
Tervetuloa Foorumix-hankkeen 
Helmiseminaariin 

Esimiesverkostot työkykyjohtamsien tukena, Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa 

 



FOORUMIX-hankkeessa 
 

 

Pilotoidaan esimiesten vertaisfoorumeita ja levitetään 
työelämän laatua ja työkykyjohtamista edistävää tietoa 
 
Kokemusten perusteella luodaan vertaisfoorumimalli, 
materiaalipankki ja ohjaajakoulutus, jotka ovat jatkossa 
 työpaikkojen 
 yrityspalveluiden ja 
 työterveyshuollon käytettävissä.  
 
Lisätietoja www.foorumix.fi 

Tuottavaa 
hyvinvointia! 



Allekirjoitus osallistujalistaan!  
Henkilölomakkeen täyttö (hetu ja allekirjoitus). Myös org. lomakkeita 

OHJELMA 

12.30 – 12.45  Esimiesten vertaistuki Tapio Myllymaa 

12.45 – 14.00  Työelämän sukupolvet Anu Järvensivu 

  Kahvit 

14.20 – 14.30   Esimiesten vertaisfoorumit  – Kymppikortit niiden 

  työvälineenä Kaarina Latostenmaa ja Niina Inberg 

14.30 – 15.30   Kortit pöytään! Keskustellaan pöydissä päivän 

  teemoista ja tutustutaan samalla Kymppikortteihin   

  Vuorovaikutteista iltapäivää kaikille! 



 Kaarina Latostenmaa ja Niina Inberg, SAMK 

ESIMIESTEN VERTAISFOORUMIT 
–  Kymppikortit niiden työvälineenä  

 



ESIMIESTEN VERTAISFOORUMIT 

Idea syntynyt esimiesten toiveesta (posteri) 
Foorumit voivat olla työyhteisöjen sisäisiä tai yritysten välisiä 
 
Luottamuksellinen ja vastavuoroinen kokemustenvaihto 

 

Yleisiä aiheita 
Muutos ja vuorovaikutus 

Palautteen antaminen ja saaminen  

Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen 

Työterveysyhteistyö 

Työkyvyn laskun ja elämäntilanteiden huomiointi 

Vaikutukset työntekijöiden arkeen 



Avainsana on jatkuvuus 
 

Hyvät ideat eivät hautaudu, kun ne pääsevät  
systemaattisen prosessin kautta arkeen  

 

Esimiehen 
jaksaminen ja 

osaaminen 

Työyhteisön 
hyvinvointi ja 

tuottavuus 



Huom! Foorumix-hankkeen vertaisfoorumipilottiin voidaan 

vielä ottaa mukaan Satakuntalaisia pk-yrityksiä 

 

Tavoitteemme:   Esimiesten vertaisfoorumitoiminnasta  

        pysyvä käytäntö 

 

Tietoa, työkaluja, koulutusta ja palveluita työpaikoille 

työterveyshuollolle ja yrityspalveluille  

 

  www.foorumix.fi 



Tulossa keväällä 2016 

 Yritysneuvojafoorumi ke 16.3.  
 Järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

 

 Työterveystoimijoiden koulutukset 
 ti 12.4. ja to 19.5. Merja Koivuniemi 

 

 Foorumix kesäpäivät (ehkä 1.6.)  

 _____________________________________ 

 Työelämä 2020 Satakunnan alueverkosto järjestää: 
 Muutos mahdollisuutena –seminaarin ke 20.4.   

 



KYMPPIKORTIT  
– aihekortit esimiesten vertaisfoorumeihin 



IDEASTA TUOTTEEKSI 
Kymppikortit foorumien työkaluna 

Tarve 
foorumien 
työkalulle 

Tuumasta 
toimeen, 
korttipaja 
käyntiin! 

Kehittelyä 
ja työkalun 
testausta 

Proto ja 
viimeiset 
viilaukset 

Kortit 
pöytään! 



Kortit kulkevat näppärästi ja siististi 
mukana kestävässä kuoressa 

Ohjekortit ja esite apuna  
Kymppikorttien käyttöön 



Teemat nousivat pilottiryhmistä,  
foorumiohjaajilta ja hanketyöryhmäläisiltä 

Kortit sisältävät: 10 pääteemaa ja 40 alateemaa  

    50 näkökulmaa keskusteluihin 



Kortit pöytään klo 14.30 - 15.30 
 

Sopivan kokoiset ryhmät - osa voi olla pieniäkin 

1. Tutustuminen toisiimme ja Kymppikortteihin 

2. ”Mihin teemaan/teemoihin paneudumme”  

3. Hyvää keskustelua! 

        Olemme käytettävissä! 

 

Ajatuksia esimiesten vertaisfoorumitoiminnasta ja 

Kymppikorteista voi kirjoittaa palautelomakkeeseen  



”Koska voimme, rakentakaamme pidempi pöytä, 
älkäämme korkeampaa aitaa.” 



Kiitos osallistumisestasi! 

Verkostoituminen  
ja hyvinvointi  

tuottavat – aina! 


