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Asiakasmäärät:  

Hankkeeseen on ohjau-
tunut 19.12. mennessä 
54 asiakasta, joista 

laukaalaisia  36 

äänekoskelaisia 11 

konnevetisiä 7 

 

Hankkeessa lopettaneita  
on kaksi henkilöä, jotka 
molemmat ovat läh-
teneet opiskelemaan.  

REIPPAHASTI KÄYPI  

ASIAKASTYÖ 
 

HOHTO-hanke aloitti asiakastyön syyskuun alussa. Ura- ja opin-

to-ohjauksen tarpeellisuus ei ole jäänyt epäselväksi, sillä 

asiakaita on ohjautunut reippaalla tahdilla.  Asiakasmäärissä 

ollaan ylitetty 50 asiakkaan raja. Mahtavaa! 

Laukaa on ottanut varsinaisen superlähdön, sillä laukaalaisia 

asiakkaita on ohjautunut selkeästi eniten. Yhteistyötahoja on 

paikallisesti jo useita. Konnevesi on myös ottanut palvelumme 

käyttöön aktiivisesti; ryhmäohjauksia on toteutettu syksyn aikana 

eniten juuri Konnevedellä. 

Ohjauksien teemat ovat olleet hyvin pitkälti jatko-opintopaikan 

etsimistä ja oman uravalinnan selkeyttämistä.  Edessä häämöt-

tävä työelämä askarruttaa monia nuoria ja siihen liittyvät 

vaatimukset näyttäytyvät suurina.  Valintoja on vaikeaa tehdä. 

Syksyn aikana olemmekin käyneet lukuisia keskusteluja siitä, 

kuinka vakaiden työurien sijaan tulevaisuuden työura rakentuu 

useista erilaisista kokonaisuuksista ja oman osaamisen 

päivittäminen ja/tai uudelleen kouluttautuminen ovat osa tule-

vaisuuden työelämää.  

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti opettaa asiakkaille 

työnhaun ja urasuunnittelun taitoja. Emme auta vain nivelvai-

heen yli, vaan pyrimme ohjaamaan asiakasta niin, että hän 

pystyy näkemään  kauemmas tulevaisuuteen, rakentamaan 

itsenäisesti urapolkuaan sekä tekemään valintoja ja päätöksiä 

jatkossa. 
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HOHTO-ohjaukset ovat 
alkaneet! 

Voit ohjata asiakkaasi 
hankkeeseen, jos hän 

 on alle 30-vuotias 

 asuu Laukaassa, Äänekoskella 
tai Konnevedellä 

 on työtön, työttömyysuhan 
alainen, opiskelija ja/tai 
työvoiman/koululuksen ulkopu-
olella 

 suunnittelee alanvaihtoa. 

 

Ota meihin yhteyttä! 

 

Ura- ja opinto-
ohjaaja 

Kati Kokko 

040 635 1475 

kati.kokko@laukaa.fi                                   

 

 

Ura- ja opinto-
ohjaaja 

Heli Mäki                                                       

040 635 0138                                            

heli.maki@laukaa.fi                                    

 

 

 

 

RYHMÄOHJAUKSET PERHEKESKUK-

SISSA JA OPPILAITOKSISSA OVAT 

KÄYNNISTYNEET 

Yksilöohjauksen lisäksi HOHTO-hanke ohjaa myös 

erilaisia ryhmiä. Laukaan Hyvinvointi-  ja perhekeskuk-

sen avoimissa K-18 ja K-16 -illoissa vierailimme syk-

syn aikana. Aiheina olivat opiskelu ja työllistyminen.  

Äänekosken Starttipajalla vierailimme yhden aamupäi-

vän ajan keskustelemassa nuorten kanssa ajasta star-

tin jälkeen. Konneveden etsivän nuorisotyön Mitä sit-

te?! -ryhmässä teemana oli opiskelun jälkeiset 

suunnitelmat.  

Konneveden lukion toisen luokan opiskelijoille kävim-

me pitämässä kaksi oppituntia omien vahvuuksien tun-

nistamisesta ja niiden esiintuomisesta sähköisten hen-

kilökuvien kautta. Nykyään yhä vahvemmin henkilö-

brändi on se asia, mikä saa ihmiset muistamaan sinut 

ja erottumaan massasta.  

Jokaisella meistä on jo henkilöbrändi - halusimme tai 

emme. Kaikilla on koulusta tai töistä mielikuva omista 

kavereista ja kollegoista: millaiselta he näyttävät, kuin-

ka he käyttäytyvät ja työskentelevät. Kaikki tämä on 

brändiä, jota kannattaa miettiä jo varhaisessa vaihees-

sa. Meistä kaikista on jokin jälki myös verkossa, ja on 

tärkeää hallita sitä itse. Omaa osaamistaan voi tuoda 

esille monen eri sähköisen kanavan kautta. Myös työn-

antajat toimivat yhä enemmän sosiaalisessa mediassa 

ja etsivät työntekijöitä sieltä. Lukiolaisten kanssa kä-

vimme läpi erilaisia sähköisiä brändäyksen välineitä. 

Esittelyjen kautta kerroimme samalla omat uratarinam-

me. Nuoret ryhtyivät myös itse tekemään omaa säh-

köistä henkilökorttiaan verkkoon. 

 

 



HOHTO-HARJOITTELIJA  

KATJA LAAJALA 

Hankkeessamme on aloittanut harjoittelijana 4.12. so-

sionomi-opiskelija Katja Laajala. Katja opiskelee Piek-

sämäellä DIAK:ssa ja suorittaa 13 viikkoa kestävän vii-

meisen harjoittelujakson hanketiimissä.  

Katja on monipuolinen lisäys HOHTO-tiimiin. Hän on 

koulutukseltaan artesaani, LVI-piirtäjä ja työvalmentaja. 

Katja osallistuu asiakasohjaukseen ja ohjauksien suun-

nitteluun. Hänen kehittämistehtävänään on hyvien oh-

jausmenetelmien ja välineiden etsiminen ja testaaminen 

sekä niiden tuottaminen hankkeen intraan kaikkien oh-

jaustyötä tekevien käytettäväksi.  

Äänekosken työpajalla järjestimme yhteistyös-

sä Duunidekkarin kanssa koulutuksen ke-

vytyrittäjyydestä ja muista yrittäjyyden muo-

doista. Timo Pihlajamäki Duunidekkari-

hankkeesta kertoi tukevan infopaketin lisäksi 

nuorten yrittäjien uratarinoita ja osallistujat 

pääsivät ideoimaan myös omaa liikeideaa. 

Mukana iltapäivässä olivat myös Juhani Lehto-

nen Keski-Suomen TE-toimistosta ja Riikka 

Hytönen Äänekosken kaupungilta.  


