
Valitse vapaasti ja vaikuta! 

Haluatko olla mukana innovoimassa ja kehittämässä uutta? Mietitkö miten voisit yhdistää omia 

kiinnostuksen kohteitasi vanhustyöhön? Kiinnostaako yhdistystoiminta tai toivotko oppivasi siitä 

lisää? Vai pursuatko kenties ideoita, jotka odottavat toteuttamista? Toivotko vapautta suorittaa 

kursseja, joissa luovuus saa loistaa? 

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opintojesi sisältöön ja valita vapaastivalittavia kursseja, jotka 

järjestetään yhteistyössä Suomen Geronomiliiton kanssa. Suomen Geronomiliitto tarjoaa 

monipuolisia tehtäviä geronomiopiskelijoille ympäri maata. Tehtävät vaihtelevat laajuudeltaan ja 

opiskelijat saavat niistä laajuuden mukaan opintopisteitä. Ajatuksena on, että yksi opiskelija tekee 

töitä yhden opintopisteen edestä. Kun olet tehnyt tehtävän valmiiksi, saat Suomen Geronomiliitolta 

todistuksen suorituksestasi. Suomen Geronomiliitto nimeää liiton puolesta yhteyshenkilön, joka 

koordinoi ja ohjaa tehtävien suorittamista. 

Minkälaisia tehtävät ovat? 

Suomen Geronomiliitto on suunnitellut monipuolisia ja erilaisia tehtäviä geronomiopiskelijoiden 

valittavaksi. Tehtävien tavoitteena on, että opiskelijat pääsevät hyödyntämään monialaista 

kokemustaan ja tekemään uusia aluevaltauksia. Lisäksi tehtävillä pyritään lisäämään geronomin 

osaamisen ja Suomen Geronomiliiton näkyvyyttä. 

Tehtävät voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: 

● Pieniä projekteja yhteistyössä paikallisen työelämän kanssa. 

● Voi hyvänen ikä- julkaisun kehittäminen, myynti ja markkinointi. Voi hyvänen ikä –julkaisu on 

luettavissa Suomen Geronomiliiton nettisivuilla.  

● Yhdistyksen alajaoston perustamiseen liittyvän mallin kehittäminen. 

● Geronomin työstä ja osaamisesta kertova julkaisu yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa. 

● Suomen Geronomiliiton oman lehden ideointi ja innovointi. 

● Kuvakoosteen kokoaminen vanhuudesta Suomen Geronomiliiton käyttöön. 

● Materiaalin tuottaminen Suomen Geronomiliitolle, esim. esitysrunko geronomin osaamisesta. 

● Koonti vanhustyön kehittämiseen liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta. 

● Haastatteluja työelämässä olevista geronomeista ja artikkeleita geronomin työnkuvista blogiin, 

Suomen Geronomiliiton nettisivuille tai Yhteenveto lehteen. Suomen Geronomiliiton nettisivujen 

kehittäminen. 

● Blogitekstien kirjoittaminen: ajatuksia vanhuudesta, elämästä ja ajankohtaisista ilmiöistä. 

 Opiskelijatoiminnan aktivoiminen omassa oppilaitoksessa. 

 

 



Miksi kannattaa lähteä mukaan?  

Liittomme on tärkeä linkki toisiimme ja koemme tehtäväksemme geronomin ammatti-identiteetin 

vahvistamisen. Viestintä ja markkinointi ovat tärkeitä taitoja geronomin työssä, jotta geronomin 

osaamista saadaan näkyväksi. Opetussuunnitelmissa kyseiset aiheet eivät välttämättä painotu, 

joten tehtävät ovat oivallinen tilaisuus kehittää osaamistaan viestinnän saralla. Lisäksi 

vanhustyössä tarvitaan uusia toimintatapoja ja tämä on tilaisuutesi olla kehittämässä vanhustyötä 

positiiviseen suuntaan konkreettisesti ja suoraan käytännössä. Opiskelijana pääset tutustumaan 

yhdistystoimintaan ja Suomen Geronomiliittoon sekä verkostoitumaan vanhustyön kentällä. Jos 

Suomen Geronomiliiton toiminta kiinnostaa, opiskelijat ovat tervetulleita mukaan liiton toimintaan. 

Ennen kaikkea toivomme, että tehtävien kautta pääset syventämään näkemystäsi vanhustyöstä ja 

omaksumaan uusia sekä raikkaita näkökulmia.  

Otathan yhteyttä ja kysyt rohkeasti lisää ehdottamistamme tehtävistä tai kerrot omasta 

näkemyksestäsi, jonka haluaisit toteuttaa! 

 

Yhteydenotot: 

Miia Pulkkinen Miia.Pulkkinen.sgl@gmail.com  

 

 

Yhteistyöterveisin,  

Suomen Geronomiliitto ry 
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