
TORNION MALLIN alustava VIIKKO-OHJELMA 03.09.2018 – 28.09.2018  
Ohjelma saattaa täydentyä ulkopuolisten toimijoiden ja asiantuntijoiden vierailuilla. Ohjelma saattaa myös muuttua!  

Tulevan viikon ohjelma voi muuttua aina edeltävään perjantaihin asti.  
Tervetuloa!  Muokattu 20.09.2018 

Vanha kartano, Keskikatu 36, 95400 Tornio  
www.tornio.fi/tornionmalli 

 
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

03.09. 04.09. 05.09. 06.09. 07.09. 
08:45 ovet aukeaa ovet aukeaa ovet aukeaa ei toimintaa ovet aukeaa 

 09:00-
11:00 

Asiointi TE-
palveluissa. 

Työllistymistä 
edistävät palvelut ja 
hankkeet Torniossa. 

Alkaisinko yrittäjäksi?  
(Paikallinen yritys-/ 

laskutuspalveluasiantuntija 
paikalla) 

Toiminimi ja osakeyhtiö – 
mitä eroa toiminnassa? 

(webinaari) 

Työ  
henkilökohtaisena 

avustajana 
 

Nykyaikainen 
ansioluettelo. 

Ansioluettelon teko. 

Vanha kartano, Keskikatu 36, 95400 Tornio  

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
10.09. 11.09. 12.09. 13.09. 14.09. 

08:45 ei toimintaa ovet aukeaa 09:45 ovet aukeaa ovet aukeaa ovet aukeaa 

09:00- 
11:00 

 

TyöllisyysTiistai: 
Maahanmuuttajien 

työllisyys 
(kunta.tv:n suora lähetys  
10:00-12:00) Huom. aika! 

Lapin AMK:n 
opintotarjonta 

(Lapin AMK:n asiantuntija 
paikalla). 

Toisen asteen opiskelu-
tarjonta Torniossa. 

Työllisyysasioiden 
ajankohtaiskatsaus: 

Kasvupalvelu-uudistus, 
Työmarkkinatori, 
Aktiivimalli 1 ja 2. 

Miten tekoäly tulee 
muuttamaan 
työelämää? 

Työelämä 2020-hankkeen -
live seminaari Helsingistä 
Huom. aika 09:00-12:00! 

tauko      

13:00– 
15:00 

 

Avoimet ovet kello 13:00-15:00 tiistaista perjantaihin! (Ei osallistumistodistusta!) 
Yksilöllistä apua ja vinkkejä (piilo)työpaikan hakuun, ansioluettelon ja hakukirjeen tekoon, 

työhaastatteluun valmistautumiseen, LinkedIn profiilin laatimiseen yms. (Voit myös varata ja varmistaa 
juuri sinulle sopivan ajan Outille tai Pialle numeroista 040-6874166 ja 040-6694417) 

Vanha kartano, Keskikatu 36, 95400 Tornio  
www.tornio.fi/tornionmalli 



 
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

17.09. 18.09. 19.09. 20.09. 21.09. 
08:45 ei toimintaa ovet aukeaa ovet aukeaa ovet aukeaa ovet aukeaa 

9:00-
11:00 

 

Yleiskatsaus työnhaun 
asiakirjoihin: 
ansioluettelo, 

hakemuskirje ja 
portfolio. 

Megatrendit ja 
muuttuva työ. 

Tulevaisuuden 
ammatit. 

Työskentely ja 
työmahdollisuudet 

EU:ssa. 

Studia generalia: 
työtä ja toimeentuloa 

– luentotallenne.  
Valmistautuminen 
työhaastatteluun. 

tauko      

13:00-
15:00 

 

Avoimet ovet kello 13:00-15:00 tiistaista perjantaihin! (Ei osallistumistodistusta!) 
Yksilöllistä apua ja vinkkejä (piilo)työpaikan hakuun, ansioluettelon ja hakukirjeen tekoon, 

työhaastatteluun valmistautumiseen, LinkedIn profiilin laatimiseen yms. (Voit myös varata ja varmistaa 
juuri sinulle sopivan ajan Outille tai Pialle numeroista 040-6874166 ja 040-6694417) 

Vanha kartano, Keskikatu 36, 95400 Tornio www.tornio.fi/tornionmalli 

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 
08:45 ei toimintaa ovet aukeaa ovet aukeaa ovet aukeaa ovet aukeaa 

9:00-
11:00  

Koulutus Nord – avain 
pohjoismaisille 

työmarkkinoille. 
Koulutus Nordin esittely 

ja koulutustarjonta 
(Koulutus Nordin 

koulutusjohtaja paikalla). 

Työnhakijan oikeudet ja 
velvollisuudet. Tietoa 

työttömien työnhakijoiden 
ilmaisesta 

terveystarkastuksesta. 
(Kaupungin terveydenhoitajia 

paikalla).  
Asiaa työterveydestä. 

Johdatus kehittämis- 
ja innovaatio- 

ajatteluun, 
palvelumuotoiluun ja 

tuotteistamiseen. 

Mikä on 
piilotyöpaikka, ja 

miten sellaista 
haetaan? 

Mitä on, ja miten 
toimii vuokratyö? 

tauko      

13:00-
15:00  

Avoimet ovet kello 13:00-15:00 tiistaista perjantaihin! (Ei osallistumistodistusta!) 
Yksilöllistä apua ja vinkkejä (piilo)työpaikan hakuun, ansioluettelon ja hakukirjeen tekoon, 

työhaastatteluun valmistautumiseen, LinkedIn profiilin laatimiseen yms. (Voit myös varata ja varmistaa 
juuri sinulle sopivan ajan Outille tai Pialle numeroista 040-6874166 ja 040-6694417) 

Vanha kartano, Keskikatu 36, 95400 Tornio  
www.tornio.fi/tornionmalli 

Tervetuloa!  
 



Lapin alueellinen työllisyyskokeilu - Tornion kaupunki  
TORNION KAUPUNGIN TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELU- JA TOIMINTAMALLI 
 

Tornion mallin puitteissa järjestetään työllistymisedellytyksiä parantavaa palvelua ja toimintaa Vanhassa kartanossa 3-4 kertaa 
viikossa. Ohjelma vaihtuu viikoittain.  
 

Osallistuminen tilaisuuksiin (paitsi Avoimiin Oviin! ja kun lukee, että Ei osallistumistodistusta!) kerryttää 
Työttömyysturvan aktiivimallin aktiivisuutta! 
 

Lisätietoja: www.tornio.fi/tornionmalli tai 
Työnsuunnittelija Outi Alapekkala 040-687 41 66 

 
 

 
 

 


