
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Tämä on antanut sisältöä elämään. On jo-

kin paikka, minne mennä kolmena päivänä 

viikossa, ja työyhteisö, johon tuntee kuulu-

vansa. Olen myös saanut pidettyä jollakin 

tasolla ammattitaitoani yllä”, Ville kertoo 

kokemuksiaan pian vuoden kestäneestä 

kuntouttavan työtoiminnan jaksosta. 

Ville tuli KAIKUn asiakkaaksi toisen hank-

keen kautta. ”Oli tärkeää, että silloisen 

hankkeen päättyessä pääsin KAIKUun. Tätä 

kautta minulle löytyi kuntouttavan työtoi-

minnan paikka yhdistyksestä. Tämä on ol- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lut hyvä askel. Työpajat eivät ole minun jut-

tuni. Haluan tehdä oman alani töitä ja ra-

kentaa polkua kohti työelämää.” 

Työtehtävät ovat olleet mieluisia ja mielek-

käitä. ”Tämä on mennyt paremmin kuin 

odotin. Ehkä se kertoo jotain, että minulla 

ei ole ollut töistä yhtään poissaoloa. Ja kai 

minä jotain olen oppinutkin. Ainahan sitä 

oppii. Sitä vain on vaikea itse nähdä. Aina-

kin olen saanut palautettua mieleen oman 

alan työtehtäviä, ja semmoista tekemisen 

rutiinia on tullut.” 

Pikkuhiljaa kuntouttavasta työtoiminnasta 

eteenpäin 



 

 

 

Tärkeänä tukena työtehtävissä on ollut ko-

kenut työtekijä. Vastuullisia tehtäviä on 

tarvittaessa tehty yhdessä. ”Se on ollut 

hyvä. Jos tässä työssä ei tiedä, mitä tekee, 

voi saada vahinkoa aikaiseksi. Yhdessä te-

kemällä olen oppinut uutta.” 

Työtehtävien ohessa Ville opiskelee työ-

voimakoulutuksena alansa ammattitutkin-

non yhtä osa-aluetta. Opiskeluajatus ja sen 

käytännön toteutus syntyivät yhteistyössä 

työhönvalmentajan kanssa. ”Olin miettinyt 

opintoja jo pitkään. Nyt kun tilaisuus tuli, 

tartuin siihen. Haluan päivittää perustut-

kintoni ammattitutkinnoksi. Koen, että tut-

kintoni on jossain määrin vanhentunut, ja 

olen unohtanut monia asioita. Tulevaisuu-

dessa haluaisin suorittaa kaikki tutkinnon 

neljä osaa.” 

Kuntouttavan työtoiminnan pian päätty-

essä Villen jatkosuunnitelmat ovat tois-

taiseksi avoimet. ”Tiedostan sen, että pik- 

 

 

 

 

kuhiljaa minun on aika siirtyä kutystä 

eteenpäin. Palkkatukityö olisi hyvä vaihe 

matkalla kohti kokoaikatyötä. Siinä tulisi li-

sää viikkotyötunteja, mutta työ olisi edel-

leen osa-aikaista. Uskon, että jaksaisin hy-

vin nuo lisätunnit. Näitä mahdollisuuksia 

nyt selvitellään.”  

”Se vähän pelottaa, jos jään tämän jälkeen 

tyhjän päälle, niin mitä sitten. Työttömyy-

dessä tulee helposti elämän varjopuolia 

esiin. Toisaalta on hyvä, että tämä nyt päät-

tyy. Olen ollut kuntouttavassa työtoimin-

nassa maksimiajan eli kaksi vuotta. Minun 

on aika mennä eteenpäin.”  

Haastattelun jälkeen kuullaan hyviä uutisia. 

Ville työllistyy palkkatuettuun yhdistystyö-

hön, ja suorittaa ammattitutkinnon osatut-

kinnon hyväksytysti. Työn rinnalla hän 

opiskelee tutkinnon toista osa-aluetta. 
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