
Vanhustyön Trainee tarjoaa maksuttomia 

virtuaalisia infotilaisuuksia 

Infotilaisuuksien aiheita 

• Ikäihmisten kohtaaminen

• Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten parissa
• Työ ikäihmisten parissa - millaisia työelämätaitoja vanhusalan eri tehtävissä tarvitaan,

millaisia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia alalla on

• Räätälöidyt aiheet (esimerkkinä pitämämme oppitunnit lukiolaisille, jotka alustivat
ikäihmisille suunnattujen liiketoimintasuunnitelmien tekoa)

Miten 

• Räätälöimme yhdessä toiveittesi mukaisen infotilaisuuden

• Infotilaisuuden kesto voi olla esimerkiksi 30–60 minuuttia
• Tilaisuus voi sisältää osallistavia tai työpajamaisia osuuksia
• Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti esimerkiksi Microsoft Teams tai Zoom -ohjelmilla.

• Mahdollisuus pitää infoja myös paikan päällä koronatilanteen sen salliessa.
• Ota yhteyttä sähköpostitse suvi.hiltunen@valli.fi tai puh. 050 408 2890 niin jutellaan

lisää!
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