
 

 

 

 

 

”Vieläkin on vähän semmoinen olo, että 

onko tämä totta, olen palkkatöissä. Työ oli 

tavoiteportaideni ylimmän askeleen haave. 

Ihmeellisen äkkiä sinne pääsin”, Anne 

Jumppanen, 29, kertoo viime syksyisestä 

työllistymisestään Viikko Pohjois-Karjala -

lehden toimisto- ja asiakaspalvelutehtä-

viin. 

Jumppanen on koulutukseltaan merko-

nomi. Valmistumisensa jälkeen hän oli yh-

deksän vuotta kotiäitinä. Kun kuopus täytti 

kolme vuotta, Jumppanen alkoi etsiä pol-

kua työelämään. Kaupanala raskaine tava-

ran purkuineen oli terveydellisistä syistä 

poissa laskuista. Sosiaalityöntekijän kautta 

työllistymisen tueksi löytyi KAIKU-hanke. 

Syksyllä 2016 Jumppanen aloitti neljän 

kuukauden kuntouttavan työtoiminnan 

jakson Päiväkoti Tilkkutäkissä. Pitkän koti-

äitiyden jälkeen päiväkoti tuntui sopivalta 

paikalta kokeilla työntekoa, omaa fyysistä 

jaksamista sekä työn ja arjen yhdistämistä. 

”Muistan, kuinka peloissani ja jännitty-

neenä aloitin työt. Ajattelin, että tuleeko  

 

 

 

tästä mitään, osaanko mitään, olen ollut 

vain kotona. Mutta kaikki meni hyvin. Työn-

tekijät ottivat minut lämpimästi vastaan ja 

sain työstäni positiivista palautetta. Kun 

jakson lopuksi sain päiväkodista muuta-

man palkallisen työpäivän, se vahvisti luot-

tamusta. Osaan ja pystyn.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti Matleena Pekkanen, kuva Ninka Reittu 

 

Niin paljon hyvää lyhyellä ajalla 



 

 

 

Päiväkodin jälkeen Jumppanen halusi ko-

keilla toisentyyppisiä tehtäviä. Työhönval-

mentajan tukemana uudeksi kuntouttavan 

työtoiminnan paikaksi löytyi Joensuun 

Työväenyhdistys ry. Kuntavaalien alla yh-

distyksessä oli paljon tehtävää: asiakaspal-

velua, toimistotehtäviä ja käytännön järjes-

telyjä. Taloushallinnon tehtäviin Jumppa-

nen perehtyi samoissa tiloissa toimivan 

Viikko Pohjois-Karjala -lehden työntekijän 

ohjauksessa. 

Sitten alkoi tapahtua. Lehden työntekijä oli 

jäämässä äitiyslomalle ja Jumppasta pyy-

dettiin hänen sijaisekseen. ”Se oli ihana ja 

ihmeellinen yllätys. Tuossa vaiheessa minä 

vasta haaveilin työstä.  Ajatusmaailmani oli 

se, että kuljen työtä kohti erilaisten harjoit-

telujen ja opintojen kautta. En hanketta 

aloittaessani olisi ikinä uskonut, millä tah-

dilla asiat etenevät.” 

Nyt Jumppanen hoitaa lehden toimisto-

töitä muun muassa tilauksia, laskutuksia ja 

tilaajarekisteriä. Työt jatkuvat ainakin syk-

syyn 2018. ”Olen todella tyytyväinen ja on-

nellinen. Työ sosiaalisine suhteineen on 

tuonut elämääni iloa ja se heijastuu kotiin-

kin.” 

Taaksepäin katsoessaan Jumppanen kokee 

oppineensa ja saaneensa paljon. ”Elämää 

on nyt ihan toisenlaiselta kuin silloin al-

kuun. Hyvät kokemukset ovat kantaneet 

eteenpäin. Ajattelen, että meille kaikille on 

tärkeää saada positiivisia kokemuksia ja 

palautetta. Niillä pääsee ensimmäisten 

kynnysten yli. Sen jälkeen on helpompi ylit-

tää uusia.” 

”Jotain muutakin on tapahtunut. Miten sen 

sanoisi. Niin paljon hyvää on tapahtunut ly-

hyellä ajalla, että se on muuttanut ajatus-

maailmani. Näen elämässä hyvää, kaivan 

asioista esiin hyvät puolet. Jotain erityistä 

minussa on tapahtunut.” 

Tulevaisuuteen Jumppanen katsoo varo-

vaisesti mutta luottavaisesti. ”Keskityn nyt 

töihini. Tiedostan kuitenkin sen, että tämän 

työkokemuksen jälkeen on helpompi lähteä 

hakemaan uusia töitä.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

”Kuntouttavan työtoiminnan järjestämi-

sessä on tärkeää huolehtia siitä, että työ-

tehtävät ovat mielekkäitä, kiinnostavia ja 

vaihtelevia, ja ne tukevat henkilön omia ta-

voitteita ja kiinnostuksen kohteita. Myös 

perehdytykseen ja ohjaukseen on varatta 

riittävästi aikaa”, Päiväkoti Tilkkutäkin joh-

taja Anne Mikkola ja Joensuun Työväenyh-

distys ry:n järjestösihteeri Sanna Heinonen 

toteavat. 

 

Molemmissa työyhteisöissä on kokemusta 

erilaisten harjoittelujen, työkokeilujen, 

palkkatuetun työn ja kuntouttavan työtoi-

minnan järjestämisestä. Kokemukset ovat 

rikastuttaneet monin tavoin työyhteisöjä. 

”Uusi henkilö tuo aina uusia virkistäviä nä-

kökulmia omaan tekemiseen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Jumppasen kuntouttavan työtoimin-

nan jakso oli molemmille toimijoille hyvä 

kokemus. ”Annella oli erinomaiset lähtö-

kohdat työhön ja taito omaksua nopeasti 

uusia asioita.” ”Annesta tuli heti osa poruk-

kaamme.” Myös Jumppasen kehittyminen 

herätti iloa molemmissa työyhteisöissä.  

 

”Koimme, että Annen itseluottamus kasvoi 

työn kautta. Hänestä tulee hyvä siinä 

työssä, mitä hän itse tahtoo.” 

 

Heinonen työskentelee nyt Jumppasen 

työkaverina Joensuun Työväentalossa sa-

man katon alla. ”Anne on tärkeä osa työyh-

teisöämme. Toivomme, että hänelle löytyy 

jatkopolku tämän sijaisuuden jälkeen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työ kasvattaa itseluottamusta 
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjän näkökulma 

 



 

 

 

 

 

 

”Me tarvitsimme sijaista, ja Anne, jonka 

olimme osaavaksi ja oppivaksi havainneet, 

oli tässä saman katon alla. Siitä hänen työl-

listymisensä lähti liikkeelle. On aina hel-

pompaa ottaa töihin ihminen, joka on jol-

lakin tavalla tuttu”, Viikko Pohjois-Karjalan 

päätoimittaja Arto Miettinen toteaa. 

 

Anne Jumppanen työllistyi Viikko Pohjois-

Karjala -lehden asiakaspalvelu- ja toimisto-

tehtäviin äitiysloman sijaiseksi. Työsuh-

detta edelsi kuukauden mittainen työko-

keilu. Työkokeilu on Miettisen mielestä 

molemmin puolinen mahdollisuus, jonka 

aikana työkokeilija ja työnantaja voivat pe-

rehtyä ja arvioida soveltuvuutta työtehtä-

viin. 

 

Yritys sai Jumppasen työsuhteeseen 50 

%:sen palkkatuen. Tuki on Miettisestä mer-

kittävä. ”Tuki mahdollistaa sellaisen henki-

lön palkkaamisen, jolla ei vielä ole vahvoja 

näyttöjä työelämästä. Kokemustemme mu-

kaan palkkatuettutyö vaatii alkuvaiheessa 

 

 

 

 

 

 perehdyttämistä ja rinnalla kulkua, mutta 

työntekijän ammattitaidon kasvaessa malli 

on taloudellisesti kannattava ja työyhteisöä 

kehittävä.” 

 

Jumppasen työskentelyä hänelle uusissa 

työtehtävissä Miettinen on seurannut tyy-

tyväisenä. ”Anne on lunastanut paikkansa 

työyhteisössä. Hänen ammatillinen kehitty-

minen on ollut hyvää ja nopeaa. Hän on jo 

asiantuntija omissa tehtävissään.” 

 

 

Palkkatuki mahdollisuutena 
Työnantajan näkökulma 

 


