaari pidetään 3.-4. marraskuuta. Jotta tuleva seminaari 
palvelisi verkoston tarpeita mahdollisimman hyvin, toivomme teiltä ehdotuksia ja 
ideoita teemaryhmien aiheista sekä asiantuntijaluentojen pitäjistä. 

Teema- ja luennoitsijaehdotukset pyydämme lähettämään 15. tammikuuta 
mennessä Tarja Karvoselle s-postilla: tarja.karvonen@vates.fi 

Kuopion verkostotapaamisen ja Työhönvalmennuksen kehittämispäiven materiaalit

Kokemusten vaihtoa kehittämistyöstä ja 
monipalvelukeskuksista 

Move-projektin päätösseminaari pidettiin 10.11.  Helsingissä. Seminaarissa etsittiin 
vastausta siihen, ovatko monipalvelukeskukset tulevaisuuden ratkaisu vammaisten 
ja osatyökykyisten työllistymiseksi. Verkoston ääni kuului paitsi päätösseminaarin 
esityksissä myös arviointijulkaisussa, joka on tuotettu yhteistyössä 
projektitoimijoiden kanssa. 

Move-projektin jatkohakemus on jätetty ja kehittämistyön tulevaisuutta odotetaan 
Move on -hengessä. 

Tutustu Move-projektin julkaisuihin:
Marginaalin marginaalissa? -teos (pdf)
Julkaisut ja muu materiaali

Kolmen vuoden projektikokemukset: "Tiellä kohti toimivaa 
monipalvelukeskusta" (pdf)

Ehdota ja voita! Vuoden esimerkillisen työllistäjän etsintä 
käynnissä 

Haemme hyviä käytäntöjä kehittäneitä työllistäjiä, joiden oivallusten avulla 
vammainen tai osatyökykyinen on työllistynyt avoimille työmarkkinoille tavalliseen 
työpaikkaan työehtosopimuksen mukaisin edellytyksin. Voittajaehdotuksen tehnyt 
palkitaan vapaavalintaisella VATES-säätiön koulutuspaketilla. Jos ehdotuksen on 
tehnyt työllistämisyksikkö, se palkitaan kunniakirjalla. 

Viikosta 50 eteenpäin esimerkillistä työnantajaa voi ehdottaa kuka tahansa 
keskustelua käydään myös Facebookissa! 

Lue lisää ja tee ehdotus 
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Työ-/työhönvalmentaja - Hae kouluttautumaan ja kehittymään 
työssäsi 

Avoimille työmarkkiniolle valmentavilla työ-/työhönvalmentajilla on mahdollisuus 
osallistua vuoden mittaiseen yhteistoiminnalliseen työhönvalmentajien työn 
kehittämisprosessiin ajalla 01/2010 - 01/2011. Prosessi toteutetaan osana 
KoutsiHäme -projektia ja mukaan valitaan projektin ulkopuolelta 10 verkostoon 
kuuluvaan työ-/työhönvalmentajaa. Oppimisprosessin tarkoituksena on antaa 
välineitä työhönvalmennustyötä tekevien arkeen  sekä työn arviointiin. Koulutus 
koostuu lähiopetuspäivistä sekä itsenäisestä etätyöskentelystä.

Lisätiedot ja hakemukset osoitteeseen: suvi.pikkusaari@vates.fi
tai p. 044 2754800 

Lue lisää

Pohjoismaiseen seminaariin kaivataan abstrakteja! 

Kyvyt käyttöön –verkosto on ollut viime aikoina aktiivisesti mukana 
Pohjoismaisessa yhteistyössä osallistuen mm. yhteiseen tutkimushankkeeseen. 
Pohjoismaisen yhteistyön yksi päätapahtumista on 10.-11.6.2010 
Kööpenhaminassa järjestettävä tuetun työllistymisen seminaari, johon nyt 
pyydetään abstrakteja. Työhönvalmennuksen laatuun, menetelmiin ja 
verkostoitumiseen liittyviä esityksiä voi lähettää ruotsin tai englannin kielellä. 

Lue lisää seminaarista

Mikäli yhteystietosi muuttuvat tai et halua verkostotiedotetta, lähetä sähköpostia osoitteeseen 
vates-saatio@vates.fi
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