
HOHTOA KEVÄÄSTÄ KESÄÄN 

HOHTO-hankkeessa elettiin keväällä kihelmöivää 

aikaa, kun useampi yksilöohjauksen asiakas haki 

opiskelupaikkaa joko ammatillisen koulutuksen yh-

teishaun tai jatkuvan haun kautta. Myös hakuja kor-

keakouluihin tehtiin. Ammatillisen koulutuksen puo-

lelta opiskelupaikan sai kuusi asiakasta, mahtavaa! 

Korkeakoulujen hakutuloksia odotellaan vielä. 

Ryhmäohjaukset jatkuivat keväällä niin oppilaitok-

sissa kuin työpajoilla. Niistä kerromme lisää tässä 

uutiskirjeessä.  

HOHTO-hankkeessa tapahtui muutoksia, kun han-

kepäällikkö Heli Mäki siirtyi uusien haasteiden pa-

riin. Hankepäällikön tehtävän otti vastaan  

Kati Kokko, ja uusi ura- ja opinto-ohjaaja, Erika Nie-

minen, aloitti hankkeessa huhtikuun lopulla. Erika 

on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja eri-

tyisopettaja, joten saimme hankkeeseen aivan eri-

tyistä vahvistusta! 

Toukokuussa tapasimme Keski-Suomen työllisyys-

toimijoita, kun Keski-Suomen työpajayhdistys ry ja 

Kansalaistoiminnankeskus Matara järjestivät työlli-

syystapahtuman Mataralla. HOHTO-hankkeen liik-

kuva palvelu herätti paljon kiinnostusta, ja oli ilah-

duttavaa huomata, että moni oli jo meistä kuullut-

kin. Päivä tarjosi uutta tietoa ja pohdittavaa mm. 

nuorille suunnatun toiminnan kehittämisestä.  

 

UUTISKIRJE 4/2018 

 

Yksilöohjaukseen on 

ohjautunut asiakkaita 

syksyn 2017 ja kevään 

2018 aikana seuraavasti: 

 

Laukaa 71 

Äänekoski 41 

Konnevesi 12 

Heistä opiskelupaikan on saanut 

11 henkilöä ja  

työllistynyt 4 henkilöä. 

 Kesäkuu 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Hohto-hanke edusti Mataralla yhdessä Laukaan 

ja Äänekosken työllisyystoimijoiden kanssa.  



HOHTO-hankkeen  
ryhmäohjausten aiheet  
syksy 2017- kevät 2018 

 

 Elämänhallinta ja urasuunnittelu 

 Työnhaun asiakirjat 

 Tulevaisuuden työelämätaidot 

 Some-brändäys 

 Henkilöbrändäys 

 Kevytyrittäjyys ja oman työn  

luominen 

 Sosiaalisen median hyödyntäminen 

työnhaussa 

Ryhmäohjauksia on järjestetty 

hankkeen aikana yhteensä  

15 kappaletta, ja niihin on  

osallistunut 219 henkilöä. 

 

SOME-BRÄNDÄYSTÄ TELAKALLA 

Mitä löydät, jos googlaat oman nimesi? Millaisia asioita 

julkaiset somessa? Mitä ajatellaan ihmisestä, joka ei 

ole mukana sosiaalisessa mediassa? Kun työnhaku on 

siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja sosiaaliseen medi-

aan, yksityisen ja ammatillisen identiteetin rajat saatta-

vat hämärtyä. Aina ei tulla ajatelleeksi sitä, millaisen 

kuvan omat julkiset sosiaalisen median profiilit antavat 

itsestä paitsi yksityishenkilönä myös työntekijänä. Tie-

tynlainen henkilökuva, brändi, rakentuu joskus vahin-

gossa, mutta sitä voi ja kannattaa rakentaa ihan tietoi-

sesti. Näistä asioista sekä laajemminkin some-

käyttäytymisestä kävimme juttelemassa Suolahden  

Telakkakadun koululla, jossa ryhmäohjaukseen osallis-

tuivat kaikki 9. luokat. Palautteen perusteella aihe he-

rätti ajatuksia ja antoi uutta tietoa aiheesta. 

 

 

”Oli mukava kuunnel-

la brändäyksestä sai 

uutta tietoa ja opin 

uutta asiaa”  

”Tosi paljon hyvä :3” 

”Asia oli mielenkiin-

toisesti esitetty!”  

TYÖNHAKUKOULUTUSTA  

LAUKAASSA 

Kesäkuussa HOHTO-hanke järjesti työnhakukoulutuk-

sen Laukaan työpajan asiakkaille ja työntekijöille. 

Koulutuksen teemana olivat työnhaun asiakirjat sekä 

someväylät työnhaussa ja oman osaamisen näkyväksi 

tekemisessä.  

Koulutuksen ensimmäisessä osiossa käy-

tiin havainnollistavin esimerkein läpi hyvän ansioluette-

lon sekä työhakemuksen peruselementit niin 

sisällöllisesti kuin  visuaalisesti. Toisessa osiossa 

käsiteltiin esimerkkien kautta erilaisia sosiaalisen 

median väyliä työnhaussa sekä oman osaamisen 

esiintuomisessa. Lisäksi sivuttiin HOHTO-hankkeen 

aikaisemmissakin ryhmäohjauksista tuttua henkilö-

brändäyksen käsitettä kohteliaan ja fiksun some-

käyttäytymisen näkökulmasta.  

Työnhakukoulutukset tulevat jatkumaan syksyllä 

Laukaan työpajalla ja alustavana suunnitelmana on 

räätälöidä säännöllisesti pyörivä koulutuskoko-

naisuus työpajan asiakkaille.   



INNOverkon lisäksi tapahtumassa oli muka-

na Konneveden yrityskehittäjä Saija Kommers, 

jonka luokse kaikki konneveteläiset voivat pie-

nenkin yritysidean kanssa men-

nä kartoittamaan parhaat vaihtoehdot ide-

an eteenpäinviemiseksi.  Päivi Halonen Duunitii-

mistä esitteli Rautalammin ja Konneveden välillä 

alkavaa yhteistyötä liittyen osuuskun-

ta Pirtsakkiin, josta Konneveden ja Rautalammin 

asukkaat voivat myös saada neuvontaa yritystoi-

minnan aloittamiseen liittyen.   

Nuoret konnevetiset voivat lisäksi kääntyä yritys-

asioissa myös Konnevedellä toimivan 4h-

yhdistyksen puoleen.  Konnevedellä on siis saa-

tavilla kattavasti tukea ja neuvoa, mikäli yritystoi-

mintaa aikoo aloitella.   

 

 

 

YRITTÄJYYSKOULUTUSTA 

KONNEVEDELLÄ 

Työelämän moninaisuutta silmällä pitäen myös 

HOHTO-hankkeessa on kiinnitetty huomiota 

yrittäjyyteen vaihtoehtona työllistää itsensä ko-

konaan tai osittain.  Hankkeen viimeisimpänä 

yrittäjyyteen liittyvänä tapahtumana järjestettiin 

toukokuussa Konnevedellä koulutusta kevytyrit-

täjyydestä. HOHTO-hankkeen  kutsuma-

na  INNOverkon Timo Pihlajamäki ja Tiina  

Oksanen olivat kertomassa kevytyrittäjyyden 

eri muodoista sekä oman työn luomisesta. Kou-

lutuksessa käsiteltiin kattavasti eri kevytyrittä-

jyyden mahdollisuuksia, ja myös monille kuuli-

joille hiukan vieraampi osuuskuntayrittäjyys-

käsitekin selkeytyi.  

KESÄLOMA LÄHESTYY 

Hanketyötä on takana nyt 11 kuukautta, ja olem-

me kuluneeseen vajaaseen vuoteen enemmän 

kuin tyytyväisiä. Asiakkaita on ohjautunut hank-

keeseen tasaiseen tahtiin, ja mikä ilahduttavinta, 

iso osa heistä löytää hankkeen palvelut jo oma-

aloitteisesti. Puskaradio on radioista parhain! 

HOHTO-hanke lomailee heinäkuun ajan, ja palaa 

elokuussa uusin voimin ja ideoin työn ääreen. 

Toivotamme kaikille yhteistyötahoille ja asiakkail-

lemme oikein aurinkoista ja rentouttavaa kesää! 


