Pitkästä aikaa ihan oikeissa töissä
Monta vuotta meni työttömänä. Sosiaalityön-

perustutkinnosta ulkoalueiden hoidon osa-

tekijän ehdotuksesta lähdin mukaan KAIKU-

alueen.

hankkeeseen. Sen jälkeen on tapahtunut niin
paljon, etten meinaa kaikkea muistaa”, Tuo-

Osatutkinnon suorittaminen oli Hämäläisestä
ookoo, mutta lisäopintoja hän ei kaivannut.

mas Hämäläinen, 29, kertoo.

Käsistään kätevä ja tekevä mies asetti tavoitHämäläinen, jolla on autokorinkorjaajan ja ka-

teekseen työllistymisen avoimille työmarkki-

lanjalostajan koulutukset, aloitti kuntouttavan

noille. Työnhaun tueksi tuli tuettu työnetsin-

työtoiminnan Utran Asukasyhdistys ry:ssä neljänä päivänä viikossa työtehtävinään Utran
saarten -ulkoilualueesta ja puukoulun asukastuvasta huolehtiminen. ”Se oli minulle sopivaa
hommaa. Tykkään ulkotöistä, ja osaan käyttää moottorisahoja ja muita koneita. Kunnostettiin laavuja ja huolehdittiin poluista ja polttopuista. Tavoitteena oli työllistyä sinne palkkatuella. Siellä oli kuitenkin ennen minua tulleita

ihmisiä,

ja

työt

menivät

sitten

heille.” Seuraava askel, kymmenen kuukauden kuntouttavan työtoiminnan jälkeen, oli
kolmen kuukauden työkokeilujakso Joensuun
kaupungilla urheilualueiden hoitotehtävissä.
Työ oli mieluista, mutta työllistymisnäkymien
puute sai miettimään muita vaihtoehtoja.
Työhönvalmentaja ehdotti kouluttautumista
kiinteistöhuollon tehtäviin. Hämäläinen tarttui tilaisuuteen ja suoritti kiinteistöpalvelujen

täpalvelu. ”Se oli erittäin hyvä kokemus. Työnetsijä osasi hommansa. Hänellä oli paljon kontakteja työelämään. Yhdessä kartoitettiin
paikkoja ja tehtiin hakemuksia.”

Yhteistyö tuotti tulosta: Hämäläinen aloitti

set on nyt, kun olen pitkästä aikaa ihan oi-

vuokratyöntekijänä

kiinteistöhuoltoyrityk-

keissa töissä. Semmoista itsevarmuutta ja in-

sessä. ”Syksyn tein lehtien puhallushommia.

toa on tullut. Varmasti on helpompi hakea uu-

Kai ne minusta tykkäsivät, kun pyysivät sen jäl-

siakin töitä, kun on työkokemusta, ei pelkkiä

keen lumitöihin Lassila & Tikanojan omille

harjoittelujaksoja CV:ssä."

palkkalistoille. Työ on tietysti säistä riippuvaista, mutta nythän lunta on riittänyt. Vaihtelevasti ollaan tehty töitä neljästä tunnista
lähes kellon ympäri.”

"Onkohan minulla ollut onnea vai mikä se on
ollut, kun koko ajan olen mennyt eteenpäin",
Hämäläinen miettii. "Mutta kyllä sitä haluaakin päästä elämässä eteenpäin. Nyt kun on

Hämäläisen työsuhde on voimassa huhtikuun

emäntäkin. Ei sitä halua erakoitua, eikä olla

loppuun. Sen jälkeen Enon mies muuttaa pari-

mikään elätti. Ihan tavallisista asioista minä

suhteen myötä Nurmekseen. "Tosi hyvät fiilik-

haaveilen."
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