
Työpaja Telakka on Savonlin-

nan kaupungin työpaja, hen-

kilöille jotka tarvitsevat tukea 

työllistymiseensä. Työpaja Te-

lakan työtoiminta järjestetään 

työntekijä-asiakkaiden lähtö-

kohdista ja heidän vahvuuk-

sia tukien. 

Työpaja on perustettu v. 

2013. Työpajalla tehdään ali-

hankintatöitä sekä erilaisia kä-

sitöitä. Työntekijä-asiakkaat oh-

jaajan tukemana käyvät työs-

sä työpajan ulkopuolella mm. 

puutarhalla, kahviossa tai met-

sätöissä. 

Työpaja Telakalla järjeste-

tään monenlaista oheistoimin-

taa asiakkaiden elämänlaadun 

ja aktiivisuuden lisäämiseksi, 

mm. liikuntakerhoja, näytelmä-

kerho, askartelutoimintaa sekä 

leivontaa. 

Musiikki on isossa roolissa 

työpajatoiminnassa. Työpajal-

la on oma bändiluokka, jossa 

harjoittellaan päivittäin. Suosit-

tua on myös joka perjantaina 

pidettävä karaoke.

Otteita  
työtOiminta  
päivästä

Työpaja Telakalla syvennytään 

kuuntelemaan, kun yksi ohjaa-

jista lukee päivän uutisia Itä-

Savosta. Osa asiakkaista kes-

kittyy samanaikaisesti työnte-

koon kuparinnyppimisen pa-

rissa, askarteluun tai muuhun 

mieluisaan oheistoimintaan. 

Työtoimintaa on järjestetty 

Savonlinnassa Telakkatie 9:ssä 

nyt kolmen vuoden ajan. Ko-

kemukset toiminnasta ovat ol-

leet hyviä, ja jos asiakkailla vain 

intoa riittää, niin mukana toi-

minnassa ollaan vuosia. Muka-

vaa puuhaa riittää tutussa seu-

rassa.

UUtisten lUvUn välissä 

keskustellaan myös muista asi-

oista ja vaihdetaan kuulumisia 

hyvässä hengessä:

– Miltä tuntuu työskennellä 

Työpaja Telakalla? ohjaaja tie-

dustelee pöydän ympäril-

le kokoontuneelta 

asiakastiimiltä.

– Hyvähän 

täällä on 

tehdä töi-

tä! On hy-

vä ilmapii-

ri, eikä ku-

kaan mö-

kötä, kertoo 

eräs asiakkais-

ta hymyillen. 

– Aina löytyy jotain miele-

kästä tekemistä.

Työpaja Telakan työtoimin-

nassa on päivittäin mukana 

100 vammaispalvelun asia-

kasta. He asuvat kotona, mut-

ta heidät haetaan Työpaja Te-

lakalle, jossa heille järjeste-

tään monenlaista toimintaa 

ja ohjelmaa asiakkaiden toi-

veet huomioon ottaen. Päivä-

rytmiin kuuluu työnteon lisäksi 

mm. ulkoilua, leivontaa, erilai-

sia liikuntaryhmiä, puu- ja om-

pelutöitä sekä perjantaisin ka-

raokea. Silloin tällöin osal-

listutaan erilaisiin 

retkiin ja kult-

tuuritapahtu-

miin.

– Työ-

kaveritkin 

ovat mu-

kavia. Ja 

ohjaajat, 

komppaa 

eräs nuori-

mies silmät tuik-

kien syventyen jälleen käsillä 

olevaan työhön.

AsiAkkAiltA tiedusteltaes-

sa, mikä on Työpaja Telakan 

työtoiminnassa parasta, vasta-

uksia on yhtä monta kuin vas-

taajiakin: Laulu! Musiikkituoki-

ot! Monipuoliset työt. Kaikkien 

mielipiteet otetaan huomioon. 

Hyvät käytöstavat työpaikalla.

Ennen kuin ohjaaja kehot-

taa asiakkaita siirtymään käsi-

enpesun kautta kohti kahvilaa 

jossa jo leijuukin vastapaistet-

tujen leivonnaisten tuoksu, to-

teaa eräs työpajatoiminnassa 

mukana oleva asiakas: 

– Ollaan kiitollisia, että on 

tällainen paikka, mihin tulla 

töihin. Mitähän siellä on kahvi-

leipänä?

kUntoUttAvAn työtoimin-

nan asiakkaiden mielipiteitä 

Työpaja Telakan toiminnasta:

– Tykkään pal-

jon, työ telakalla 

auttaa arkiryt-

miini, muka-

va  työympä-

ristö.

– Työ mo-

tivaatio niin 

hyvä ettei tah-

do että työt 

loppuu.

– Oppii tunte-

maan paljon erilaisia ihmi-

siä, voi tutustua erilaisiin työ 

tehtäviin. Avoin ympäristö.

– Ei tarvitse olla yksin.

– Nuorempien paikka mutta 

huonokuntoisempikin pärjää.

– Aika kuluu paremmin.

– Liikunta työpaikalla auttaa 

pitämään kunnossa.

– Mahdollisuus mennä elä-

mässä eteenpäin.

– Liikunta on auttanut kun-

toutumisessa.

sillan- 
rakentajat

Työpaja Telakka – työtä ja toimintaa

Savonlinnan kaupungin TyölliSyySpalveluiden JulkaiSu Toukokuu 2017

Savonlinnan  
kaupungin  

TyölliSyySpalveluT

Asiakkaita:
•	 130 vammaispalvelun  

asiakasta
•	 50 kuntouttavan  

työtoiminnan asiakasta

Henkilökunta:
•	 vastaava ohjaaja
•	 28 työpajaohjaajaa
•	 palkkatuella 20–30  

henkilöä avustavissa 
tehtävissä

toimipaikat:
•	 telakkatie 9  

savonlinnan nätkillä
•	 Lemmenmäentie 5 B  

Kerimäki

Yhteystiedot: 
•	 telakkatie 9 
•	 vastaava ohjaaja  

Outi Kuikka 
puh. 044 417 4147
•	 Ompelimo / Kutomo  

puh. 044 417 4196 
•	 puuverstas  

puh. 044 417 4094
•	 Kerimäki  

puh. 044 417 5067

palkkaTukiTyöTypTyölliSyySHankkeeTnuoRiSoveRSTaSTyöpaJa Telakka

Työpaja Telakalla musisointi on työtä ja yhdessä soittaminen yhdistää eri asiakasryhmiä.

Työpaja Telakan 
tuotteita myynnissä 
13.5.2017 klo 8-16  
Citymarketin  
piha-alueella

Maalari työssään.

Yhdessä olemme enemmän – kulttuurit kohtaavat.

Työpaja 
Telakalla 

valmistetaan 
käsitöitä myös 

tilauksesta.
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Tammikuun puolessavälis-

sä on käynnistynyt Portaat 

-hanke.  Hankkeen kesto on 

31.12.2018 saakka.  Se on 

Savonlinnan Seudun Kolo-

monen ry:n hallinnoima Sa-

vonlinnan, Enonkosken ja 

Juvan alueella toteutetta-

va kolmannen sektorin työl-

listämistoiminnan kehittä-

mishanke.

Savonlinnan seudulla 

useat yhdistykset tarjoavat 

työttömille mahdollisuuksia 

tukityöllistymisjaksoille, työ-

kokeiluun sekä erilaisia työ-

elämävalmiuksia kohentavia 

ja elämänsisältöä monipuo-

listavia toimia. 

Hankkeen tavoite on toi-

mijoiden yhteistyön voimis-

taminen, työnjaon selkeyt-

täminen, resurssien käytön 

tehostaminen sekä toteu-

tettavan toiminnan volyy-

min kasvattaminen. 

Arjessa hankkeen tuki on 

suunnattu työttömille, joi-

den työttömyys on ehtinyt 

pitkittyä yli 12 kuukautta ja 

työttömille, joilla on suuren-

tunut riski työttömyyden pi-

dentymiseen sekä kuntout-

tavasta työtoiminnasta työl-

listymisen portaalle siirty-

vät henkilöt.  Perimmäisenä 

tavoitteena on, että mah-

dollisimman monen polku 

johtaisi avoimille työmark-

kinoille.

Hankkeessa on Savonlin-

nassa neljä työvalmentajaa 

sekä Juvalla ja Enonkoskella 

osa-aikaiset työvalmentajat, 

jotka tarjoavat yksilöllistä tu-

kea yhdistyksiin palkkatuella 

palkatuille ja työkokeilussa 

oleville työntekijöille.  

Perimmäisenä tavoittee-

na on, että mahdollisimman 

monen polku johtaisi avoi-

mille työmarkkinoille.  Työ-

elämäyhteyksiä on uudista-

massa ja vankistamassa kak-

si työnsuunnittelijaa. 

Niille, jotka tarvitsevat tukea 

osaamisensa vahvistamiseen, 

hyvinvointinsa lisäämiseen, it-

sensä ja työllistymisen polku-

jen etsimiseen tai työelämä-

taitojen ja työnhaun harjoitte-

luun tai joita kiinnostaa avo- 

tai kuntouttava työtoiminta tai 

työkokeilu ennen varsinaiseen 

työelämään siirtymistä. 

Asiakkaiden elämänhallin-

nan ja vahvuuksien tukemis-

ta, vierellä kulkemista, kuunte-

lemista, avustamista byrokrati-

an viidakoissa, uusien mahdol-

lisuuksien etsimistä, terveelli-

seen elämään ohjaamista, kes-

keneräisyyden hyväksymistä, 

ohjauksen ja työvalmennuk-

sen kehittämistä.  

Arvioiden, havainnoiden, 

yksin ja yhdessä tehden, eri 

vaihtoehtoja etsien, yhteistyö-

verkostoja hyödyntäen, työ-

paikkoihin tutustuen ja töi-

tä tehden työvalmentajan tu-

kemana - asiantuntijuudella, 

suunnitelmallisesti, luottamuk-

sellisesti, nopeasti reagoiden 

ja joustavasti, keskeneräisyy-

den hyväksyen.

Ohjaus ja yksilöllisten pol-

kujen rakentaminen on ”sanoi-

tettu” asiakkaiden henkilökoh-

taisten suunnitelmien poh-

jalta. Yksilöohjausta ja pien-

ryhmätoimintaa järjestetään 

TyöApajan -tiloissa, Telakkatie 

9. Osa pienryhmätoiminnas-

ta ostetaan paikallisilta yrityk-

siltä. Työhön tutustumiset ja 

työhönvalmennukset tapahtu-

vat paikallisissa yrityksissä, yh-

distyksissä ja kaupungin toimi-

paikoissa.PoRTAAT – kolmannen sektorin  
työllistämistoiminnan  
kehittämishanke

Autamme osaavia ja aktiivi-

sia työnhakijoilta löytämään 

kykyjään vastaavan työ-

paikan. Samalla toimimme 

työnantajan apuna sopivan 

työntekijän etsinnässä. 

Voimme toiveidesi mu-

kaan esimerkiksi hioa työn-

hakusuunnitelmaasi, poh-

tia urahahmotelmiasi, tarkis-

taa CV:si ulkoasun ja vaikka 

työstää työhakemuksiasi. Et-

simme myös työmahdolli-

suuksia alueen työnantajien 

keskuudesta ja vinkkaamme 

niistä asiakkaillemme. 

Meillä toimii myös Rohke-

ne -työnhakijoiden yhteis-

työryhmä, johon olet terve-

tullut! Ryhmässä mm. vaih-

detaan ajatuksia ja vinkke-

jä työnhakuun liittyen, luo-

daan suhteita työnantajien 

kanssa ja osallistutaan työn-

hakua edistäviin tapahtu-

miin ja koulutuksiin.

Toimipaikkamme sijaitsee 

Sääminkitalossa (Säämin-

ginkatu 6) ja olemme pai-

kalla yleensä arkisin klo 9 ja 

16 välillä. Suosittelemme va-

raamaan tapaamisajan etu-

käteen.

Ota rohkeasti yhteyttä 

valmentajiin!

kAIPAATko ”BuuSTIA” TYÖNHAkuuN? 
– Rohkene Työnhakupalvelu auttaa!

•	 Elina	Silvennoinen	

puh.	044	417	4105	

elina.silvennoinen@	

savonlinna.fi

•	 Pekka	Arponen		

puh.	044	417	4651	

pekka.arponen@	

savonlinna.fi

Lisätietoja  
palvelustamme: 
•	 www.savonlinna.fi	

/rohkene		

•	 www.facebook.com/

rohkene

TyöApaja	-hankkeen	

kustannuksista	vastaa	

ESR		ja	Savonlinnan	kau-

punki.	Hanke	on	alka-

nut	1.1.2016	ja	päättyy	

31.12.2017.	Hankesuunni-

telmaan	kirjatusta	100	asi-

akkaasta	on	tällä	hetkel-

lä	saavutettu	80,	joista	osa	

on	osatyökykyisiä,	osa	jos-

tain	muusta	syystä	työelä-

män	ulkopuolella	olevia.	

Uusia	asiakkaita	mahtuu	

siis	vielä	mukaan!	

Lisäinfoa
löydät	savonlinna.fi/	

tyollisyyspalvelut	-sivuilta.

•	 Projektipäällikkö		

Ismo	Tiihonen		

puh.	044	571	5904	

ismo.tiihonen@	

kolomonen.fi

•	 Arja	Väisänen	

hankevastaava	

puh.	044	417	4107

•	 Anne	Makkonen	

puh.	044	417	4184

•	 Johanna	Kuutti	

puh.	044	417	4199

•	 Lisäresurssina	on	Ete-

lä-Savon	ELY-keskuksen	

hallinnoima	Portaat-

rinnakkaishanke,	jos-

sa	on	Portaat-hankkeen	

asiakkaille	korvamerkit-

tyä	yhdistyksille	suun-

nattua	ESR-palkkatuki-

rahaa	256.000	€.		Raha	

on	pääsääntöisesti	tar-

koitettu	100	%:n	palk-

katukeen	yhdistyksil-

le.	Tuen	ehtona	on,	et-

tä	palkattava	työnteki-

jä	on	ollut	työttömänä	

viimeisen	28	kuukau-

den	aikana	vähintään	

24	kuukautta.	

•	 Hankkeen	tulostavoit-

teena	on	yhtenäinen	

kolmannen	sektorin	

työllistämispalvelu.	Ar-

jen	kehittämistoimien	

piirissä	tulisi	olla	yhdis-

tysten	työllistämistoi-

missa	hankkeen	aikana	

Savonlinnassa	265,	Ju-

valla	35	ja	Enonkoskella	

20	henkilöä.

Jos omat ideat tai innostus 

työnhakuun tuntuvat olevan 

hukassa – Tartu! meille sparra-

ukseen.

Odotamme Sinua työllisty-

mistäsi edistäviin henkilökoh-

taisiin asiakashaastatteluihin 

työttömyyden kestettyä yh-

denjaksoisesti n. 12 kk tai nuo-

rella ammattitutkinnon suorit-

taneella jo 6 kk työttömyyden 

jälkeen. 

TE-toimiston kanssa sopi-

masi työllistymissuunnitelman 

tarkentaminen kasvokkain ju-

tellen ja yhdessä pohtien on 

täysin ilmainen palvelu asiak-

kaallemme. Voit pyytää ohja-

usta hankkeen asiakkuuteen 

TE-toimiston omalta virkailijal-

tasi jättämällä yhteydenotto-

pyynnön Oma Asiointi-netti-

palvelussa. On myös mahdol-

lista, että olet saanut TE-toi-

mistolta palveluamme mark-

kinoivan kirjeen - Tartu! silloin 

mahdollisuuteen ja ole yhtey-

dessä meihin. Kerromme mie-

lellämme lisää palvelusta en-

nen päätöstäsi.

Palvelussamme voit kir-

kastaa omia henkilökohtaisia 

suunnitelmiasi ja tavoitteita-

si avoimesti – keskustelut ovat 

luottamuksellisia. Saat vinkke-

jä ja ideoita – pidämme tieto-

si työllisyysasioista ajan tasalla. 

Työtä hakevan tulee päivittää 

netissä oma työllistymissuun-

nitelmansa vähintään 3 kk vä-

lein – myös tämä hoituu asia-

kaspalvelumme tukemana.

Tervetuloa asiakkaaksemme!

TARTu! -HANke

TARTU!	-asiakasproses-

sin	kehittämishanke	

on	ESR-hanke	1.1.2017	

–	31.12.2018	,	joka	to-

teutetaan	Etelä-Savon	

kaupungeissa	Mikkeli,	

Pieksämäki	ja	Savonlin-

na	sekä	Kangasniemen	

kunnassa.	Kehittämis-

työssä	hyödynnämme	

kuntien	toimivia	työl-

listämisrakenteita	ja		

levitämme	hyviä		

käytäntöjä.

•	 Merja	Mustonen		

puh.	044	417	4203

•	 Erja	Linnamurto	

puh.	044	417	4126

TARTu! – asiakkaan palveluksessa

TYÖAPAJA-HANke – elämässä eteenpäin, 
ohjauksen ammattilaisten tukemana!

”NäyttööN perustu-

vaa työhönvalmennusta-

ko? Kyseessä alle 30 vuoti-

as nuori mies, perustutkin-

to autopuolelta, intoa teh-

dä töitä, ensimmäisen työ-

paikan saaminen hankalaa, 

työttömyyden pitkittymistä 

- mutta hanketyöntekijän 

avulla työllistyi suoraan yk-

sityiselle työnantajalle ko-

neurakointipuolelle toistai-

seksi voimassa olevalla työ-

sopimuksella. Tarvittiin oi-

keaa ajoitusta ja hyvä työn-

antajakontakti.”

”Nuori NaiNeN, muu-

alta Savonlinnaan muutta-

nut, tutkinto taskussa, mut-

ta ei työelämäkontakte-

ja. Hankkeen kautta löydet-

ty hyvä yrittäjä, joka halu-

aa antaa mahdollisuuden 

hieman erilaiselle nuorelle 

työn tekemiseen. Työt aloi-

tettu, alkuun kokeiluna, eh-

kä myöhemmin palkkatöi-

näkin.”

”reiLu parikymppiNeN  

nuori mies, ulospäin suun-

tautunut, lievästi kehitys-

vammainen, hankkeen 

kautta nyt avotyötoimin-

nassa asiakaspalvelussa. 

Työnantajan kertomaa ”iloi-

suudellaan poistaa arjen – 

ollaan erittäin tyytyväisiä!” 

kolme pientä tarinaa
työapaJa -hankkeen kokemuksista

Savonlinnan kaupunki on mukana myös 
INTo ja Yhdessä eteenpäin -hankkeissa.

Valitse hanke tarpeesi mukaan

Nuorisoverstas työllistää alle 

29-vuotiaita Savonlinnan seu-

tukunnan nuoria puusepän-, 

rakennus- ja pienimuotoisi-

en metallitöiden, sekä avusta-

vien palveluiden pariin. Työl-

listyminen Nuorisoverstaalle 

edellyttää nuorelta päihteet-

tömyyttä. Nuorisoverstaalla 

on myös mahdollisuus viedä 

opintoja eteenpäin ns. opin-

nollistamisen muodossa puu- 

ja rakennusalalla.

Etsivän nuorisotyön teh-

tävänä on tavoittaa tuen tar-

peessa oleva 15–29-vuotias 

nuori ja auttaa häntä sellais-

ten palvelujen ja muun tuen 

piiriin, joilla edistetään hä-

nen kasvuaan, itsenäistymis-

tään, osallisuuttaan yhteis-

kuntaan ja muuta elämän-

hallintaa, sekä pääsyä kou-

lutukseen ja työmarkkinoille. 

Etsivä nuorisotyö perustuu 

nuoren vapaaehtoisuuteen 

ja nuoren kanssa tehtävään 

yhteistyöhön. Etsivän nuori-

sotyön palvelut ovat nuorelle 

täysin maksutonta ja luotta-

muksellista.

Savonlinnan seudun et-

sivän nuorisotyön toteutta-

vat yhteistyössä Savonlinnan 

kaupunki ja Savonlinnan seu-

dun Nuorisotoiminnan Tuki 

ry. Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö on myöntänyt avustusta 

etsivään nuorisotyöhön

Aloita oppisopimuksesi koska 
tahansa. Oppisopimus on sinulle 
räätälöity koulutus, jossa pääset 
kiinni työelämään työsuhteessa, 
vaihdat alaa tai hankit lisäkoulu-
tuksen.

Kysy lisää SAMIn oppisopimus-
toimistosta puh. 044 550 6213 
tai  klikkaa itsesi: www.samiedu.fi 

VALITSE SOPIVIN - yli 350 tutkintoa

sillanrakentajat Toukokuu 2017

Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelut 

toimivat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja 

kaupunkikuvan kohentamiseksi. Työllisyyspalvelujen 

keskeinen tavoite on toimia sillanrakentajana erilais-

ten osaajien sekä työ- ja elinkeinoelämän välillä.

Tässä liitteessä kerrotaan mitä kaikkea työllisyyspal-

velut ovat.

TyölliSyySpalveluT koostuvat työpajatoimin-

noista, palveluohjauksesta  ja neuvonnasta sekä työlli-

syyshankkeiden kehittämistoiminnasta. Työllisyyspal-

velujen palveluneuvojat, TYP toimin-

nan palveluohjaajat, hankkeiden 

työntekijät sekä työpajojen 

ohjaajat tekevät työtä ih-

misten rinnalla, tukien ja 

kannustaen. 

Työllisyyspalvelut toi-

mivat asiakaslähtöises-

ti ja henkilöiden omiin 

vahvuuksiin ja voimava-

roihin tukeutuvasti. Halu-

amme olla positiivisella ta-

valla kannustamassa jokais-

ta osallistumaan ja menemään 

eteenpäin omassa elämässään.

TyölliSyySpalveluT haluavat kiittää kaupungin 

eri toimialoja ja työntekijöitä sekä 3. sektorin järjestö-

jä hyvästä yhteistyöstä ja suu-

renmoisesta toiminnasta pitkä-

aikaistyöttömyyden vähentämi-

seksi ja asiakkaiden elämänlaa-

dun parantamiseksi.

anna Tolvanen

Työllisyyspalvelujen  

palveluesimies

Työllisyyspalvelut  
toimivat  
asiakaslähtöisesti

Työpaja Telakan näytelmäkerho tekee esityksiä 
myös tilauksesta.

Puistokatu 1, 57100 Savonlinna

 Monipuolista tukea mm. seuraavissa asioissa: 
- yritysidean arviointi  
- liikeidean kehittäminen 
- kannattavuuslaskelmat
- investointi ja- rahoitus-
  laskelmat
 
 

Katja REMES
yritysneuvoja
044 417 4960

katja.remes@savonlinna.fi

Juhani ROUVINEN
toimitusjohtaja, yritysneuvoja

0400 704 624
juhani.rouvinen@savonlinna.fi

Neuvontapalvelumme on ISO 9001 sertifioitua, 
palvelemme Savonlinnan talousalueella.

- yritysmuodon valinta
- rahoitusratkaisut
- jatkajien haku eläköi-
  tyville yrittäjille

  yrittäjyydestä?   
  Oletko kiinnostunut

 

Tarjoamme luottamuksellista ja veloituksetonta 
neuvontaa yrittäjyyttä suunnitteleville.

Savonlinnan  
Seudun eTSiväT  
nuoriSoTyönTekijäT
•	 Eeva	Karjalainen		

puh.	044	417	4248

•	 Pekka	Loikkanen		

puh.	044	417	4247

•	 Tiina	Komu		

puh.	044	571	5913	

•	 Sariia	Linnamurto		

puh.	044	571	5914

Työtä 
ihmisten  

rinnalla, tukien  
ja kannustaen.

anna Tolvanen

Työllisyyspalvelujen 

esimies

kuntoutumista  
kaikilla aisteilla

nuoriSoverSTaS 

NeuvoNTaa	ja	opas-
tusta	työelämään

urakoiNTia	tilaustöi-
den	parissa

vasTuuTa	työstä,	itses-
tä	ja	työyhteisöstä

elämyksiä,	onnistumi-
sia	ja	epäonnistumisen	

kokemuksia

Telakkatie	9	Halli	6

57230	Savonlinna		

puh.	044	417	4244

Työpaja Telakan ruoka-

lassa oppisopimusopiskeli-

ja Piia silvennoinen ohjeis-

taa asiakasta tottuneesti so-

kerimassakukkasten teossa ja 

valvoo toisella silmällä, että 

ruoanjako sujuu mallikkaasti.

– Hyviä kukkasia tuli, voit 

sitten käyttää niitä koriste-

luun seuraavana leivontapäi-

vänä, Piia kehuu. 

Alun perin suurtalousko-

kiksi opiskellut Piia Silvennoi-

nen löysi tiensä Työpaja Tela-

kan keittiöön, kun alan vaih-

don yhteydessä Savonlinnan 

kaupungin henkilöstöpäällik-

kö suositteli hänelle työval-

mentajan erikoisammattitut-

kinnon suorittamista oppiso-

pimuksella.  Nyt Piian opin-

not alkavat olla loppusuoralla 

ja näillä näkymin hän valmis-

tuu uuteen ammattiin heinä-

kuun loppupuolella. Toiveis-

sa olisi jatko työpajan leivissä, 

sillä Piia on viihtynyt nykyisis-

sä työtehtävissään mainiosti.

– Antoisinta työssä on 

luonnollisesti asiakkaat, Piia 

kertoo. 

– He ovat yleensä iloisia ja 

hyväkäytöksisiä muistaen ai-

na kiittää ruokailun päätteek-

si. Parasta on tietenkin silloin, 

kun koittaa uunimakkara- tai 

täytekakkupäivä: niinä päivi-

nä ei kenenkään passaa ol-

la poissa! Lisäksi monipuoli-

suus on yksi tämän työpai-

kan avainetuja.

MyöS erilaiSeT juhlapäi-

vät kuten syntymäpäivät se-

kä halloween- ja vappujuhlat 

ovat odotettuja tapahtumia 

Työpaja Telakalla. 

– Tuolloin yleensä on tar-

jolla jotain erityisen hyvää. 

Parin vuoden takaiset itsenäi-

syyspäiväjuhlat ovat jääneet 

kirkkaina mieleeni, kun myös 

keittiöhenkilökunta huomi-

oitiin kiinnittämällä kaikkien 

rintapieliin tällaiset sinivalkoi-

set ruusukkeet, Piia muiste-

lee poimien käteensä satiini-

nauhaisen somisteen toimis-

tonsa ylähyllyltä.

TieduSTelTaeSSa, toteu-

tuvatko työvalmentajaopin-

not työpaja Telakan kaltai-

sessa suurtalouskeittiöym-

päristössä, vastaa Piia myön-

tävästi.

– Minulla on ohjattavana-

ni niin palkkatuettuja työn-

tekijöitä kuin kuntoutuvia 

ja vammaispuolenkin asiak-

kaita, jolloin työvalmenta-

jan tarvitsemaa kokemusta 

työnohjauksesta kertyy väis-

tämättä. On tärkeää tarjota 

asiakkaille leipomisen ja ruo-

anlaiton iloja, ja se onnistuu 

täällä enemmän kuin hyvin. 

Samalla koko talon väki pää-

see nauttimaan työn hedel-

mistä milloin pullien, sämpy-

löiden, rieskojen ja karjalan-

piirakoiden muodossa. 

Salin puolelta alkaa kuulua 

ääniä, kun asiakkaille järjes-

tettävät perjantain karaoke-

tanssit ovat alkamassa. 

– Niin, ja hyviin puoliin pi-

tää vielä lisätä tämä karaoke 

– se kun tuo vaihtelua tuo-

hon iänikuiseen radiomusiik-

kitarjontaan, huikkaa Piia vie-

lä hymyillen ennen kuin rien-

tää valmistamaan lusikkalei-

pätaikinaa.

Piia silvennoinen.

savonlinnan kaupungin nuorisoverstaan taidonnäyte.

Savonlinnan kaupungin  
nuorisoverstas ja etsivä nuorisotyö

Savonlinnan 
kaupungin  
työllisyys- 
palvelut  
löytyvät  

myös netistä:  
http://www. 
savonlinna.fi 
/tyollisyys- 

palvelut  
sekä  

Facebookista ja 
Instagramista
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Pitkäaikaistyöttömien korkea määrä, vanhe-

neva väestö ja nuorten syrjäytyminen on Savonlin-

nan ja sen seudun suurin haaste työllisyydenhoidon 

saralla.

Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluihin kuulu-

vat TYP toiminta, kaupungin palkkatukityöllistäminen, 

Työpaja-toiminnat sekä työllisyyshankkeet. Työllisyys-

palvelut jatkavat kuntakokeilun aloittamaa palkkatu-

kityöllistämistä kaupungin eri toimialoille. Kaupungin 

työllisyyspalvelut tukevat ja täydentävät TE palvelujen 

työnvälitystehtävää. 

Työllisyyspalvelujen tavoitteena on työtä vailla ole-

vien henkilöiden tukeminen ja ohjaaminen työural-

le ja eteenpäin meneminen työllistymisen portail-

la. Työllisyyshankkeiden tavoitteena on kehittää uu-

denlaisia ja toimivia palveluja työttömyyden pysäyttä-

miseksi. Työpajoilla on mahdollisuus kokeilla erilaisia 

työvaihtoehtoja. 

kauPunki työllistää palk-

katuella vuosittain lähes 250 

henkilöä, eri työtehtävin ja 

eri toimialoille. Palkkatu-

kityöntekijöiden työpa-

noksella ollaan voitu ko-

hentaa kaupunkikuvaa 

ja tehdä erilaisia raken-

nus ja kunnostustöitä, jo-

hon muuten ei olisi ollut 

mahdollisuutta. Myös työs-

sä olleet henkilöt ovat saaneet 

päivittää osaamistaan ja kartut-

taa työtaitojaan. Palkkatukityöntekijät 

ovat kokeneet Savonlinnan kaupungin hyväk-

si työnantajaksi.

JärJestöt Ja 3. sektori tukevat kaupungin työl-

listämistoimintaa työllistämällä useita satoja henkilöi-

tä. Ilman tätä järjestö- ja yhteistyötoimijoiden kent-

tää ei kaupunki yksin selviytyisi työllistettävien työllis-

tämisestä.

Työllistäminen on järkevää ja ennakoivaa kaupun-

gin talouden hoitamista. Näin kehitetään koko kau-

pungin elinvoimaisuutta ja  

kaupunkilaisten hyvinvointia.

Janne laine

Kaupunginjohtaja

Savonlinnan kaupunki

Savonlinnan  
kaupungin  
työllisyyspalvelut

Työpajoilla  
on mahdollisuus  
kokeilla erilaisia  
työvaihtoehtoja.

Janne laine

Kaupunginjohtaja

sillanrakentajat Toukokuu 2017

Ennen työpaikan hakemista 

voi olla hyvä kartoittaa työ-

kykyä. Työkyky voi olla hei-

kentynyt pitkän työttömyy-

den, sairauden, vamman tai 

haasteellisen elämäntilan-

teen vuoksi. 

Yhdessä asiakkaan kans-

sa mietitään paras kokonai-

suus toimeentulon, tervey-

den, kuntoutumisen, opis-

kelun tai työllistymisen po-

lulla. Asiakkaan yhteistyö-

kumppaneina ovat te-asian-

tuntija, Kelan työkykyneu-

voja, terveydenhuollon am-

mattihenkilökunta ja kau-

pungin palveluohjaaja.

Kuntouttavassa työtoi-

minnassa voi vahvistaa ai-

empia ja oppia uusia työelä-

män taitoja ennen avoimille 

työmarkkinoille siirtymistä.  

Kuntouttavassa työtoimin-

nassa tapaa myös uusia ih-

misiä ja toiminnasta saa ai-

nakin yhden syyn herätä aa-

mulla.

Kuntouttavan työtoimin-

nan paikkoja on Savonlin-

nan kaupungilla Työpaja Te-

lakalla, teknisellä ja sivistyk-

sen toimialalla sekä lukuisis-

sa eri yhteisöissä ja yhdistyk-

sissä, kuten esimerkiksi A-kil-

ta ry:llä, Nuorisotoiminnan 

tuki ry:llä, Toimintakeskus 

ry:llä ja Savonlinnan seudun 

liikunta ry:llä.

Kellarpellossa toimii teknisen toimen ja työllisyys- 
palvelujen yhteinen korjausverstas, jossa työllisyys- 
palvelujen asiakkaat ohjaajan tukemana ja asiakas- 
lähtöisesti valmistavat mm. penkki-pöytäyhdistelmiä.

Teknisen toimen työllisyystoimintana on rakennettu 
bussikatoksia eripuolille kaupunkia tekemään  
kaupunkilaisten olon mukavaksi bussia odotellessa.

Mitä on TYP?

TYP

Kaupungin,  
TE-palvelujen ja KELAn  
yhteistoimintapalvelu 
pitkäaikaistyöttömille.

Olavinkatu 27 G,  
Savonlinna 

Neuvonta  
puh. 044 417 4942

TYP = Monialainen työl-
listymistä edistävä pal-
velu perustuu seuraa-
viin lakeihin:
•	 Laki työllistymistä 

edistävästä monialai-
sesta yhteispalvelusta 
1369/2014 
•	 Laki kuntouttavas-

ta työtoiminnasta 
189/2001
•	 Laki sosiaalihuol-

lon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista 
812/2000 
•	 Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014 
•	 Laki julkisesta työvoi-

ma- ja yrityspalvelus-
ta 19.12.2014/1222

Palveluesimies 
•	 Anna Tolvanen  

puh. 044 417 4148

Palveluneuvojat: 
•	 Jaana Käyhkö  

puh. 044 417 4187
•	 Erja Linnamurto  

puh. 044 417 4126
•	 Ritva Puurtinen  

puh. 044 417 4185

Teknisen toimen kivirakentamista.

kESÄTYÖ

Savonlinnan kaupunki  
työllistää vuosittain n. 
60 nuorta kuukaudeksi 
töihin eri toimialoille

TYÖLLISYYS- 
PALVELuT

Kaupunki työllistää vuo-
sittain palkkatuella n. 
250 henkilöä eri toimi-
aloille. Palkkatukityöl-
listämisen avulla on ko-
hennettu kaupunkiku-
vaa mm. ympäristöra-
kentamisella ja – hoi-
dolla.  Kaupunki tukee 
työllistämisavustuksil-
la 3. sektorin järjestö-
jä työllistämään pitkäai-
kaistyöttömiä. 

Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden kun-
touttavan työtoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyn 
(2016) mukaan työllis- 
tymisen esteitä ovat 

•	 41 % terveydentila
•	 26 % sopivan  

työpaikan puute
•	 14 % koulutuksen  

puute
•	 11 % ulosottovelka
•	 8 % elämän- 

hallintaan  
liittyvät syyt

41 %

26 %

14 %

11 %

8 %

HM-LouHinta oy

puh. 044-974 1765

hmlouhintaoy@gmail.com Laivamiehentie 2, 57510 Savonlinna

p. 040 532 5667 • vesa.seppanen@saimaapower.fi

www.saimaapower.fi

Saimaa Power Oy
Sähkötyöt ja -suunnittelu
• Laivat, veneet
• Rakennukset

Navigointilaitteet
• Myynti, asennus ja huolto
(Raymarine, Furuno, Garmin)

Savonlinnan kaupungin  
työllisyyspalvelut löytyvät  

myös netistä:  
http://www.savonlinna.fi 

/tyollisyyspalvelut  
sekä Facebookista ja Instagramista
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