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Kuntoutus-, koulutus- ja työllistymispolkuja

Kaiku tarjosi ihmisille yksilöllistä ja räätälöityä tukea työllistymiseen. Hankkeeseen tullessaan ihmiset olivat kuntouttavassa työtoiminnassa yhdistyksessä tai etsivät sopivaa
kuntouttavan työtoiminnan paikkaa. Samaan
aikaan he osallistuivat työhönvalmennukseen.

”Työskentelymme punainen lanka
on usko siihen, että jokaisella
ihmisellä on mahdollisuus
työllistyä.”

”Asiakaskohtaamiset
ovat
toimintamme
ydintä.
Meidän
tehtävämme
on työskennellä niin, että ihminen löytää keinoja päästä elämässä eteenpäin”,
KAIKUn työntekijät Hilkka Pirhonen ja Sanna
Saastamoinen kuvaavat.

”Asiakkaan tulee saada tarvitsemansa palvelut niin, että ne mätsäävät hänen elämäänsä.”

Hankkeen asiakastyössä toteutettiin ratkaisukeskeistä työhönvalmennusta, jossa
keskitytään onnistumisen ja oppimisen kokemuksiin. Asiakkaiden tilanteisiin reagoitiin nopeasti ja joustavasti. ”Kun asiat eivät
mene niin kuin on suunniteltu, ja usein ne
eivät mene, on tärkeää, että asiakas pääsee
muutaman päivän sisällä työhönvalmentajan
luokse. Tämä ennaltaehkäisee lopettamisia ja
muita ei toivottuja asioita.”
Moniammatillisessa verkostotyössä verkostojen joustavuus ja yhteen hiilen puhaltaminen on havaittu ensiarvoisen tärkeäksi.

Yhdistyssektorin Pirhonen ja Saastamoinen
näkevät suurena potentiaalina: yhteistyöllä
asiakkaille on luotu heidän tarpeistaan nousevia kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.
”Olemme
räätälöineet
työtehtäviä
ihmisten osaamisen, kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan.”
Kaikun asiakastyön kokemuksia hyödynnettiin
kehittämistyössä. Joensuun kaupungin, TEhallinnon ja Siun soten edustajien kanssa
luotiin toimintamalli, jonka tuloksena käynnistyi työhön ja koulutukseen kuntouttavan
työtoiminnan palvelu Kumina. ”Kumina on
Kaikussa kokeiltujen asiakastyön menetelmien ja erilaisten toimintamallien pohjalta kehitetty toimintamalli, leikkisästi Kaikun lapsi.”
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Nyt näen, mitä tavoitteen saavuttaminen vaatii
Ratkaisukeskeisyys työhönvalmennuksessa

Ilman tavoitetta on vaikea päästä maaliin.
Goaling on ratkaisukeskeisen työmenetelmä,
jossa asiakas rakentaa yhdessä valmentajan
kanssa portaat kohti tavoitettaan. Valmentajan tehtävä on tukea häntä saavuttamaan
ne. KAIKUssa käytimme systemaattisesti
goalingia, eli suomalaisittain tavoiteportaita.
Jokainen asiakas suunnitteli siis asiakkuuden
aluksi omat tavoiteportaansa.
Aluksi tarvitaan tyhjä paperi ja kynä. Aloitetaan
siitä, että ihminen itse kirjoittaa omin sanoin
tavoitteen paperille, jonka jälkeen kirjataan ylös
tavoitteen saavuttamisen hyödyt. Tavoiteportaita tehdessä kynä on asiakkaan kädessä, ja
työhönvalmentajan tehtävänä on kysymyksiä
esittäen tukea asiakasta oivaltamaan omat
toiveensa, tarpeensa ja mahdollisuutensa.
Tavoite puretaan vielä osatavoitteisiin.
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Tavoiteportaiden perusteella tehdään toimintasuunnitelma, johon kirjoitetaan osatavoitteet ja sovitaan niille aikataulu ja tekijä;
joko asiakas itse tai työhönvalmentaja. Jokaisen tavoitteen kohdalle mietitään mahdollinen varasuunnitelma; jos ensimmäinen
suunnitelma ei toimi ja portaita tullaankin kuperkeikalla alas, niin varasuunnitelma auttaa
eteenpäin.

Tavoiteportaat jäävät asiakkaalle. Paperista
on helppo katsoa omalla käsialalla ja omin
sanoin kirjoitettua tavoitetta ja toimintasuunnitelmaa. Näin ei tarvitse kotona miettiä,
mitähän se työhönvalmentaja sanoi ja suunnitteli puolestani.

””Ennakkoluuloistamme
huolimatta jokainen
asiakas rakensi itselleen
tavoiteportaat.”
Miksi tavoiteportaat koettiin toimiviksi? Omin
sanoin kirjoitettu tavoite koettiin mielekkääksi ja tärkeäksi. Portaat konkretisoivat työn
määrän ja sen mitä itse on tehtävä oman
tavoitteen eteen. Työhönvalmentaja ei tee
puolesta, vaan tukee asiakasta tavoitteen
saavuttamisessa. Asiakas on itse osallinen
omien suunnitelmien eteenpäin viemisessä.

Opimme, että:
• vapaaehtoinen asiakkuus vahvistaa motivaatiota ponnistella kohti tavoitetta
• asiakkaan oma tavoite on kaiken ydin
• tavoiteportaiden käyttöönotto asiakastyössä vaatii työhönvalmentalta uskallusta
heittäytyä ja rohkeutta tehdä asioita toisin

• tavoiteportaiden käyttö edellyttää vahvaa
osaamista ratkaisukeskeisestä työtavasta
• tavoiteportaat konkretisoivat asiakkaille
heidän edistymisen kohti tavoitetta.
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Kunpa pääsisin palkkatukityöhön
Seuraavat askeleet kuntouttavan työtoiminnan jälkeen

KAIKUn työhönvalmennuksen aikana korostimme, ettei palkkatuettu työ voi olla asiakkaan päätavoite. Se voi kuitenkin olla toimiva
keino päästä kohti työllistymisen tavoitetta.
Kaikun aikana huomasimme kuntouttavasta
työtoiminnasta eteenpäin siirtymisen olevan
monelle asiakkaalle iso askel. Kuntouttava
työtoiminta oli saattanut kestää jopa vuosia
ja kynnys avoimille työmarkkinoille siirtymiseen koettiin liian korkeaksi. Toimivaksi väliportaaksi osoittautui palkkatuettu työ tutussa yhdistyksessä.

”Menetän bussikortin ja 9
eurosen sekä lisäksi asumistuki
lasketaan uusiksi. Jääkö minulle
vähemmän rahaa elämiseen,
jos lähden töihin?”
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Muutos kuntouttavasta työtoiminnasta palkkatuettuun työhön koettiin suureksi, vaikka
ulkopuoliselle se ei välttämättä siltä vaikuttanut. Ensimmäinen iso asia, joka työsuhteeseen siirryttäessä mietitytti, oli työnteon kannattavuus. Työhönvalmentajan tuki
palkkatuettuun työhön siirryttäessä oli tär-

keää esimerkiksi veroprosentin laskemisessa, sovitellun päivärahan hakemisessa sekä
työttömyyskassaan liittymisessä. Työnteon
vaikutuksia konkretisoitiin laskemalla asiakkaan kanssa Kelan laskurilla palkan vaikutuksia erilaisiin tukiin. Yleensä muutos oli hyvin
pieni.

”Palkkatukityö on tärkeä porras
kuntouttavasta työtoiminnasta
kohti avoimia työmarkkinoita.”
Muutaman kuukauden työnteon jälkeen muutos oli usein jo silminnähtävää. Onnistumisen
kokemukset, myönteinen palaute ja voimavarojen riittäminen antoivat uskoa siihen, että
ehkäpä sittenkin voisin pärjätä avoimilla työmarkkinoilla. Viimeistään palkkatuetun työn
puolivälissä aloitettiin työnetsintä, josta oli
asiakkaan ja yhdistyksen kanssa sovittu jo
ennen palkkatukityön alkua.

”Minä olen nyt työntekijä!”

Opimme, että:
• palkkatukityö on tärkeä porras kuntoutta
vasta työtoiminnasta kohti avoimia työ
markkinoita
• ennen palkkatuetun työn aloitusta on
suunniteltava yhdessä asiakkaan ja
yhdistystoimijan kanssa, miten työjakso
edistää työhön tai koulutukseen
etenemistä

• palkkatuetun työjakson tehtävät on
räätälöitävä ihmisen työllistymisen
tavoitetta vastaaviksi
• palkkatukityön aikana on tärkeää
vahvistaa ammatillista osaamista
• työnetsintä on aloitettava viimeistään
palkkatukityön puolivälissä
• siirtotyötä kannattaa hyödyntää
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Työhön ja koulutukseen valmentava kuntouttava
työtoiminta
KAIKU-hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli työhön ja koulutukseen suuntaavaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä yhdistyksissä. Tavoitteessa onnistuttiin,
sillä jo hankkeen aikana toimintamalli juurtui
Joensuun kaupungin hankkimaksi palveluksi.
Mutta kuinka tähän päästiin?

Koska kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, selvitettiin sosiaalipalvelun järjestämiseen liittyviä vastuita ja taloudellisia
korvauksia viranomaisten kanssa. Samanaikaisesti toimintaa kokeiltiin asiakkaiden
kanssa ja heiltä kerättiin palautetta toiminnan kehittämiseksi.

Toimintamallin kehittämisessä keskeistä oli
eri tahojen yhteistyö. Mallin luomiseksi koottiin kehittämisryhmä, johon kuului kaupungin,
TE-toimiston, yhdistysten ja aikuissosiaalityön henkilöstöä. Mallin luominen aloitettiin
tutustumalla muiden alueiden toimintaan,
joista poimittiin parhaimmat palat kokeiluun.

Kun toiminnan pääperiaatteet oli mallinnettu,
ryhdyttiin hiomaan asiakkaan prosessia, työhönvalmentajan työnkuvaa ja toiminnan volyymia. Tätä työtä tehtiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa lean-koulutuksessa.
Toimintamallin ensimmäisen version valmistuttua sovittiin Joensuun kaupungin kanssa
toiminnan juurruttamisesta kaupungin rahoittamaksi toiminnaksi. KAIKU-hankkeen
toiminnassa syntynyt työhön ja koulutukseen
valmentavaa kuntouttavaa työtoimintaa aloitettiin toteuttamaan Kumina-nimellä.

Keskeinen idea oli hyödyntää yhdistysten
laajaa työtehtävien kirjoa sekä tarjota kuntouttavassa työtoiminnassa oleville ihmisille samanaikaisesti työhönvalmennusta.
Tätä varten yhdistyksiin jalkauduttiin etsimään kuntouttavaan työtoimintaan sopivia
työtehtäviä. Asiakasohjauksen toimintatapa kehitettiin yhdessä aikuissosiaalityön ja
TE-toimiston kanssa. Työhönvalmennuksen
sisältöä kokeiltiin ja kehitettiin jatkuvasti.
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”Olisin antanut kiitosta yhteistyöhalukkuudesta ja ketteryydestä. Kumina saatiin hienosti kokeillen liikkeelle ja siihen
saatiin KAIKUsta paljon sparrausapua.”
(Sari Lempiäinen, henkilöstöjohtaja, Joensuun kaupunki)

”Työhönvalmennus kuntouttavan työtoiminnan aikana
varmistaa asiakkaiden polut kohti työllistymistä”.”

”Kaikun toimintamallien, verkostojen ja kokemusten jalostaminen Kuminaksi on onnistunut toiveidemme mukaisesti. Sosiaaliohjauksen liittäminen jo hyviksi havaittuihin
työhönvalmennuksen käytäntöihin
on tarjonnut asiakkaalle kokonaisvaltaisen palvelun
koulutukseen ja työhön
etenemiseksi.”
(Riikka Vartiainen,
asiakkuuspäällikkö,
Joensuun kaupunki)

Opimme, että:
• työhönvalmennus kuntouttavan työtoi
minnan aikana varmistaa asiakkaiden
polut kohti työllistymistä
• yhdistyksissä on runsaasti kuntoutumista,
osaamisen kehittämistä ja työllistymistä
tukevia työtehtäviä

• työhönvalmennuksen on oltava tavoit
teellista ja työllistymiseen keskittyvää
• asiakas on oikeassa palvelussa, jos
ensimmäisten kolmen kuukauden aikana
tapahtuu jokin askel
• asiakkaalle on oltava aikaa, joten työhön
valmentajalla voi näin olla kerrallaan
korkeintaan 27 asiakasta.
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Kumpi meistä soittaa työnantajalle?
Tuettu työnetsintä palkkatukijakson aikana

Matkalla kuntouttavasta työtoiminnasta kohti avoimien työmarkkinoiden työtä asiakkaat
tarvitsivat paljon tukea. Tähän tarpeeseen
kehitettiin tuetun työnetsinnän palvelu.
Palvelussa asiakkaalle tarjotaan tukea yksilöllisesti, räätälöidysti ja intensiivisesti. Työhönvalmentajan tehtävänä on huomioida
yksilölliset tarpeet ja vastata niihin. Huomasimme esimerkiksi, että työhaastattelukutsut
voivat mennä ohi, ellei työhönvalmentaja varmista, onko asiakas lukenut sähköpostiaan
viikoittain.

Opimme, että:
• tuetun työnetsintä -palvelun alussa
tapaamisia on hyvä olla viikoittain
• asiakas tarvitsee tiivistä ja konkreettista
tukea työnetsintään, mikä tarkoittaa mm.
CV:n ja hakemusten tekemistä yhdessä,
työnantajien kontaktointia yhdessä, haas
tattelujen harjoittelemista, työhönvalmen
taja mukanaoloa haastatteluissa ja tukea
asiakkaalle ja työnantajalle työkokeilun
aikana.
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Tuettu työkokeilu toimi KAIKUssa yhdistyksessä toteutetun palkkatukityöjakson jälkeen
portaana avoimille työmarkkinoille. Työkokeilupaikan etsimiseen, työnantajan kanssa
kommunikointiin ja työkokeilupaikkaan kiinnittymiseen asiakkaille tarjottiin yksilöllistä
tukea heidän tarpeidensa mukaan. Tuetun
työkokeilun tavoitteena oli avata ovia työpaikoilla ja varmistaa työkokeilun jälkeinen työllistyminen.

Viikko 1
To do:
- varmista, että CV on kunnossa!
Tarvittaessa pyydä asiakasta tekemään se tai tehkää yhdessä
- pyydä asiakasta miettimään kolme mahdollista työkokeilupaikkaa

Viikko 3
To do:
- (työ)haastattelun harjoitteleminen
konkreettisesti
- tutustuminen työkokeilupaikkaan
yhdessä asiakkaan kanssa
- mikä ei onnista, palaa viikon 2 listaan
- SITKEYS PALKITAAN! Tarvittaessa
laajennetaan etsintäsädettä :)

Viikko 2
To do:
- asiakkaan toivepaikkojen läpikäyminen
- uusien työkokeilupaikkojen ideointi
- soitot työnantajille; sovitaan kumpi soittaa ja milloin
- CV:n lähettäminen soittojen jälkeen
- HUOM! muista harjoitella asiakkaan
kanssa soittamista

Työkokeilupaikan löydyttyä
To do:
- asiakkaaseen yhteydenottaminen ennen
työkokeilun alkamista
- kuulumisten kysyminen ensimmäisen
työpäivän jälkeen
- parin viikon kuluessa valmennuksesta yhteydenottaminen työnantajaan, joka jatkuu koko
työkokeilun ajan
- työnantajan antaman palautteen käsitteleminen asiakkaan kanssa ja kehittämiskohteiden
korjaaminen
- työllistymismahdollisuuksien selvittäminen
hyvissä ajoin ennen työkokeilun päättymistä
- noin kuukausi ennen työkokeilun loppumista
palautteen pyytäminen työnantajalta.
- koko työkokeilujakson ajan seuraavan askeleen suunnitteleminen
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Ehkäpä sittenkin uskallan hakea opiskelemaan
Yhdistysten työtehtävien opinnollistaminen

Yhdistyksistä löytyy todella monipuolisia
työtehtäviä eri aloilta. Voisiko jo kuntouttavan työtoiminnan aikana suorittaa tutkinnon
osista osia? Tähän lähdimme etsimään KAIKUssa ratkaisua opinnollistamisen avulla.
Työtehtävien opinnollistaminen lähtee liikkeelle yhdistyksen käytännön työtehtävien
läpikäymisestä. Ammatillinen opettaja katsoo tämän jälkeen, mitkä työtehtävät vastaavat tutkinnon vaatimuksia. Seuraavaksi
yhdistyksen työtehtävät avataan suhteessa
tutkinnon perusteisiin.
Opinnollistamisen ideana on, että jo esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan aikana voisi
tehdä tutkinnon vaatimusten mukaisia työtehtäviä. Osaamisestaan henkilö saa osaamistodistuksen. Mikäli hän lähtee myöhemmin opiskelemaan, hän saa suoritetut opinnot
hyväksi luettua.

14

Opinnollistettujen työtehtävien avulla on
mahdollista madaltaa opintoihin hakeutumisen kynnystä sekä lyhentää opiskeluaikaa.
Monet KAIKU:n asiakkaista kertoivat, ettei
koulunpenkki ole heitä varten. He kuitenkin
osaavat käytännön työn, joka on tutkinnon
perusteiden mukaista työtä. Toiveena on,
että opinnollistamisen kautta saatu osaamistodistus vahvistaisi ihmisen uskoa siihen,
että ehkäpä sittenkin uskallan hakea opiskelemaan. Joka tapauksessa osaamistodistus
oppilaitoksen antamana on työnantajille todiste ammatillisesta osaamisesta.

Opimme, että:
• yhdistysten työtehtävien vertaaminen
tutkintojen tavoitteisiin vaatii aikaa
• opinnollistaminen vaatii tiivistä yhteis
työtä työhönvalmentajan, oppilaitoksen ja
yhdistystoimijan kesken
• opinnollistaminen avaa uusia mahdolli
suuksia monille ihmisille!

”En ole lukuihmisiä; minähän
kuitenkin osaan ja pystyn!”

”On tärkeää, että työtehtävissä
opitut taidot tunnistetaan ja
tunnustetaan.”
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Suunta on tärkeä
Asiakastarina

”Tärkein asia, ja psykologisesti merkittävin
askel, jonka kuntoutumisessani otin, oli siirtyminen kuntouttavan työtoiminnan työpajasta
kuntouttavan työtoiminnan työpaikkaan. Sitä
kautta elämään alkoi löytyä suuntaa ja motivaatiota”, Arto Paasivirta, 37, toteaa parin
vuoden takaisista tapahtumista.
Paasivirran yliopisto-opinnot jäivät aikanaan
kesken mielenterveysongelmien takia. Avun
saaminen oli hidasta ja vaikeaa. Kun hoito lopulta järjestyi, Paasivirta aloitti kuntouttavan
työtoiminnan kuvataidetyöpajan. ”Kuvataidetyöpaja toimi minulle terapiana. Se oli vapaata ja luovaa itsensä toteuttamista. Sitä kautta
syntyi semmoinen vire ja mielentila, että olin
valmis lähtemään elämässä eteenpäin.”
KAIKUn kautta Paasivirralle kartoitettiin sopivia järjestösektorin työtehtäviä. Järjestelmäasiantuntijan osaamiseen soveltuva paikka
löytyi Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä, jossa oli tarvetta muun muassa
kotisivujen uudistamisessa. Paasivirta aloitti
työskentelyn IT- ja toimistoalan tehtävissä
kolmena päivänä viikossa. ”Kun kävi ilmi, että
osaan hommat ja pystyn tekemään niitä joka
päivä, jäin pois kuvataidetyöpajalta, ja aloitin
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yhdistyksessä nelipäiväisen työviikon. Vuoden ajan olin kuntouttavassa työtoiminnassa.
Sen jälkeen aloitin samassa yhdistyksessä
järjestöavustajan palkkatuetun työn, 24 tuntia viikossa.”
Paasivirta viihtyi työssä ja työyhteisössä
erinomaisesti. ”Sain käyttää osaamistani ja
opin paljon uutta. Oleellisinta oli kuitenkin se,
että työnteko keskitti ajatukset ihan toisella
tavalla kuin työpajatyöskentely. Työpaikassa
on vastuu työtehtävistä, työn tuloksista, työvälineistä ja itsestään. Se vastuunotto tuottaa onnistumisia. Se vahvistaa itsevarmuutta,
omanarvontuntoa ja halua tehdä töitä. Kun
se alkaa ruokkia itseään, niin se on mielestäni tekijä, joka kuntouttaa ihmisen. Ero työpajatoimintaan on suuri. Työpajalla ihminen
on vastuussa vain siitä, että tulee paikalle ja
osallistuu toimintaan. Sieltä ei ole suuntaan
mihinkään. Suunta on tärkeä. On oltava näkymä siitä, mihin lähtee etenemään.”
Työsuhteen jälkeisiä jatkosuunnitelmia Paasivirta mietti työhönvalmentajan ja TE-toimiston työntekijän kanssa. Keskustelut vahvistivat kouluttautumisajatuksia. Syksyllä
Paasivirta aloitti sihteerin ammattitutkintoon

johtavat opinnot. ”Olin tehnyt toimistotehtäviä viimeiset kaksi vuotta. Ajattelin, että tutkinto täydentää osaamistani ja avaa työelämässä uusia ovia.”
Ammattitutkinnon työssäoppimis- ja näyttöjen suorittamispaikaksi löytyi työhönvalmentajan tuella Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry. ”Tein töitä täydellä työajalla.
En kokenut opiskelevani. Opintoja varten toki
kirjasin ylös, mitä olin tehnyt. Näyttötutkinnossahan osoitetaan se ammattitaito ja osaaminen, jota tutkintovaatimukset edellyttävät.

Tutkintotilaisuudessa marraskuussa 2017
sain puoltavan lausunnon. Olin tehnyt paljon
enemmän kuin tutkinnossa vaaditaan.”
Nyt, kaksi tutkintoa taskussaan, Paasivirta
keskittyy työnhakuun. Muutama työhaastattelu on jo takana, ja varasuunnitelmakin mietittynä. ”Jos työnhaku ei saa tuulta purjeisiin,
täydennän it-alan osaamistani suorittamalla
ohjelmointipuolen opintoja. Kuviot ovat nyt
kokonaisuudessaan hyvin selvät. Jokin tie
löytyy aina.”

”Suunta on tärkeä. On oltava
näkymä siitä, mihin lähtee
etenemään.”
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Niin paljon hyvää lyhyellä ajalla
Asiakastarina

”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 toimistoja asiakaspalvelutehtäviin.
Jumppanen on koulutukseltaan merkonomi.
Valmistumisensa jälkeen hän oli yhdeksän
vuotta kotiäitinä. Kun kuopus täytti kolme
vuotta, Jumppanen alkoi etsiä polkua työelämään. Kaupanala raskaine tavaran 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 kotiäitiyden
jälkeen päiväkoti tuntui sopivalta paikalta
kokeilla työntekoa, omaa fyysistä jaksamista sekä työn ja arjen yhdistämistä. ”Muistan,
kuinka peloissani ja jännittyneenä aloitin työt.
Ajattelin, että tuleeko tästä mitään, osaanko
mitään, olen ollut vain kotona. Mutta kaikki
meni hyvin. Työntekijät ottivat minut lämpimästi vastaan ja sain työstäni positiivista
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”Tuleeko tästä mitään, osaanko
mitään, olen ollut vain kotona.”
palautetta. Kun jakson lopuksi sain päiväkodista muutaman palkallisen työpäivän, se
vahvisti luottamusta. Osaan ja pystyn.”
Päiväkodin jälkeen Jumppanen halusi kokeilla
toisentyyppisiä tehtäviä. Työhönvalmentajan
tukemana uudeksi kuntouttavan työtoiminnan paikaksi löytyi Joensuun Työväenyhdistys ry. Kuntavaalien alla yhdistyksessä oli
paljon tehtävää: asiakaspalvelua, toimistotehtäviä ja käytännön järjestelyjä. Taloushallinnon tehtäviin Jumppanen perehtyi samoissa tiloissa toimivan Viikko Pohjois-Karjala
-lehden työntekijän ohjauksessa.
Sitten alkoi tapahtua. Lehden työntekijä oli
jäämässä äitiyslomalle ja Jumppasta pyydettiin hänen sijaisekseen. ”Se oli ihana ja
ihmeellinen yllätys. Tuossa vaiheessa minä
vasta haaveilin työstä. Ajatusmaailmani oli
se, että kuljen työtä kohti erilaisten harjoittelujen ja opintojen kautta. En hanketta aloittaessani olisi ikinä uskonut, millä tahdilla asiat
etenevät.”

”Kun jakson lopuksi sain päiväkodista muutaman palkallisen työpäivän, se vahvisti luottamusta.
Osaan ja pystyn.
Nyt Jumppanen hoitaa lehden toimistotöitä
muun muassa tilauksia, laskutuksia ja tilaajarekisteriä. Työt jatkuvat ainakin syksyyn
2018. ”Olen todella tyytyväinen ja onnellinen. Työ sosiaalisine suhteineen on tuonut
elämääni iloa ja se heijastuu kotiinkin.”
Taaksepäin katsoessaan Jumppanen kokee
oppineensa ja saaneensa paljon. ”Elämää
on nyt ihan toisenlaiselta kuin silloin alkuun.
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 ylittää uusia.”
”Jotain muutakin on tapahtunut. Miten sen
sanoisi. Niin paljon hyvää on tapahtunut lyhyellä ajalla, että se on muuttanut ajatusmaailmani. Näen elämässä hyvää, kaivan asioista
esiin hyvät puolet. Jotain erityistä minussa on
tapahtunut.”
Tulevaisuuteen Jumppanen katsoo varovaisesti mutta luottavaisesti. ”Keskityn nyt
töihini. Tiedostan kuitenkin sen, että tämän
työkokemuksen jälkeen on helpompi lähteä
hakemaan uusia töitä.”
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KAIKU
KAIKUssa oli kuntouttavasta työtoiminnasta
koulutus- ja työllistymispoluille suuntaavien
asiakkaiden lisäksi toisena asiakasryhmänä
maahan muuttaneita, jotka tarvitsivat tukea
työllistymiseensä. Lue lisää maahanmuuttaneiden työllistymisen tukemisesta kääntämällä opas toisin päin!
KAIKUssa kehitetyt toimintamallit ja palvelut on kuvattu yksityiskohtaisemmin hankkeen
nettisivuilla:
www.pksotu.fi/kaiku.
Nettisivuilta löydät myös tietoa hankkeen
asiakastyön vaikuttavuudesta sekä hankkeen
loppuraportin.

”Tärkeintä minulle oli se, että
työhönvalmentaja uskoi
mahdollisuuksiini työllistyä.”
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