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REHTOREIDEN ILTA  
ti 25.10.2022  

klo 17-20 
Vaakuna, Hämeenlinna 

 
OAJ Kanta-Häme järjestää alueen rehtoreille ja apulaisrehtoreille koulutusillan. Järjestämme 
iltatilaisuuden, jotta mahdollistamme paremmin myös luokanopettaja-rehtoreiden osallistumisen 
tilaisuuteen. Osallistuminen ei edellytä OAJ:n jäsenyyttä. 
 
Miten työpaikan palautekuttuuria voisi muokata niin, että se olisi entistä luontevampaa ja itse palaute- 
tilanteet olisivat molemmille osapuolille rakentava kokemus? 
Usein palautteen annossa keskitytään itse annettuun palautteeseen, kuitenkin palautetilanteissa 
onnistumisen kannalta merkityksellisempää on palautteen vastaanottajan rooli. 

• Opi hyödyntämään joustavasti ja monipuolisesti puheeksi ottamista ja palautteen antoa? 

• Miten annetaan palautetta tavalla, joka on toisen helpompi ottaa vastaan? 

• Tunnista omat haasteesi palautteen vastaanottamisessa. 

• Opi työkaluja haastavan palautetilanteen hallintaan 

• Työkaluja palautteen hyödyntämiseen silloinkin saat huonosti esitettyä palautetta 

• Tunnista palautteen annossa havainnon ja tulkinnan ero ja opi antamaan ja vastaanottamaan 
paremmin palautetta 

• Miten toimia tilanteessa, jossa palaute voi pahimmillaan olla rikkovaa? 
 
 
Illan ohjelma: 
klo 17-17.50 Ruokailu noutopöydästä 
klo 18-20 Palaute, puheeksi ottaminen ja palautteen vastaanotto, Mika Vesala, kouluttaja ja opettaja, 
Mielenrauha koulutuspalvelut Oy 
 
Henkilökohtaiset  ilmoittautumiset ma 10.10. klo 15 mennessä. 

Voit ilmoittautua myös OAJ Kanta-Hämeen verkkosivulla www.oajkantahame.fi/ olevan kutsun kautta.  

 
TERVETULOA! 
Timo Hillman  Katri Juvonen   
puheenjohtaja alueasiantuntija 
040 1369 277 040 1369 278 

http://www.oajkantahame.fi/
mailto:puheenjohtajakantahame@gmail.com
https://q.surveypal.com/Rehtoreiden-ilta-25.10.22
http://www.oajkantahame.fi/
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Joukossamme saattaa olla hajusteyliherkkiä henkilöitä, joten tulethan 
tilaisuuksiimme tuoksutta! 
 
OAJ Kanta-Hämeen ohjeet tilaisuuksiin ilmoittautumisesta 
 
1.Tilaisuuksiin ja koulutuksiin ilmoittautuminen 
 

• Ilmoittaudu tilaisuuteen tai koulutukseen kutsussa mainittuun osoitteeseen 

annettuun päivämäärään mennessä. 

• Peruutukset mahdollisimman varhain p.050 513 7855 tai 

oajkantahame@gmail.com 

• Jokainen osanottaja ilmoittautuu henkilökohtaisesti, ilmoittautuminen 

tarkoittaa, että osallistut koulutukseen kokoaikaisesti. Noudata annettuja 

aikatauluja. 

• Myöhässä ilmoittautuneille emme voi taata tarjoilua, mutta ohjelmaan he 

voivat osallistua. 

 

2. Osallistumisen peruuttaminen 

• Jos peruutat ilmoittautumisesi ohjeen mukaan, sinulle ei aiheudu 

kustannuksia. 

• Jos peruutat osanottosi ilmoittautumispäivän päättymisen jälkeen ilman 

lääkärintodistusta tai muuta pätevää selvitystä, veloitetaan Sinulta 

tilaisuuden tarjoilun hinta. 

 
Jos itse et voi osallistua tilaisuuteen, johon olet jo ilmoittautunut, voit hankkia 
itsellesi kohderyhmän mukaisen sijaisen. Ilmoita sijaisen nimi tilaisuuden 
järjestäjälle. 
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