Ota yhteyttä 😊

Projektityöntekijät
Alkuhaastattelut, palveluohjaus, työkykyasioiden koordinointi (Lieksa ja Juuka)
Raija Schroderus, 050 4437 894
Erityisesti nuorten aikuisten alkuhaastattelut
ja omavalmentajuus Lieksassa (sijaista
rekrytoidaan 2-7/2020)
050 4765 215
Vauhdittamon toiminnanohjaus ja yksilöllinen
ohjaus (50 % työaika hankkeessa ja 50 %
työaika työllisyyspalveluissa Lieksassa)
Raija Heikkinen 050 462 7512

Lähellä työtä ja koulutusta olevien alkuhaastattelut ja omavalmentajuus (50 % työaika ja
50 % LieKen 5T-hankkeessa Lieksassa)
Paula Niskanen, 040 6651 996

Kohti työtä ja
koulutusta hanke (S21712)

Juuan ja kyläpilotin alkuhaastattelut ja

omavalmentajuus
Poikolantie 1, 83900 Juuka (kunnantalo)
Jukka Hyttinen 050 3458 810
Projektisihteeri
Hallinnolliset asiat ja asiakaspalvelu
Asta Hirvonen, 050 5636 762

1.6.2019-31.5.2022

Projektipäällikkö
Hankkeen kokonaisuus ja hallinto,
sidosryhmäyhteistyö, Vauhdittamon
koordinaatio ja jnkv.asiakastyötä (erit.
opintoihin liittyen)
Kaisa Karhu-Härkönen 040 1044 681
Osoite Lieksassa
Kainuuntie 5, 81700 Lieksa (virastotalo)
Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@lieksa.fi

-Avaamaan polkuasi
työhön ja koulutukseen-Avaamaan polkuasi
työhön ja koulutukseen-

Haluatko
◊ Selvittää oman elämän suuntaa
◊ Päästä työ- ja koulutuspolulle
◊ Selvittää terveyteen, työ- ja toimintakykyyn
liittyviä asioita tai kuntoutusasioita
◊ Selvittää, mikä on oma alasi
◊ Päivittää osaamista

Mene ihmisten
luo, elä heidän
kanssaan, opi
heiltä,
rakasta heitä.
Ala siitä,
mitä he osaavat,
rakenna sille,
mitä heillä on.
Kiinalainen
sananlasku

◊ Osallistuminen on vapaaehtoista, ilmaista ja luottamuksellista
◊ Voit ottaa meihin yhteyttä
◊ Kuntien työllisyyspalvelut, TE-toimisto,
sosiaalityö, oppilaitokset, nuorten palvelut
ym. voivat ohjata ja voitte myös yhdessä
ottaa yhteyttä
◊ Voimme kertoa hankkeesta lisää puhelimitse, sähköpostitse tai tapaamalla

◊ Saada kokemusta työelämästä
◊ Tehdä tai päivittää työnhakuasiakirjoja (cv,
työhakemus jne.)

Näin pääset mukaan

Käytännössä

◊ Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää ☺

◊ Opastamme koulutus- ja työelämäasioissa
◊ Autamme asioiden selvittämisessä ja
teemme yhteistyötä TE-toimiston, kuntien,
soten ja 3.sektorin, koulutustahojen ja
työnantajien ym. kanssa

Jatkopolku
◊ Jatkopolkusi on yksilöllinen

◊ Etsimme kanssasi tietoa ja sopivat askeleet
sekä tahot. Suunnittelemme kanssasi, mikä
on ajankohtaisia, mitä toivot

◊ Esim. työkokeilu, palkkatukityö, koulutus, työ avoimilla työmarkkinoilla, eläke- ja
terveysselvittely, kuntoutus, kuntouttava
työtoiminta, muut tarvittavat palvelut

◊ Opinnollistaminen: voit suorittaa työelämässä osaamistodistuksia, lyhytkoulutuksia
tai osatutkintoja

◊ Etsimme kanssasi sopivan jatkopolun ja
olemme kanssasi yhteydessä tarvittaviin
tahoihin

◊ Voit osallistua Vauhdittamon toimintoihin
tai eri jaksoihin työelämäverkostossa
◊ Voimme hankkia asiantuntijapalveluja työja toimintakyvyn selvittämiseksi

