
TORNION MALLIN alustava VIIKKO-OHJELMA 01.11.2018 – 30.11.2018  
Ohjelma saattaa täydentyä ulkopuolisten toimijoiden ja asiantuntijoiden vierailuilla, avoimilla ovilla sekä eri 

verkkoluennoilla. Ohjelma saattaa myös muuttua!  
Tulevan viikon ohjelma voi muuttua aina edeltävään perjantaihin asti.  

Tervetuloa!  Muokattu 21.11.2018 

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

 
Torstai Perjantai 
01.11. 02.11. 

08:45 ovet aukeaa ovet aukeaa 

 09:00-
11:00 

Asiointi TE-palveluissa. Työllistymistä edistävät 
palvelut ja hankkeet Torniossa. 

Yleiskatsaus työnhaun asiakirjoihin:  ansioluettelo, 
hakemuskirje, avoin hakemus, videohakemus 

tauko  

13:00– 
15:00 

 Henkilökohtainen palvelutuokio ajanvarauksella 13:00-15:00  
Oikeuttaa työttömyysturvan aktiivimallin aktiivisuutta kerryttävään osallistumistodistukseen! 

Vain ajanvarauksella Outille tai Pialle numeroista 040-6874166 ja 040-6694417.  
Yksi aika on kaksi tuntia (13-15). Vastaanotto joko Vanhalla Kartanolla tai Green Linella. 

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

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
05.11. 06.11. 07.11. 08.11. 09.11. 

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

09:00- 
11:00 

 

 Työikäisten terveys, 
hyvinvointi ja toimintakyky 

(webinaari). 
Työnhakijan oikeudet ja 

velvollisuudet. 

Työnteon eri muodot: 
Kevytyrittäjyys.  

(oman työn myyminen 
laskulla ilman 

yritysnumeroa) 

Katsaus netin 
ilmaisiin työkaluihin. 

Työskentely ja 
työmahdollisuudet 

EU:ssa. 

tauko  tauko  tauko  

12:45  ovet aukeaa  ovet aukeaa  

13:00– 
15:00 

 
LinkedIn ja some-kanavat 

työnhaussa.  
(Urasammon webinaareja) 

 

Studia generalia: 
työtä ja toimeentuloa.  

(Helsingin yliopiston 
seminaaritallenne) 

 

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



 
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 

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

9:00-11:00 

Ansioluettelon 
laatiminen. 

Työhaastatteluun 
valmistautuminen. 

TyöllisyysTiistai: 
Kasvupalvelu-uudistus  

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

  
Työttömyysturvan 

aktiivimalli – 
ajankohtaista ja UKK. 

tauko  tauko    

12:45  ovet aukeaa  ovet aukeaa  

13:00-
15:00 

Työnhaun strategia.  
Verkostoituminen ja 

piilotyöpaikat. 
(Urasammon webinaareja) 

Nykyaikainen 
työnhakuprosessi. 

Työnhaun 
markkinointipuhelut. 
(Uranosteen webinaareja) 

 

Tornion 
työllisyyspalvelujen 

ideaverstas 
Kokeilevaa ideointia yhteis-

kehittämisen metodien avulla 

 

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

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 
08:45 ei toimintaa ovet aukeaa ovet aukeaa ovet aukeaa ovet aukeaa 

9:00-11:00  

Mikä on piilotyöpaikka, ja 
miten sellaista haetaan? 
Mitä on, ja miten toimii 

vuokratyö? 

Johdatus kehittämis- 
ja innovaatio- 

ajatteluun, 
palvelumuotoiluun ja 

tuotteistamiseen. 

Työn tulevaisuus. 
Megatrendit ja  
muuttuva työ.  

Tulevaisuuden  
ammatit. 

 Työllisyysasioiden 
ajankohtaiskatsaus 
(Kasvupalvelu-uudistus, 

Työmarkkinatori,  
Aktiivimalli 1&2.) 

tauko  tauko  tauko  
12:45  ovet aukeaa  ovet aukeaa  

13:00-
15:00 

 

Vakuuttava CV kohta 
kohdalta. Haastatteluun 

johtava työhakemus. 
(Urasammon webinaareja) 

 
TEDx-luentoja 

(Monipuolista tietoa, ajatuksia 
ja inspiraation lähteitä tiiviisti.) 

 

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



 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 

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

9:00-11:00 
Hauskoja tarinoita 

yrittäjyydestä. 
(seminaaritallenne) 

Asiaa työeläkkeestä. 
Seniori työssä – 

työuran jatkaminen yli 
eläkeiän. 

Uuden oppiminen ja 
osaamisen täydentäminen 

työttömyysaikana.  
(Kansalaisopisto, Avoin yliopisto, jne.) 

Toisen asteen 
opiskelutarjonta Torniossa. 

Työnhakukunto ja 
itsensä johtaminen. 
Omien vahvuuksien 

kartoittaminen.  
(Urasammon webinaareja) 

 

tauko  tauko  tauko  

12:45  ovet aukeaa  ovet aukeaa  

  

Myyttejä työstä: 
"Suomessa työllä ei 

rikastu."  
"Yritysten ahneus 
tekee työttömiä."  

(YLE:n ohjelmatallenteita) 

 

Osatyökykyisten reitit 
työllisyyteen.  
(Tallenne TEM:in 

tiedotustilaisuudesta) 
Kuntouttava työtoiminta. 

 

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. Lisäksi mahdollisuus henkilökohtaiseen palvelutuokioon ajanvarauksella. 
 

Osallistuminen tilaisuuksiin kerryttää Työttömyysturvan aktiivimallin aktiivisuutta! 
 

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

 
 

 
 

 


