
Ikäihmisten kanssa esimerkiksi
pelataan, leivontaan, ulkoillaan,
kokeillaan vr-laseja, tehdään
kädentaitoja...

Voit hyödyntää omaa osaamistasi
tai kokeilla uusia juttuja!

Pääset myös tutustumaan
monenlaisiin ammatteihin
palvelutalossa.

Tule mukaan työkokeiluun
pienryhmään!

Suvi Hiltunen
050 408 2890 (voit laittaa myös WhatsAppia)       
 suvi.hiltunen@valli.fi

4 viikon ryhmätyökokeilussa
tutustutaan yhdessä ikäihmisiin ja
heidän arkeensa palvelutalossa. 
Ryhmänä harjoitellaan erilaisia
tehtäviä sekä järjestetään
aktiviteetteja. 

Mikä?
Sinulle 18-29-vuotias, joka haluat
tutustua ikäihmisiin ja saada
monipuolista työkokemusta.

Ikäihmisten kohtaamisesta on
hyötyä lähes millä tahansa alalla!

Miksi?

Kenelle?

Millaista?

Palvelukeskus Ilolansaloon 23.11.2021 alkaen

YhteystiedotMiten?

Saat monipuolista
työkokemusta
Opit uusia taitoja
Tutustut eri ammatteihin
Työelämätaitosi kehittyvät
Saat päivitetyn cv:n (myös
video-cv halutessasi)
Mahdollisuus osaamisraportin
tekoon sote-alan
tutkinnonosasta 

vanhustyon_trainee

Ota yhteyttä tai kerro esim.
Ohjaamossa/TE-toimistossa, että
olet kiinnostunut  työkokeilusta.

Sovitaan tapaaminen ja pohditaan
yhdessä, olisiko tämä työkokeilu
juuri sinun juttusi! 
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