TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAN
TOIMINNAN KUVAUS

Yhdistyksen nimi
P-K:n kansanterveyden keskus (P-K:n kansanterveys ry)
Joensuu

Yhdistyksessämme voi tehdä seuraavia työtehtäviä

Yhdistyksemme perustehtävä on

Voimme tarjota

tapauskohtaisesti:
media-assistentti (medianomi ym.)
verkkosivujen päivitykset
sähköisten aineistojen graafinen suunnittelu
viestintä- ja tiedotustehtävät
terveysassistentti (esim. lh, sh, th ym. taustainen)
tapahtuma-assistenttina toimiminen
asiakaskohtaamiset te-tapahtumissa
toimistoassistentti
avustavat toimisto- ja avustavat tehtävät

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin
ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin
päivänä. Järjestämme terveyden edistämisen koulutuksia ja
kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä
yhdistysten kanssa ja vaikutamme erilaisissa tapahtumissa.
Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.

Kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä ☐

Yhdistyksessämme tuetaan työssä onnistumista

Haluamme tukea työllistymistä, koska

-

perehdytys
lähiesimiehen/kolleegan tuki
kannustamme avoimeen ja itsenäiseen työotteeseen
kouluttautuminen esim. kuvankäsittelyohjelmiin
Indesign, Adobe acrobat ym.
ajanmukaiset ohjelmistot, välineet ja laitteet
kannustava palaute

Työkokeilupaikan ☒
Palkkatuettua työtä ☒
Mahdollisuutta suorittaa opintoja ☐
Opinnollistettuja työtehtäviä ☐
ehkä
Muuta, mitä?

-

Yhteiskuntavastuu (auttaa urapolulla)
Terveyden edistämisen kehittämistoimet edistävät
väestön terveyttä
tarjoamme terveyden edistämisen näköalapaikan
työssä kehittymiseen ja urapolun löytymiseen

Työllistämisen yhteyshenkilö

Yhdistyksemme työllistymistä tukevasta toiminnasta
hyötyvät erityisesti
-

työttömät medianomit
työttömät terveydenhoitajat
työttömät toimistotyöntekijät
mahdolliset alanvaihtajat (työkokeilu)

Toiminnan kuvaus on tehty Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen
hallinnoiman Tarmo-hankkeen Toiminta näkyväksi -koulutuksessa.

Olemme saaneet työllistämistä tukevasta
toiminnastamme seuraavanlaista palautetta
”Työskennellessäni olen oppinut järjestämään aikani paremmin. Työ on antanut minun
elämälle uuden rytmin, joka helpottaa arkea. Tämän työn kautta sain luottamuksen
omiin kykyihini, koska sain käyttää niitä aktiivisesti ja monesti sain positiivisen
palautteen. Pystyin osallistumaan koulutuksiin, jotka opettivat minulle uusia taitoja
(esim. Adobe InDesign). Saan tehdä paljon tehtäviä, joita nautin (esim. auttaa
järjestämään tapahtumat, tiedottaa tapahtumista ja osallistua tapahtumiin; graafinen
suunnittelu; assistentin työ), mutta saan silloin tällöin myös sellaisia tehtäviä, jotka vievät
minut ulos mukavuusalueestani (esim. tehdä katugallup). Siksi voin kasvaa töissä niin
työntekijänä kuin ihmisenäkin. Tykkään kovasti, että jokainen päivä on pikkusien
erilainen. Koska toimiston ilmapiiri on erittäin mukava, työnteko on aina kiva. Töissä,
minuun luotetaan ja saan olla oma itseni.”

Nimi: Kari Hyvärinen
Puhelinnumero: 0443224848
Sähköpostiosoite:
kari.hyvarinen@pkkansanterveys.fi
http://www.pkkansanterveys.fi/

