Ovi-uutiset
lokakuu/2010

Tämä on Oma Ovi -hankkeen tiedotuslehti

Tervehdys Oma Ovi –projektista!
Olet ilmoittanut kiinnostuksesi projektiamme kohtaan ja saat nyt kuukausittain tämän Oma Ovi –projektin tiedotteen, johon on koottu ajankohtaisia koulutukseen, urasuunnitteluun ja työllistymiseen liittyviä tiedotuksia ja tapahtuma-infoja. Olepa hyvä!
Oma Ovi on projekti, jossa ohjataan ja neuvotaan hoiva-alan työvoimakoulutukseen valitsematta jääneitä ja opintonsa keskeyttäneitä. Projekti saa ESR-rahoitusta Pirkanmaan
ELY-keskukselta.

Aikuisopiskelijan viikko valtaa
Vanhan kirjastotalon
25.10. - 28.10.2010

Ohjelmassa mm.
Maanantaina Aikuisena opiskelemaan; mistä rahaa, mitkä
alat työllistävät, osaanko oppia?
Tiistaina Sosiaali- ja terveysala sekä lähialat
Keskiviikkona Rakennus- ja metallialat
Torstaina Palvelualat mm. turvallisuus-, liiketalous- sekä
matkailu- ja ravitsemusalat
Lisätietoja tulossa: www.opinovi.fi/pirkanmaa,

http://omaovi.ning.com ja www.aoviikko.org

Projektiuutisia:
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•

Miten hankkia työkokemusta? teemapäivä 13.10.2010. Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet
täältä!

•

Tule Oma Ovi –projektin mukana tutustumaan Pirkanmaan aikuisopiston sosiaali- ja terveysalan
koulutuksiin 8.10.2010. Ei ennakkoilmoittautumista! Katso lisätietoja täältä

•

HUOM! Sinustako osaaja sosiaali- ja terveysalalle teemapäivä tulossa 4.11.2010 Valkeakoskelle. Lisätietoja tulossa marraskuun Ovi-uutisiin ja http://omaovi.ning.com

•

Oma Ovi mukana Aikuisopiskelijan viikolla Tampereen Vanhalla kirjastotalolla 25.10. - 28.10.2010

Ota yhteyttä Oma Ovi -projektiin:
Anne Kumpula
puh. 044 7906 641
Marjo Nieminen
puh. 044 7906 648
Jenni Santanen
puh. 044 7906 369
sähköposti: etunimi.sukunimi@takk.fi
http://omaovi.ning.com
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Vanhustyöralli 2.9.2010 Tammelan palvelukeskukseen ja Palvelukoti Koivupirttiin
Oma Ovi tutustui asiakkaidensa kanssa Tammelan
palvelukeskukseen ja Palvelukoti Koivupirttiin. Palvelukeskuksen toiminnasta kertoi palvelupäällikkö Päivi
Harju. Tammelan palvelukeskus tarjoaa 60 vuotta täyttäneille tamperelaisille eläkeläisille mm. ruokailumahdollisuuden, kirjastopalvelut ja muuta harrastus- ja
kulttuuritoimintaa. Tavoitteena on edistää ikäihmisten
kotona asumista mahdollisimman pitkään.
Palvelukeskuksessa toimivat myös päiväkeskukset
Annikki, Kyllikki ja Kullervo. Päiväkeskus Annikki on
tarkoitettu aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille ja
Kullervo muistisairaille. Päiväkeskuksissa järjestetään
ruokailun ja saunomisen lisäksi ohjattua viriketoimintaa arkipäivisin. Tärkeitä taitoja hoitotyössä ovat Harjun mukaan empatiakyky ja taito kuunnella.
Pääsimme vierailemaan päiväkeskus Kyllikissä. Lähihoitajan työ päiväkeskuksessa on päivätyötä, ja siinä
mielessä erilaista kuin esimerkiksi laitoshoidossa. Päiväkeskukseen tulevat vanhukset ovat suhteellisen
hyväkuntoisia. Tammelan palvelukeskuksessa työskentelee pääasiassa lähihoitajia ja laitoshuoltajia, jotka
toimivat tiimeissä. Yhteistyö kaupungin kotihoidon
kanssa on tiivistä.
Tapasimme myös maahanmuuttajataustaisen työntekijän, joka oli ensin tullut päiväkeskukseen harjoittelemaan, ja sen jälkeen kutsuttu tekemään sijaisuutta.
Hän on viihtynyt päiväkeskustoiminnassa ja vanhusten
parissa todella hyvin. Harjun mukaan heikompaa kielitaitoa voi kompensoida hymyllä, jolla hoitaa monet
hankalat tilanteet.
Harju kertoi ottavansa mielellään harjoittelijoita ja
työssäoppijoita, jos kiinnostusta alaa kohtaan löytyy.
Myös maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat tervetulleita. Harjoittelupaikasta kiinnostuneet voivat
ottaa suoraan yhteyttä Päivi Harjuun.

2

Tammelasta suuntasimme Palvelukoti Koivupirttiin
Petsamoon, jossa toimintaa esitteli projektiohjaaja
Tuija Luhtala. Koivupirtissä on kolme ryhmäkotia,
joissa asutaan kodinomaisissa olosuhteissa ympärivuorokautisessa hoidossa. Ryhmäkotien rinnalla toimii
tehostetun palveluasumisen palvelutalo, jossa asutaan
omissa asunnoissa. Koivupirtti on pieni yhteisö, jossa
asukkaat ja omaiset tunnetaan ja asukkaat tuntevat
hoitajansa. Tärkeitä periaatteita hoitotyössä ovat kodinomaisuus ja arjessa eläminen Työntekijöiltä edellytetään vastuullisuutta ja eettisyyttä, jotka ovat keskeisiä arvoja Koivupirtissä.
Koivupirttikin ottaa mielellään alaan tutustujia. Niin
tutustujilta kuin varsinaisilta työntekijöiltäkin odotetaan hyvää terveyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
Ryhmätyötaitoja vaaditaan työyhteisössä toimimiseen.
Oma elämänhallinta tulee olla kunnossa, jotta jaksaa
tehdä välillä kuormittavaakin hoitotyötä. Työssä tarvitaan myös hyvää paineensietokykyä ja kykyä tehdä
nopeita päätöksiä. Hyvää suomen kielen kirjallista ja
suullista taitoa tarvitaan asukkaiden ja omaisten kohtaamisessa sekä mm. hoito-ohjeiden antamisessa ja
tulkinnassa.
Koivupirtissä toimii Työssä on hyvä olla –projekti, jonka projektiohjaajana Tuija Luhtala toimii. Projektin
tavoitteena on löytää vanhustyöstä kiinnostuneita
työnhakijoita työskentelemään ja kouluttautumaan
alalle. Projektin kautta on mahdollista päästä mm.
harjoitteluun tai palkkatukipaikkaan avustaviin tehtäviin vanhustyöhön.
Vapaaehtoistyö on yksi vaihtoehto saada tuntumaa
hoiva-alaan. Koivupirtillä toimii Tuuks mukaan? –
projekti, jonka tavoitteena on saada uusia vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoistyötä voi jokainen tehdä
oman kiinnostuksensa mukaan, siinä ei tehdä varsinaista hoivatyötä. Lisätietoja molemmista projekteista
ja Koivupirtistä www.koivupirtti.fi

Ota yhteyttä Oma Ovi -projektiin:
Anne Kumpula
puh. 044 7906 641
Marjo Nieminen
puh. 044 7906 648
Jenni Santanen
puh. 044 7906 369
sähköposti: etunimi.sukunimi@takk.fi
http://omaovi.ning.com
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Ajankohtaista Pirkanmaalla:
•

Oppisopimusinfo Pirkanmaan Oppisopimuskeskuksessa (Pinninkatu 45 A) tiistaina 5.10.,
tiistaina 9.11. ja keskiviikkona 1.12. Infoihin ovat tervetulleita kaikki oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneet. Lisätietoja: http://www.oppisoppi.fi/infotilaisuudet.php

•

Työhakuasiakirjojen kommentointi Tampereen TE-toimiston Työnhakukeskuksessa, klo 9 – 15 (tauko 12 – 12.45) Ti 12.10.2010 ja to 14.10.2010/Cimson oy. Katso lisätietoja www.mol.fi/tampere

•

Mahdollisuuksien tori, aikuiskoulutusviikon tapahtumat Valkeakoskella 19.10.2010 ja Akaassa
21.10.2010. Katso lisätiedot täältä

•

Infotilaisuus: Puhdistuspalvelualan oppisopimusryhmä käynnistyy! Tampereen kaupunki kouluttaa
toimitilahuoltajia oppisopimuksella. Koulutuksen infotilaisuus torstaina 4.11. klo 13 – 15 Tampereen
palvelualan ammattiopistolla, Koulukatu 18. Katso lisätiedot täältä

Haussa olevia työvoimakoulutuksia:
Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille , TAKK, Tampere, alkaa 22.11.2010, haku päättyy 20.10.2010
Laitoshuoltajan tai kotipalvelutyöntek. ammattitutkintoihin valmistava koulutus, TAKK, Tampere, alkaa 3.11.2010,
haku päättyy 11.10.2010
Työpajatoiminta puhdistus-, kotityö- ja/tai välinehuoltopalvelut aloille , TAKK, Tampere, aloitus 3.11.2010, non-stop

Katso lisää haussa olevia koulutuksia: www.mol.fi/koulutukset

Kuukauden hoivavinkki:
•

NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI – alkoholisidonnaisen lähisuhdeväkivallan tunnistaminen, siihen puuttuminen ja hoito –seminaari 5.10.2010, klo 12.00–16.00 info- ja tarvekartoituspäivä ja 27.10.2010,
klo 8.30–15.30 koulutuspäivä. Ilmoittautuminen molempiin päiviin viimeistään viikkoa ennen osastosihteeri Päivi Laurolle, paivi.lauro@avi.fi. Lisätietoja tästä

Kuukauden kulttuurijuttu
•

56. Tampereen päivää vietetään 1.-3.10.2010. Tutustu viikonlopun ohjelmaan tästä

Palautetta Ovi-uutisista voit jättää tästä!
Seuraava Ovi-uutiset ilmestyy elokuun loppupuolella.
Osallistu myös Oma Ovi –projektin verkkoyhteisöön: http://omaovi.ning.com
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Ota yhteyttä Oma Ovi -projektiin:
Anne Kumpula
puh. 044 7906 641
Marjo Nieminen
puh. 044 7906 648
Jenni Santanen
puh. 044 7906 369
sähköposti: etunimi.sukunimi@takk.fi
http://omaovi.ning.com

