
Seuraava ASTe:
Korkeasti koulutettujen työelämäpäivä

Porin yliopistokeskuksella 22.1.20 klo 12.00 – 18.00!

Työelämäpäivän järjestää Tampereen yliopiston 

(Yhteiskuntatieteet/SOC) Porin yksikön ASTe –

Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali-

ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) –hanke.

Korkeasti koulutettujen työelämäpäivä tarjoaa mahdollisuuksia potentiaalisten työnantajien 

kohtaamiseen ja verkostoitumiseen, kehittää valmiuksia asiantuntijuudesta viestimiseen sekä lisää 

tietoutta erilaisista asiantuntijatyön ympäristöistä ja työllistymisen mahdollisuuksista. Päivä on 

suunnattu Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle, korkeasti koulutetuille 

työnhakijoille, muille korkeakouluopiskelijoille, työelämän edustajille sekä kaikille muille aiheesta 

kiinnostuneille. 

Yhteystiedot:

Vilma Wiro, projektikoordinaattori

vilma.wiro@tuni.fi, 050 318 2140

Ohjelma: 

12.00 - 12.30 Teemainfo: Vaihtoehtona itsensä työllistäminen (auditorio 125)

Ei ennakkoilmoittautumista.

12.35 - 13.30 Speed networking -pikaverkostoituminen (August)

Ilmoittautuminen: https://blogs.tuni.fi/aste/teema1/tyoelamapaiva/

13.40 - 14.10 Teemainfo: Asiantuntijatyön mahdollisuudet julkisella ja kolmannella sektorilla 

(auditorio 125)

Ei ennakkoilmoittautumista.

14.15 - 15.00 Polkuja työelämässä: UCPorin alumnipaneeli (auditorio 125)

Porin yliopistokeskuksella toimivista tutkinto-ohjelmista valmistuneet asiantuntijat avaavat työuriaan ja 

jakavat ajatuksiaan esimerkiksi valmistumisen jälkeisestä työllistymisestä, "oman jutun" löytämisestä ja 

Satakunnasta korkeasti koulutettujen työssäkäyntialueena.

Ei ennakkoilmoittautumista.

15.05 15.45 Teemainfo: Akateemisen työllistymisen monet väylät (auditorio 125)

Ei ennakkoilmoittautumista.

16.00 - 18.00 (noin) Like a pro –esiintymisvalmennus (auditorio 125)

Kouluttajana toimii FM Linnea Kotiniemi.

Ilmoittaudu: https://blogs.tuni.fi/aste/teema1/tyoelamapaiva/

mailto:vilma.wiro@tuni.fi
https://blogs.tuni.fi/aste/teema1/tyoelamapaiva/


Speed networking on nopeatempoinen ja ohjattu matalan kynnyksen verkostoitumistapahtuma, joka 

luo alustan opintojen aikaiselle työelämäyhteistyölle sekä työnantajien ja –hakijoiden kohtaamiselle 

tuomalla yhteen satakuntalaiset työelämän edustajat ja opiskelijat/työnhakijat. Tavoitteena on tuottaa 

tapaamisia, jotka johtavat toteutuvaan yhteistyöhön esim. opintojen osana tai työmarkkinoilla. 

Seuraava ASTe:
Korkeasti koulutettujen työelämäpäivä

Porin yliopistokeskuksella 22.1.20 klo 12.00 – 18.00!

Speed networking -verkostoitumistilaisuus

Kommentteja syksyn 2019 speed networkingista: 

”Kontakteja tuli sellaisilta aloilta, joihin en muuten olisi varmasti voinut olla 

yhteydessä. Hyvä että tuli oman alan ulkopuoleltakin nyt tuttuja.”

”Lyhyet kohtaamiset olivat antoisia. Juttua olisi jatkunut vielä lisääkin.”

• Tapahtuma: Speed networking - verkostoitumistilaisuus

• Aika: 22.1.2020 klo 12.35 – 13.30 

• Paikka: Porin yliopistokeskus, August (1. krs)

• Kohderyhmä: Satakuntalaisyritykset ja -yhteisöt, Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja 

muut korkeakouluopiskelijat, työnhakijat ja muut kiinnostuneet

Tilaisuuden järjestää Tampereen yliopiston 

(Yhteiskuntatieteet/SOC) Porin yksikön ASTe –

Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali-

ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) –hanke.

Yhteystiedot:

Vilma Wiro, projektikoordinaattori

vilma.wiro@tuni.fi, 050 318 2140

Ilmoittautuminen: https://urly.fi/1pAl (dl 20.1.2020)
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Seuraava ASTe:
Korkeasti koulutettujen työelämäpäivä

Porin yliopistokeskuksella 22.1.20 klo 12.00 – 18.00!

Like a pro – Esiintymisvalmennusta oman alansa 

asiantuntijoille

• Tapahtuma: Like a pro –esiintymisvalmennus 

• Aika: 22.1.2020 klo 16.00 – 18.00

• Paikka: Porin yliopistokeskus, auditorio 125

• Kohderyhmä: Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja muut korkeakouluopiskelijat, 

työnhakijat, muut kiinnostuneet

Esiintymistilanteet kuuluvat opintoihin ja työelämään lähes kaikilla aloilla ja esiintymistaidot ovat 

nykyisen työelämän yleistaitoja. Like a pro –esiintymiskoulutuksesta saat vinkkejä ja käytännönläheistä 

opetusta, joka tulee valmiuksiasi esiintyä, pitää puheenvuoroja ja toimia vaihtelevissa 

vuorovaikutustilanteissa. Koulutuksen kautta löydät uusia tapoja esiintyä, innostaa ja oivaltaa omaa 

asiantuntijuuttasi. Kouluttajana toimii FM Linnea Kotiniemi.

Ilmoittautuminen: https://urly.fi/1pAp (dl 20.1.2020)

Kommentteja syksyn 2019 esiintymiskoulutuksesta:

”Hyviä vinkkejä esim. äänenkäyttöön ja rohkeutta”

”Innostava luennoitsija, mukavat ryhmätyökaverit”

Tilaisuuden järjestää Tampereen yliopiston 

(Yhteiskuntatieteet/SOC) Porin yksikön ASTe –

Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali-

ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) –hanke.

Yhteystiedot:

Vilma Wiro, projektikoordinaattori

vilma.wiro@tuni.fi, 050 318 2140
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