
 

   
 

MUISTIO 
 
Pielisen Karjalan työllisyyden asiakasraati 
Ma 9.6.2022, klo 14–16, Närekartano 
Osallistujat: 3 raatilaista paikan päällä. Lisäksi mukana olivat Suvi Tahvanainen P-K:n 
Sosiaaliturvayhdistyksestä, Ritva Kurkinen Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestöstä ja 
Aino Tertsunen Näre ry:ltä. 
 

1. Kahvit ja esittäytymiskierros 
Mukaan raatiin tuli kaksi uutta osallistujaa, joten kävimme läpi esittäytymiskierroksen. Aino esitteli 
Näre ry:n toimintaa. Samalla nautittiin auringon paisteesta Närekartanon pihalla. Keskustelun 
lomassa paistettiin myös grillikatoksessa makkarat. 
 

2. Viime kokoontumiseen liittyvien asioiden läpikäynti 

Piritta Karjalainen välitti kiitoksensa kommenteista liittyen Työurapolku -hankkeen esitteeseen. 

Esitteet ehtivät mennä jo painoon ennen kommentointeja, mutta niiden pohjalta voidaan 

jatkokehittää esitettä uusissa painoksissa.  

 

Tietosuojaan ja tietojen vaihtoon liittyvään webropol-kyselyyn saatiin yhteensä 17 vastausta. Suvi 

esittelee tuloksia seuraavalla asiakasraatitapaamisella.  

 

3. Osallistun, osaan ja työllistyn -webinaari 15.6. 

Siun soten työkykyohjelma järjestää asiakkaille suunnatun webinaarin keskiviikkona 15.6. klo 9-12. 

Ajatus webinaarista ja toiveet sen sisällöstä on tulleet ihmisiltä itseltään. Webinaarissa kerrotaan 

esimerkiksi TE-toimiston uudesta palvelumallista, Kelan etuuksien yhteensovittamisesta ja oman 

osaamisen esilletuomisesta. Webinaaria voi tulla katsomaan yhdessä Nurmeksessa Närekartanolle 

tai Lieksassa Metkatalolle. Webinaarista tehdään myös tallenne, joka on katsottavissa kahden viikon 

ajan osoitteessa www.pksotu.fi/tyollisyys/. 

 

4. Jatkuva oppiminen 

Suvi pyysi ajatuksia teemasta jatkuva oppiminen blogikirjoitukseen, jota laatii Pohjois-Karjalan 

Sosiaaliturvayhdistykseltä Hilkka Pirhonen. Tässä raatilaisten esiin nostamia ajatuksia:  

- Netti on tietolähteenä tärkeä, vasta muuttaneena paikallisryhmien kautta löytää paljon tietoa ja 

tapahtumia. Tietoa tarvitsee elämän aikana etsiä moniin teemoihin liittyen ja siksi osaamista 

tarvitaankin siihen, mistä tietoa kannattaa etsiä ja muistaa lähdekritiikki. 

- Vapaaehtoistyö on tuonut oppia ja osaamista. Esille nousi erityisesti tekemällä oppiminen. 

Käytännön kautta on vapaaehtoistyössä saatu osaamista ja nyt, kun käy teemaan liittyvää 

koulutusta, saa oivalluksia siitä, miten paljon jo osaakaan. Eli osaaminen tulee ihmiselle 

itselleenkin näkyväksi. Omaa osaamistaan ei aina itse hahmota. 

- Haasteena esille tuotiin se, että Suomessa lähes kaikkeen vaaditaan koulutus. Osaamista on 

voinut kertyä paljonkin, esimerkiksi vapaaehtoistyöstä, mutta sitä ei voi aina hyödyntää 

työnhaussa.  

- Joihinkin koulutuksiin on ollut hankala päästä. Aiemmin niihin osallistumisen vuoksi on voinut 

menettää työttömyysetuutensa, mutta tähän koettiin tulleen jonkin verran parannusta. 

Koulutuksiin haku koettiin kuitenkin sisältävän paljon selvittelyä ja paperitöitä.  

 

5. Seuraava tapaaminen  

14.9.2022 klo14–16 Valtimolla Kahvila Kouffissa. Närekartanolta mahdollisuus kimppakyytiin, josta 
tarkemmat tiedot syyskuussa kutsun yhteydessä.  

 
Muistion kirjasivat Suvi ja Ritva  

http://www.pksotu.fi/tyollisyys/

