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Mikä ihmeen Oma Polku?
Oma Polku on Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoima

työllistämishanke, jonka avulla luodaan työttömille työllistymispolkuja sekä
tarjotaan yksilöllistä ja asiakaslähtöistä tukea työllistymiseen. Hanke toimii
Kuusiokuntien ja Seinäjoen alueilla vuoden 2018 loppuun saakka. Hanketta

rahoittaa TE-hallinto.

Toiminnan tavoitteena on

Saada työttömät palaamaan työelämään, jokaisen oman motivaation ja
mahdollisuuksien mukaisesti.

Markkinoida ja tarjota työllistymistä lisääviä palveluja hankealueen työttömille
työnhakijoille.

Tiivistää yhteistyötä mahdollisten työnantajaosapuolten kanssa. Näitä ovat mm.
alueen yrityselämä ja yrittäjäjärjestöt, kunnat, kolmannen sektorin toimijat sekä

etsivä nuorisotyö.

Luoda niin sanottua uutta työtä esim. hoivapalvelutuottajien kanssa. Tällä tarkoitetaan
esim. hoivakotien/palvelutalojen virkistystoimintaa.  

 

 Lisätietoja hankkeesta  

https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/email/5ac35ffdd7dca
file:///tmp/www.plu.fi/hankkeet/oma-polku/


 

Työllistyminen onnistuu!

Tuomme esille uutiskirjeissämme
asiakastapausten avulla, miten oma
polku työelämään mahdollistuu.
Kertojana on työvalmentaja ja
päähenkilön nimi on muutettu
tekstiin.

Tapasimme Leenan kanssa ensimmäisen
kerran jo syyskuussa 2017. Hän tuli
asiakkaakseni TE-toimiston asiantuntijan
lähettämänä.

Leenalla on merkonomin koulutus.
Kaupan alalta oli kertynyt työkokemusta
useissa määräaikaisissa työsuhteissa
noin kolmen vuoden ajalta. Työttömyyttä
oli jatkunut kaksi kuukautta.

Leenan kanssa luottamuksellinen ja
helposti etenevä työvalmennussuhde
syntyi nopeasti. Hän oli ollut aktiivinen ja
jopa esimerkillisen sinnikäs työnhakija.
Kiittelin ja kehuin häntä, sillä jo aktiivinen
toiminta on hyvä suoritus ja varmasti vie
eteenpäin, vaikkei siltä tuntuisikaan.

Kävimme keskustelua itsetunnosta, sillä
Leenan oli vaikea kertoa omista
vahvuuksistaan. Pyysin häntä listaamaan
asioita, joissa hän on hyvä ja joissa hän
toisaalta haluaisi vielä kehittyä. Kerroin,
että hyvä itsetuntemus on vahvan
itsetunnon perusta.

Leena oli seuraavassa
tapaamisessamme turhautunut, koska
sinnikäs työnhaku ei ollut tuottanut
tulosta. Keskustelimme myös
mahdollisesta uudelleenkoulutuksesta.
Teimme avo-ammatinvalintatestin, ja tulos
vahvisti kaupan alan olevan hänelle
soveltuvin ala. Työvalmennuksessa hän
kuitenkin mietti myös lastenohjaajan
opintoja oppisopimuksella, mikä ei
kuitenkaan mm. kaukana sijaitsevan
oppisopimuspaikan vuoksi onnistunut.

Puolen vuoden kuluttua Leenan
sinnikkyys palkittiin: hän sai osa-aikatyötä
S-marketista. Toivo tuli todeksi
toimimalla! Mielestäni tässä
onnistumisessa oli oleellisinta se, että
saimme rakennettua turvallisuutta sekä
luottamusta tulevaisuuteen ja Leenaan
itseensä vuorovaikutuksen avulla.

 

Palvelut työnantajille

Tarvitsetko lisäkäsiä tekemiseen tai
apua toiminnan tehostamiseen?
Hankkeemme asiakkailla on erilaisia
koulutus- ja työtaustoja. Monet
haluavat töihin edes lyhyeksi ajaksi.

Kuusiokuntien ja Seinäjoen alueella
hankkeessa toimii molemmilla alueilla
kaksi työvalmentajaa, jotka ovat
työnhakijan kanssa yhteydessä yrityksiin
ja yhdistyksiin.

Erilaisia työllistämispaikkoja etsitään
muun muassa työkokeilun, palkkatuen ja
oppisopimuksen avulla. Lisätietoja
aiheesta löydät linkkien takaa.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea
työnantajaa löytämään työntekijä. Kerro
meille osaajaprofiili, niin me etsimme
tekijän! Autamme tarvittaessa myös
työllistämiseen liittyvien hakemusten
täytössä.

Hankkeen palvelut ovat maksuttomia!

  

Kysy rohkeasti lisää!

Lisätietoja:

Kuusiokunnat

Mikko Rissanen, työvalmentaja,
mikko.rissanen(at)plu.fi, 040 575 8127

Tuula Mäki-Fränti, työvalmentaja,
tuula.maki-franti(at)plu.fi, 040 350 4069

Seinäjoki

Sari Laaksonen, työvalmentaja,
sari.laaksonen(at)plu.fi, 040 193 5817

Tuula Sundberg, työvalmentaja,
tuula.sundberg(at)plu.fi, 040 547 6270

  

 

 

Oma Polku -työllistämishanke

Tämä uutiskirje lähetetään Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n uutiskirjeen tilaajille. Jos
et halua saada Oma Polku -hankkeen uutiskirjettä jatkossa, voit ilmoittaa siitä

paluuviestillä alla olevasta linkistä.

 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/oppisopimuskoulutus/index.html


Kuvalähde: Pixabay.com

   

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/unsubscribe/59e5dfb19246e/5ac35ffdd7dca
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