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TRAINEE-TOIMINTA 
VALLIn Trainee -toiminta yhdistää 
nuoret, iäkkäät sekä vanhustyöntekijät. 
Se tarjoaa nuorille onnistumisen 
kokemuksia työelämästä ja tukee 
heitä kohti opintoja, työelämää ja 
omannäköistä tulevaisuutta. 

Trainee-toiminnassa rakennetaan siltoja 
nuorten ja ikäihmisten välille. Toiminta 
vastaa samalla useaan yhteiskunnalliseen 
haasteeseen ja lisää välittämisen 
ilmapiiriä yhteiskunnassa. 

"Nyt tiedän, mitä haluan 
tehdä tulevaisuudessa."  
– NUORI 25 V. 

Valtakunnallinen Trainee-toiminta 
toteutetaan yhteistyössä nuoria 
ohjaavien tahojen ja vanhustyöyhteisöjen 
kanssa. Toiminta on alkanut vuonna 2013 
ja olemme pystyneet auttamaan useita 
satoja nuoria eteenpäin elämässä. 

Nuorelle hyödyllinen 
askel kohti tulevaisuutta 

"Muille nuorille haluan sanoa, 
että kannattaa tulla rohkeasti 
kokeilemaan. Parasta on, kun oppii 
paljon uusia asioita ja pääsee osaksi 
oikeaa työyhteisöä." 

NUORI 25 V. 



 

 

 
 

 

 

 
 

TRAINEE-OHJELMA 
Työkokemusta ja itsevarmuutta – kohti 
omannäköistä tulevaisuutta 
Toiminta on tarkoitettu 18-29-vuotiaille työn 
ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. 

Trainee-ohjelma kestää yleensä neljä 
viikkoa ja sen aikana nuori on osa 
työyhteisöä. Pienryhmässä tutustutaan 
ohjaajan tuella  ikäihmisiin ja vanhusalan 
moninaisiin ammatteihin. Vaihtoehtoja on 
todella paljon. 

Nuori harjoittelee työelämässä ja 
opinnoissa tarvittavia taitoja oman ohjaajan 
sekä työyhteisön tuella ja saa vahvistusta 
tulevaisuuden suunnitelmilleen. 

TRAINEE-TULOKSIA 
Kaikki toimintaan osallistuneet nuoret 
kokevat työelämätaitojensa vahvistuneen 
toiminnan aikana. 

Trainee-ohjelman jälkeen nuorista  90 % 
etenee työllisyys- tai opintopoluille ja 
heistä 70 % sote-alalle. 



 
 

 

 

 
  

 

 
  

 

TRAINEE-YHTEISTYÖ 
Nuoria kohtaava ammattilainen 
Lisäämme tietoa vanhusalan moninaisista 
uravaihtoehdoista ja sukupolvien välisen 
yhteyden merkityksestä. 

Toteutamme Trainee-ohjelmia, työpajoja 
ja tempauksia,  joiden avulla nuoret 
oppivat  tunnistamaan omia vahvuuksiaan 
työelämässä ja saavat tukea omille 
tulevaisuuden opinto- ja uravalinnoilleen. 

Oppilaitoksen edustaja 
Kerromme moninaisista uravaihto-
ehdoista sote- ja vanhusalalla. 
Vierailemme oppitunneilla ja 
suunnittelemme kanssanne sisältöjä. 
TUVA-koulutuksen tai sote-alan opettaja, 
tämä voisi olla sinun juttusi? 

Vanhustyöyhteisö 
Sukupolvien välinen kohtaaminen 
rikastuttaa kaikkien osapuolten  arkea 
ja tuo iloa koko vanhustyöyhteisöön. 

Vahvistamme myös työyhteisöjen taitoa 
kohdata ja ohjata erilaisista taustoista 
tulevia nuoria työelämässä. 



 

 
 

 
 

  

 
  

  

SUKUPOLVIÄLYKÄS 
TYÖELÄMÄ 
Nuorten, ikäihmisten ja kokeneiden 
työntekijöiden välisissä kohtaamisissa 
jokainen oppii toisiltaan. 

VALLIn Trainee-toiminta vahvistaa 
sukupolvien välistä yhteyttä ja 
rakentaa luottamusta sekä 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Ja se kantaa kauas tulevaisuuteen. 

Tule mukaan edistämään sukupolvi-
älykästä työelämää. Ja  tarjoa 
onnistumisen kokemuksia erilaisista 
taustoista tuleville nuorille. 
Auta rakentamaan yhteiskuntaa, 
jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja vanheta. 

"Toiminnan aikana oppii taitoja, 
joita tarvitsee läpi elämän: 
erilaisten ihmisten kohtaamista ja  
ymmärrystä kaikkia kohtaan."   
– NUORI 20 V. 



 
 

  

 
  

 

HALUATKO 
KUULLA LISÄÄ? 

Ota yhteyttä 
Johanna Roti 

vastaava suunnittelija 
johanna.roti@valli.fi 

050 374 8001 

www.valli.fi/trainee 

@vallintrainee 

@vallintrainee 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto VALLI ry 
VALLI ry on 1953 perustettu valtakunnallinen 
vanhusalan asiantuntijajärjestö. Teemme työtä 
paremman vanhuuden puolesta. Vahvistamme 
yhteiskunnassamme sukupolvien välistä yhteyttä. 

www.valli.fi/trainee
mailto:johanna.roti@valli.fi

