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Vaikuta Oulun kehittämispäivien sisältöön ja luennoitsijoihin! 

Kyvyt käyttöön verkoston vuositapaaminen ja työhönvalmennuksen 
kehittämispäivät pidetään Oulussa 3.- 4. marraskuuta. Jotta 
kehittämispäivät palvelisivat mahdollisimman hyvin niin sinun kuin koko 
verkostomme tarpeita, niin toivomme ehdotuksia kehittämispäivien 
teemaryhmien aiheiksi ja asiantuntijaluentojen pitäjäksi 15.2. mennessä 
sähköpostilla: tarja.karvonen@vates.fi

Jos haluat keskustella aiheista ja luennoitsijaehdokkaista, ota yhteyttä 
kehittämispäällikkö Pauliina Lampiseen, puh. 050 408 7734 

Tämä viikko enää aikaa ilmiantaa hyvät käytännöt! 

Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen hyviä käytäntöjä ei kannata 
pantata. Lähettämällä ehdotuksesi VATESin Vuoden esimerkillisen 
työllistäjän kilpaan 31.1. mennessä olet mukana edistämässä suuren 
yleisön ja työnantajin tietoisuuden lisäämistä vammaisten ja 
osatyökykyisten työllistymisen hyödyistä ja mahdollisuuksista. Lisäksi voit 
saada myös itsellesi koulutuspalkinnon. 

Lisätietoja ja ehdokaslomake

ASLAK-kuntoutusta tarjolla sosiaalisen työllistämisen 
toimialan henkilöstölle 

Kesäkuussa alkaa sosiaalisen työllistämisen toimialan henkilöstölle 
räätälöity ASLAK-kuntoutuskurssi. Oulun Vervessä. Sen järjestää 
Valtakunnallinen työpajayhdistys yhteistyössä Kelan kanssa. 
Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kurssille valittavan 
työntekijän työ- ja toimintakykyä sekä asettaa niihin henkilökohtaiset 
tavoitteet. 

Kurssille otetaan yhteensä 10 henkilöä. Se kestää 22 vuorokautta ja 
toteutetaan viidessä eri jaksossa. 

Lisätietoa valintakriteereistä, sisällöstä ja hausta

EUSEn opintomatkastipendit haussa

Euroopan tuetun työllistymisen järjestö EUSE jakaa kolme 
koulutusstipendiä tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen parissa 
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toimivan henkilöstön opintomatkoihin vuonna 2010. Enimmillään 1 000 
euron apuraha tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden 3 – 10 päivän ajan 
tutustua toisen Euroopan maan käytäntöihin ja keskinäiseen kokemusten 
vaihtoon touko – marraskuun aikana. Yksi stipendin saajista pääsee myös 
esittelemään opintokokemuksiaan EUSEn 10. konferenssiin 
Kööpenhaminan kesäkuussa 2011. Hakuaika päättyy 19.3.2010. 

Suomesta stipendin sai viime vuonna Anki Sundqvist, joka koki 
tutustumisen Hollannin tuetun työllistymisen arkeen erittäin 
hedelmälliseksi. 

Lisätietoa hausta
www.euse.org

Puheenvuoroja kaivataan tuetun työllistymisen 
pohjoismaiseen seminaariin Tanskaan 

Asiantuntijapuheenvuoroja kaivataan pohjoismaiseen tuetun työllistymisen 
seminaariin, joka järjestetään 9. - 11.6. Tanskassa. Puheenvuorot voivat 
koskea työllistämistoiminnan laatua, yhteistyötä, metodeja tai osaamisen 
kehittämistä. Esityskielenä voi olla joko ruotsi, tanska, norja tai englanti. 
Puhujat valitaan abstraktin lähettäneiden kesken. Abstraktin pituus on 
korkeintaan 2 000 merkkiä ja se tulee lähettää seminaarijärjestäjälle 
20. maaliskuuta mennessä. 

Tarkemmat ohjeet abstrakteista ja kevään seminaarista

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