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Tervehdys työelämävalmennusyksiköstä!

Toimintamme alkoi 1.1.2019. Menneen kahdeksan kuukauden aikana on tapahtunut
paljon. Olemme kontaktoineet satoja työttömiä, työttömyysuhan alla olevia, sekä uraja ammatinvalintaohjausta tarvitsevia asiakkaita, joiden kanssa etsimme yksilöllisesti
parhaita ratkaisuja tulevaisuuteen. Työpajalla toimintomme muuttuvat yhä
lähemmäksi työelämää.
Olemme olleet muun muassa mukana järjestämässä rekrytointitilaisuuksia, joissa
luodaan mahdollisuuksia työnantajien ja työnhakijoiden matalan kynnyksen
kohtaamisille. Tavoitteemme on olla haluttu kumppani alueellamme toimiville
tahoille työllisyysasioissa.
Opettelemme ja ideoimme uutta joka päivä. Iloitsemme onnistumisista yhdessä
tiiminä. Vahva yhteistyö ja keskenäinen luottamus ovat osoittautuneet yksikkömme
tärkeäksi voimavaraksi.
Tämän uutiskirjeen myötä pääset tutustumaan yksikkömme arkeen! Jatkamme
positiivisella mielellä tärkeää työtämme, jonka tavoite on selkeä: työttömyyden
vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääminen Äänekoskella.
Riikka Hytönen, työvalmennuspäällikkö
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TYÖNHAKIJAPALVELUT
Valmennustiimi aloitti toimintansa 2019 alussa.
Valmennustiimin tavoitteena on työllistää tai
ohjata opiskeluun mahdollisimman paljon
äänekoskelaisia työnhakijoita.

Ensimmäinen puoli vuotta on mennyt
asiakashankinnassa. Hakosalo kunta
asiakasjärjestelmässä on työnhakija-asiakkaita 238,
joista työttömänä 70. Lisäksi valmennustiimi on
tavoitellut työnhakijoita puhelimitse / kirjeitse
yhteensä 323 henkilöä.
Valmennusasiakkaiden siirtymät:
Avoimille työmarkkinoille työllistyneitä: 12
Tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaneita: 3
Muuhun koulutukseen osallistuneet: 2
Palkkatukityöllistettyjä, jotka edelleen
työllistyneet käyttäjäyritykseen: 2
Palkkatuki 3.sektori: 3
Ohjaus muihin palveluihin: 2
TYP-palveluun ohjaus: 2
Yrittäjyys: 1
Muu: 5

Palkkatukityöllistämisen tilanne
Kaupungilla on 100 avustavaa työtehtävää, joihin
palkataan henkilöitä, joilla on mahdollisuus
palkkatukeen. Lisäksi kriteerinä on työmarkkinatuen
saaminen, sekä 40 – 50 prosentin palkkatuki. Tällä
hetkellä kaupungilla on palkkatuella palkattuja
työntekijöitä 74, ja koko vuonna on ollut 115 henkilöä.
Syksyn työsuhteet alkavat :
2.9., 1.10., 1.11. ja 3.1.2020
Työsuhteen ensimmäinen päivä on kaikille aloittaville
työntekijöille Taite työelämään-hankkeen järjestämä
yhteinen infopäivä.

Työpajalla kiireinen kevät ja kesä
Kuten nimikin kertoo, työ on yksi tärkeä elementti
pajan arkea. Olemme osa
Työelämävalmennusyksikköä. Kaiken työn ja
tohinan keskiössä ovat asiakkaamme, eli jokainen
palkkatukityöntekijä, velvoitetyöllistetty,
kuntouttavassa työtoiminnassa oleva, työkokeilija ja
harjoittelija.
Esimerkkinä työpajan töistä mm. kunnossapitoosaston (puu ja metalli) erilaiset kulkuluiskat, kaiteet,
terassit, puiston penkkiryhmät, roskakatos, laituri,
grillit, traileri, savustuspöntöt, entisöintityöt yms.

Kiinteistöpuolella työpajan töihin kuuluvat
kaupungin puistoalueiden raivaus ja
siistiminen,polttopuiden teko, lumen poisto,
nurmikon leikkaus, piha-alueiden hoito,
muuttoapu,ruokapankin hoito jne. Näiden lisäksi
työpaja tekee myös pienimuotoista alihankintaa
paikallisille yrityksille. Unohtaa ei myöskään sovi
siistijöiden, keittiötyöntekijöiden ja pesulanhoitajien
arvokasta työtä.
Työpajajakson yksi tärkeä juttu on löytää
jatkopolkuja, jotta myös työpajan jälkeen
elämän suuntaviivat olisivat kirkkaammat ja
selkeämmät. Se ei aina ole helppoa, eikä
yksinkertaista, mutta yhteistyöllä eri toimijoiden
kanssa se on mahdollista. Onnistumisen tarinoita on
todisteena ja lisää odottaen.

Sosiaalinen työllistäminen hankinnoissa
Koulunmäen yhtenäiskoulun rakentamisen
hankinnoissa käytettiin yhtenä periaatteena sen
työllistävää vaikutusta. Rakennusapumiehen ja
työmaasihteerin tehtäviin työmaalle palkattiin 2018 2019 aikana yhteensä 10 pitkäaikaistyötöntä kahdeksan
kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Välittömästi yksi
työllistetyistä edelleensijoitettiin käyttäjäyritykseen Taite
työelämään -hankkeen toimesta. Hänen työsuhteensa
kesto oli yli 12 kuukautta.
Myöhemmin näistä henkilöistä 3 työllistyi Äänekosken
kaupungille rakennusammattimiehen tehtäviin. Näiden
kokemusten myötä Äänekosken kaupungilla harkitaan
sosiaalisen työllistämisen mahdollisuuksia jatkossakin.

Työpajan kiinteistöryhmä siisti Suolahden ratapihan aluetta
elokuussa

Työpaja on myös tärkeä sosiaalinen ympäristö. Tänne on
mukava tulla, täällä on hyvä ja turvallista olla. Aina sen ei
tarvitse ollakivaa. Tietoisuus kuitenkin siitä, että kun minä
sinne menen, olen hyväksytty, tasa-arvoinen ja tärkeä osa
tätä yhteisöä. Tämän eteen me valmentajat,
työsuunnittelijat ja ohjaajat annamme oman
panoksemme. Tärkein tekijä siihen ovat kuitenkin
asiakkaat itse.

Tervetuloa tutustumaan työpajaan!

NUORTEN TYÖELÄMÄPALVELUT
Nuorten työelämäpalvelut sai Avilta
rahoituksen nuorten työpajatoimintaan.
Nuorten työelämäpalvelut saivat 80 000€
rahoituksen Aluehallintovirastolta nuorten
työpajatoimintaan. Hanke alkoi 1.4. ja päättyy
31.3.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 240 600 €.
Tavoitteena hankkeessa on toteuttaa
starttivalmennusta ja tukea nuorten työllisyyttä
Äänekoskella. Hankkeessa työskentelee tällä
hetkellä yksi vakituinen nuorten valmentaja, kaksi
määräaikaista starttivalmentajaa, sekä yksi
oppisopimuksella oleva starttivalmentaja. Mukaan
pääsee kaikki alle 30 vuotiaat nuoret, joilla ei ole
työelämäyhteyttä.

Starttivalmennus
Kevätkaudella toiminnassa oli mukana yhteensä 16
nuorta, joista 9 kävi kuntouttavan työtoiminnan
sopimuksilla Starttivalmennuksessa ja 7 etsivän
nuorisotyön kanssa yhteistyössä järjestettävissä
toimintapäivissä Nuorisokeskus
Spotissa Starttivalmennuksen omalla sopimuksella.
Kesäkuun aikana etsivän nuorisotyön kanssa
yhteistyössä järjestetyt kesätyöleirit keräsivät myös
suuren määrän suosiota. Kahteen osaan
jaettu leiri työllisti yhteensä 19 nuorta ja leiristä saatu
palaute oli todella positiivista.
Starttivalmennus avasi ovensa jälleen heinäkuun
puolessavälissä pienellä porukalla. Yksikään keväällä
mukana ollut nuori ei jäänyt ”tyhjän päälle”, kun
neljä nuorta aloittaa koulutaipaleensa syksyllä ja
loput jatkavat toiminnassa pohtien omia
jatkosuunnitelmiaan.
Elokuun alussa myös ohjaajaresurssimme kasvoi
yhdellä tekijällä, kun työkokeilijamme aloitti
kesäloman jälkeen oppisopimuskoulutuksen.

Ohjaamo
Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta.
Äänekosken ohjaamo tarjoaa yhdeltä luukulta apua
ja tukea monenlaisiin asioihin opiskelusta ja
työllistymisestä asumiseen, ja kaikkeen näiden
väliltä.
Ohjaamoon voit tulla ilman ajanvarausta, ja
halutessasi myös asioida anonyymisti – eli
kertomatta nimeäsi. Apua saa esimerkiksi
työnhakuun, asuntohakuun, opiskeluun, rahaasioihin ja moniin muihin elämään liittyviin
pohdintoihin.
Äänekosken Ohjaamo lyhyesti
Avoinna: Torstaisin kello 12-15
Osoite: Piilolantie 17, G-rakennus
Kenelle: Äänekoskelaiset alle 30-vuotiaat
Paikalla:

TE-palveluiden asiantuntija
kaupungin työllisyysyksikön työntekijä
nuorten aikuisten sosiaalityöntekijä
etsivä nuorisotyöntekijä
Hohto-hankkeen ura- ja opinto-ohjaaja
Poken opinto-ohjaaja
Älä missaa ohjaamossa järjestettäviä
tapahtumia tempauksia!
Seuraa ohjaamoa:
Instagramissa
Facebookissa

Nuoret töihin!
Ammattiin valmistumisen jälkeinen
(työ)elämä häämöttää.
Mutta mistä löytää työpaikka, kun
työkokemusta ei vielä juurikaan ole, ja
työnhakutaidotkin saattavat olla vielä vähän
hakusessa?

Näitä asioita olen kuluneen puolen vuoden
aikana miettinyt (vastavalmistuneiden) nuorten
kanssa. Työllistymisen mahdollisuudet, sen
edellyttämät ajantasaiset työhaun asiakirjat ja
työhaastattelut, sekä työllistymisen
onnistuneet kokemukset ovat siivittäneet
yhteistä matkaamme.
Valmistumisen jälkeen jokainen meistä
varmasti haluaa päästä työskentelemään alalla,
jonka koulutuksen on juuri takataskuunsa
saanut. Olisi kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki
työkokemus on hyödyksi, oli se sitten
koulutusta vastaavalta alalta, tai jostain itselle
hieman vieraammasta työympäristöstä. Vielä
tulee sekin päivä, kun koulutus ja työtehtävät
kohtaavat.
Tänä päivänä yhteen työuraan voi mahtua
montakin ammattia, ja
monipuolisesti kokemusta eri aloista. Kaikki
työkokemus on eduksi, ja monipuolinen
työkokemus avaa paljon uusia ovia ja luo
mielenkiintoisia mahdollisuuksia, sekä
synnyttää uusia verkostoja.
Oman roolin ja ammatillisen identiteetin
löytäminen ei aina ole helppoa, jokainen
työympäristö; työnantaja ja työkaverit, ovat
osanamuovaamassa sitä kuuluisaa työminää.

Kulunut puoli vuotta on sisältänyt antoisia
yhteistyökuvioita niin etsivän nuorisotyön, Tetoimiston, Starttipajan, Ohjaamon, POKEn ja
lukion, yritysten, yksiköiden esimiesten, ja
muiden toimijoiden kanssa. Olemme tehneet
myös vahvaa yhteistyötä
työelämävalmennusyksikön sisällä.

Kaikilla meillä on yhteinen, tärkeä tavoite
mahdollistaa nuorille mielekkäitä
työkokemuksia, jotta työmarkkinoille
suuntaavat nuoret pääsevät kehittämään ja
jakamaan omaa osaamistaan.
Nuorissa todellakin on tulevaisuus! Kaikki
heidän työllistymisensä mahdollistavat toimijat
ovat tärkeällä asialla, jatketaan samaan
malliin. Jja aina voi vähän pistää paremmaksi
kuin naapuri, nimittäin nuorisotyöttömyyden
vastaisessa taistelussa!

Alle 25v työttömiä Äänekoskella: 167,
joista alle 20v: 58
Alle 30 vuotiaita valmennusasiakkaita: 48, joista noin
puolet etsii vielä omaa polkuansa työelämässä.
Valmentajalta nuori saa apua mm seuraavissa asioissa:
ammatinvalinta/uraohjaus
työnhaun asiakirjat
työnhaun prosessit
työnhaku sosiaalisessa mediassa
työpaikkojen kartoitus
työkoeilun järjestelyt

Oona Laiho työskentele
työelämävalmennusyksikössä nuorten ja
vastavalmistuneiden parissa

Nuorten kesätyöt
Kaupunki työllisti kesällä 2019 kaikki
yhdeksännen luokan päättävät nuoret, jotka
hakivat kesätöitä, sekä osan vanhemmista
nuorista. Yhteensä kaupungille työllistyi 208
nuorta eri yksiköihin.

Kesätyöllistetyt:
Yhdeksännen luokan päättäviä 181
(kahden viikon jakso)
Vanhempia nuoria 27 (neljän viikon jakso)
Muut kaupungin kesätyöedut:
Kesätyöseteleitä myönnettiin yrityksille 26 kpl
Kesäyrittäjyysseteli myönnettiin neljälle hakijalle

Uusia toimintamuotoja kesätyöllistämisessä
olivat kesäkioskit, Silta –projekti, sekä
matkailuinfon yhteistyö POKE:n kanssa koskien
tulevaisuuden teknologioita. Matkailuinfon
nuoret tuottivat materiaalia 356-kameralla
sekä dronella Äänekosken matkailukohteista.
Uutta oli myös kesätöiden
hakeminen KuntaRekry -järjestelmän kautta.
Palautekyselyiden mukaan kesätyöt sujuivat
pääosin hyvin, mutta toki kehitettäviä
kohteitakin löytyi.

HANKKEET
Taite työelämään
Taite työelämään-hankkeen kulunut puoli
vuotinen on tuonut uusia ideoita, käytänteitä ja
myös muutoksia henkilöstöön.
Hankkeessa aloitti uusi hankepäällikö Anu
Korte huhtikuussa. Kuluneen puolen vuoden
aikana on järjestetty runsaasti erilaisia
ryhmävalmennuksia yli kuntarajojen.
Oppisopimukset ja edelleensijoitukset ovat
lähteneet rullaamaan hyvin. Alueen eri
työllisyystoimijoiden saattamiseksi yhteen on
järjestetty yhteisiä työllisyystoimijoiden
tapaamisia, joihin on osallistuneet Äänekosken
lisäksi Laukaan työllisyystoimijat sekä myös
Poken ja TE-toimiston rooli tapaamisissa on
kasvanut.
Taite työelämään -hanke toteuttaa syksyn
aikana useita korttikoulutuksia Suolahden
työttömät Ry:n kanssa ja järjestää erilaisia
ryhmävalmennuksia palkkatukityösuhteessa
oleville Äänekoskella ja Laukaassa.

Taite työelämään -hankkeen hanketyöntekijä Minna Hämäläinen,
hankepäällikkö Anu Korte ja hanketyöntekijä Tanja Kinnunen

HOHTO-hanke
HOHTO-hankkeen toiminnassa on
käynnistynyt viimeinen syksy, ja katseita
ryhdytään kääntämään hankkeen tulosten
juurruttamiseen ja levittämiseen.

Äänekoskelta hankkeelle on ohjautunut 65
yksilöohjauksen asiakasta. Näistä asiakkaista 5
on päässyt opiskelemaan ja 6 töihin. Kaksi
asiakasta on siirtynyt toiseen palveluun, yksi on
muuttanut kesken ohjausprosessin toiselle
paikkakunnalle, ja asiakkaista 13 on sellaisia,
joihin ei saa enää yhteyttä tai eivät ole
motivoituneita jatkamaan ohjausta.
Asiakkaista 23 on ns. kevyen ohjauksen
tarpeessa olleita asiakkaita.
Äänekosken Ohjaamossa HOHTO-hankkeen
uraohjausta on saanut 18 henkilöä. Vaikka
viimeistä syksyä viedään, hankkeen
yksilöohjaukseen voi edelleen ohjata
asiakkaita!
Yksilöohjauksen lisäksi HOHTO-hankkeessa
ohjausta saavat myös erilaiset ryhmät.
Äänekosken starttipajalla olemme käyneet
juttelemassa nuorten kanssa urasuunnittelusta
ja elämänhallintataidoista. Äänekosken
työllisyyspalvelujen asiakkaille olemme
pitäneet työnhakukoulutuksia, joissa on käyty
läpi työnhaun asiakirjat, sekä sosiaalisen
median väyliä työnhaussa. CV-pajassa asiakkaat
ovat päässeet laatimaan itselleen
ajantasaiset CV:t.
HOHTO-hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä
myös Äänekosken oppilaitosten kanssa.
Lukiossa olemme käyneet pitämässä opo tunteja, joissa on käsitelty työnhakua,
tulevaisuuden työelämätaitoja, sekä omien
vahvuuksien tunnistamista. Suolahden 9luokkalaisten kanssa on puolestaan
juteltu somekäyttäytymisestä ja
somebrändäyksestä. POKE:n kanssa
yhteistyö on toistaiseksi keskittynyt
yksilöohjaukseen, mutta syksyn aikana
tarjoamme hankkeen
koulutuksia/ryhmäohjauksia myös
ammatillisellepuolelle.

Ostopalveluna olemme järjestäneet
koulutuksia äänekoskelaisille kaksi kertaa.
Starttilaiset ovat vierailleet Laukaan startilla,
jossa pohdittiin mistä ja miten nuori löytäisi
oman juttunsa: Mitä osaan ja
miten toisin sitä esille? Teemaa lähestyttiin
Tarinakoneen johdolla tarinoiden
ja tarinallistamisen kautta: oman
työkokemuksen, osaamisen ja persoonan voi
kuvata tarinan muodossa, jolloin vaikkapa
työhakemuksen kirjoittamiseen syntyy aivan
uusia ulottuvuuksia.
Työpajalla olemme järjestäneet yhteistyössä
Duunidekkarin kanssa koulutuksen eri
yrittäjyyden muodoista, keskittyen erityisesti
kevytyrittäjyyteen. Timo Pihlajamäki
Duunidekkari-hankkeesta esitteli
yrittäjyysinfon lisäksi nuorten yrittäjien
uratarinoita, ja osallistujat pääsivät ideoimaan
myös omaa liikeideaa. Ostopalvelukoulutusten
tavoitteena on antaa työntekijöille uusia ideoita
ja välineitä ohjaukseen, mutta mukana on
saanut olla myös asiakkaita.

Ryhmäohjauksiin ja koulutuksiin on
Äänekoskella osallistunut yhteensä 179
henkilöä. Näiden erilaisten koulutusten
tuloksena olemme valmistelleet mm.
työnhakuun ja vahvuuksien tunnistamiseen
liittyviä koulutuspaketteja, joita
viimeistelemme vielä syksyn aikana. Tämän
jälkeen ne on tarkoitus antaa ohjaustyötä
tekevän verkoston käyttöön hankekunnissa.

HOHTO-hanke on tehnyt yhteisyötä myös Taite
työelämään
-hankkeen kanssa. Tänä syksynä saamme liikkeelle
yrittäjille suunnatun rekrytointitarpeita
kartoittavan kyselyn sekä pienen infopaketin, jossa
esitellään mm. erilaisia
työllistämisen tukimuotoja.

VERKOSTOYHTEISTYÖ
Aktiivimallitiimi
mukana kehittämisessä
TE-palveluiden aktiivimallitiimin kanssa
aloitettiin yhteistyö kevään 2019 aikana.
Olemme luoneet välillemme vilpittömän,
avoimen ja kehittävän yhteistyön.

Yksi yhteistyön muoto on ollut
aktivointisuunnitelmien tekeminen
aktiivimallityöryhmän työntekijöiden työparina.
6.6. järjestettiin palkkatuki-infotilaisuus
kaupungintalon valtuustosalissa. TE-toimisto oli
kutsunut paikalle n. 30 työnhakijaa, jotka saivat
rautaisannoksen tietoa työllistymisasioista,
palkkatuesta ja aktiivimallista. Lisäksi jokaiselle
paikallaolijalle jaettiin palkkatukikortit, joita he
voivat hyödyntää työnhaussa.

Tilaisuudessa valmennustiimi esittäytyi ja kertoi
ajantasaista tietoa kaupungin avoinna olevista
palkkatukipaikoista sekä valmennustiimin
palveluista.

TYÖNANTAJAPALVELUT
Työelämävalmennusyksikössä
etsitään jatkuvasti
yritysyhteistyökumppaneita
työllisyyden parantamiseksi ja
osaavan työvoiman saatavuuden
turvaamiseksi.
Meiltä saat lisätietoa kunta- ja
oppisopimuslisästä, palkkatuesta ja
rekrytoinnin järjestämisestä.
Olemme tänä vuonna myöntäneet
kunta- ja oppisopimuslisää 40 eri
henkilön palkkaamiseen.
Yrittäjä, ota meihin yhteyttä, niin
etsitään yhdessä juuri teille
sopivaa työvoimaa!

Kuvassa vasemmalta: Keski-Suomen TE-palveluista
Miika Nykänen ja Martti Melin, valmennustiimistä Oona
Laiho, Katja Laajala, Jarmo Rossi ja Maria Riihijärvi.

Työtreffit
10.4. järjestimme Työtreffit yhteistyössä TEtoimiston ja POKE:n kanssa. Yrityksistä tilaisuuteen
osallistuivat :
ABC Hirvaskangas,
Äänekosken Kiinteistönhoito Oy
Valtra Oy
Patera Oy
KSPT Insulation Oy
Caverion Oy
Meconet Oy
ProAvera/ Avera Isännöinti.

Tilaisuudessa olivat mukana myös Rakennusliitto,
Teollisuusliitto ja PAM.
Paikalle saapui noin 90 työnhakijaa. Tilaisuus
aloitettiin Poken päärakennuksen auditoriossa, jossa
yritykset esittäytyivät ja kertoivat avoinna olevista
työpaikoistaan. Tilaisuus jatkui ÄäneHubin tiloissa,
jossa osallistujat saivat kahvitella, käydä työnantajien
edustajien pikahaastatteluissa, sekä tavata Poken,
TE-palveluiden, ammattiliittojen sekä Äänekosken
kaupungin edustajia.

Työelämävalmennusyksikön Katja Laajala esitteli Työtreffeillä
yksikön toimintaa

Tilaisuudessa vallitsi rento tunnelma ja yleisö oli
kovin tyytyväinen mahdollisuuteen tavata
työnantajia kasvotusten. Myös työnantajat kokivat
tilaisuuden positiivisena ja helppona väylänä
löytää sopivia työntekijöitä ilman raskasta
rekrytointiprosessia.
Heti tilaisuuden päätyttyä kyselimme
työnantajilta, kannattaisiko saman tyyppinen
tilaisuus järjestää uudestaan syksyllä. Ehdotus sai
vankan kannatuksen, joten uusien Työtreffien
suunnittelu aloitettiin saman tien.

.

Työnantajilta saamamme tiedon mukaan,
tapahtuman kautta on työllistynyt yli 10%
osallistuneista, joten Työtreffit täyttivät
tavoitteensa!

Työtreffeille osallistuneiden
yritysten sekä järjestävien tahojen
edustajia

Seuraavat Työtreffit on 7.10.2019 klo 13-16
POKE:lla.
Uutena tapahtumassa on ELY-keskuksen
toteuttama työnantajille suunnattu aamupäivä
koskien rekrytointia.
Lisätietoa tapahtumasta Äänekosken työnhaun
somekanavissa!
Äänekosken työnhaku Facebookissa:
https://www.facebook.com/Aanekoskentyonhaku/

Miitti-rekrytointitapahtuma Keski-Suomen
Lattiapinnoite Oy:ssä
Keski-Suomen Lattiapinnoite Oy on erikoistunut
betonilattioiden valamiseen ja pinnoittamiseen
erilaisissa rakennuskohteissa.
Yrityksen toimitiloissa Teollisuuskatu 43:ssa
Äänekoskella järjestettiin Miitti-rekrytointitapahtuma
16.4. uusien työntekijöiden löytämiseksi. KeskiSuomen TE-toimisto piti lyhyen koulutusosuuden
palveluistaan. POKE:n edustajat Rauno Viiru ja Janne
Autioniemi kertoivat mm. oppisopimuksen
mahdollisuudesta työllistymisen tukena.
Äänekosken kaupungilta kerrottiin
työelämävalmennustiimin palveluista ja
palkkatukityöllistämisestä.
Tuulia ja Harri Tikkinen esittelivät yrityksensä
toimintaa ja kertoivat avoinna olevista
työpaikoista. Tilaisuuteen osallistui 10 työnhakijaa,
joista 1 työllistyi yritykseen.

Miitti-rekrytointitapahtuma Erical Oy
Kalustekokonaisuuksia valmistavan Erical Oy:n
toiminta laajentuu ja tarve lisätyövoimalle ilmeni
kesän aikana. Työelämävalmennusyksikkö suunnitteli
yritykselle Miitti-tapahtuman yhdessä TE-toimiston
kanssa. Tapahtumassa yrityksestä kiinnostuneet
henkilöt pääsivät näköalapaikalta tutustumaan
yrityksen toimintaan. Tapahtuma järjestettiin
keskiviikkona 28.8.
Tapahtumaa markkinointiin somekanavissa ja hyvin
nopeasti ilmoituksen julkaisun jälkeen kaikki 15
miittipaikkaa oli täynnä. Tämän lisäksi tilaisuuteen
kutsuttiin TE-toimiston kautta 15 osallistujaa. Paikalla
tilaisuudessa oli 12 henkilöä.
Tilaisuudessa esiteltiin myös Poken koulutustarjontaa
ja kaupungin työelämävalmennusyksikön toimintaa.
Kierros tehtaalla antoi realistisen kuvan avoinna
olevista työtehtävistä. Haussa oli työyhteisöön sopivat
tiimityöntekijät.
Toimitusjohtaja Mertsi Pesonen ja tuotantopäällikkö
Anni Pitkänen järjestivät osallistujille tapahtuman
aikana myös pikahaastattelut. Seuravaksi odotamme
tietoa, kuinka moni tilaisuuteen osallistuneesta 12
henkilöstä sai työpaikan!

Syksyn tapahtumia:
18.9. Hankkeet ja työllisyysoimijat esille! Klo 13-15
Äänekosken kaupungintalolla
Viikko 39 - 48
Korttikoulutuksia Suolahden Kansantalolla
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suolahden työttömät ry
tai Taite Työelämään -hanke
7.10. Työnantajien rekrykoulutus klo 10-11.30 (POKE:lla)
7.10. Työtreffit klo 13-16
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto,
Piilolantie 18

Seuraa meitä sosiaalisen median kanavissa:
Äänekosken työnhaku Facebookissa
Äänekosken työnhaku Instagramissa

Yhteystiedot:
TYÖNHAKUINFO TYÖNHAKIJOILLE
040 757 1653 (Ti-To) 9-11
työnhakuinfo@aanekoski.fi

Työelämävalmennusyksikkö

Äänekosken kaupungintalo
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
sähköpostit: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
Työvalmennuspäällikkö
Riikka Hytönen 040 194 6100
Nuorten palvelukoordinaattori
Arto Lampila 0400 115 711
Valmentaja Maria Riihijärvi 0400 115 513
Valmentaja Jarmo Rossi 040 500 7423
Valmentaja Katja Laajala 040 357 5090
Valmentaja Oona Laiho 040 568 5942
Taite työelämään -hanke

Hankepäällikkö Anu Korte 040 631 1695
Hanketyöntekijä Tanja Kinnunen 040 621 5399
Hanketyöntekijä Minna Hämäläinen 040 162 5804
HOHTO-hanke

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi
Hankepäällikkö Kati Kokko 040 635 1457
Ura- ja opinto-ohjaaja Erika Nieminen 040 635
0138

Työpaja

Aatulantie 32 ja 34
44200 Suolahti
Ohjaaja Arto Rauhala 0400 958 610
Kunnossapitoryhmä

Työsuunnittelija Petri Vertainen 0400 115 262
Ohjaaja Jere Finne 040 192 7983
Ohjaaja Sami Raatikainen 040 182 7635
Kiinteistöryhmä

Työsuunnittelija Kari Suutari 0400 115 694
Ohjaaja Tuomo Sepponen 0400 474 203
Pesula

Työntekijät 0400 115 281
Starttipajavalmennus

Starttivalmentaja Anne Myllyvirta 0400 115 682
Starttivalmentaja Ossi Ritola 040 514 2890
Starttivalmentaja Susanna Juvonen 040 634 4798

