
HOHTO-HANKE SAI  

JATKOAIKAA 

HOHTO-hanke haki toiminta-ajalleen jatkoa ku-

luneen syksyn aikana. Rahoittaja voi myöntää 

hankkeelle jatkoaikaa hyvin peruselluista erityisistä 

syistä, jotka HOHTO-hankkeessa liittyivät mm. 

hankkeen tulosten juurruttamiseen. Jatkoaika 

myönnettiin, ja näin ollen hankkeen toiminta 

uraohjauksen kehittämisen parissa jatkuu 

30.6.2020 saakka. 

HANKKEEN TOIMINTOJA SYKSYLLÄ 

2019 

Kuluneen syksyn aikana olemme vielä markki-

noineet hankkeen palveluita ja sen myötä osal-

listuneet erilaisiin tapahumiin.  

Syyskuussa olimme mukana TE-palveluiden jär-

jestämässä Työllisyystoimijat esille -tapahtumassa 

Äänekoskella. Tapahtuman tarkoituksena oli 

esitellä työnhakijoille alueen työllisyystoimijoita, 

jotka tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia työllisty-

miseen ja kouluttautumiseen. Vastaavanlainen 

tapahtuma, Tukea työnhakuun -tapahtuma, järjest-

ettiin TE-palveluiden toimesta myös Konnevedellä, 

ja olimme esittelemässä hankkeen palveluita myös 

siellä.  

Joulukuussa Laukaan kunta ja TE-palvelut 

yhdessä Taite työelämään -hankkeen kanssa jär-

jestivät Työ ja tekijät kohtaavat -tapahtuman, joka 

oli suunnattu sekä alueen työnantajille että 

työnhakijoille. HOHTO-hanke oli paikalla 

pitämässä CV-klinikkaa, jossa työnhakijoilla oli 

mahdollisuus hioa CV:t kuntoon ennen 

työnantajien kohtaamista.  

Ryhmäohjauksista tukea  

tulevaisuuden suunnitelmiin 

Kuluneen syksyn aikana hankkeen ryhmäohjauk-

sia on suunnattu hankealueiden nuorten starttipa-

joille. Kaikissa hankekunnissa nuoret pääsivät 

osallistumaan Elämänkenttä-harjoituksen tekemi-

seen. Sosiodynaamisen ohjauksen teorian mukaan 

tulevaisuuden suunnittelu edellyttää nykyhetken 

tarkastelua: mistä asioista elämänkettä tällä het-
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Erika ja Kati esittelivät HOHTO-hankkeen toimintaa  

Äänekoskella Työllisyystoimijat esille -tapahtumassa. 

Kuva: Taite työelämään -hanke 



kellä koostuu? Elämänkettä voidaan jakaa viiteen eri 

osa-alueeseen: maailmankatsomus/arvot, terveys, työ 

ja koulutus, ihmissuhteet ja vapaa-aika/virkistyminen. 

Näihin osa-alueisiin nuoret merkitsivät itselleen mer-

kityksellisiä asioita. Elämänkenttä-harjoituksen pohjal-

ta on mahdollista tarkastella tulevaisuuden haaveita ja 

tehdä suunnitelmia: Millaisia ammatillisia suunnitelmia 

voisi olla esimerkiksi henkilöllä, jolla tärkeimpiä 

elämää ohjaavia arvoja ovat tasa-arvo ja heikommas-

sa asemassa olevien auttaminen? Itsenäisenä tehtä-

vänä nuoret vastasivat Via Character -

luonteenvahvuustestin yli 200 kysymykseen. Testi 

listaa vastausten perusteella 24 luonteenvahvuutta 

omassa järjestyksessä. Harjoituksen kolmannessa 

osiossa luonteenvahvuudet ja elämänkenttä-harjoitus 

yhdistettiin. Näin jokaiselle nuorelle koostui oma nyk-

yhetken elämänkenttä henkilökohtaisilla vahvuuksilla 

ja ominaisuuksilla höystettynä, mikä toi lisää ulottu-

vuuksia tulevaisuuden suunnitelmien pohtimiseen ja 

esimerkiksi urasuunnitelmien tarkasteluun. 

Joulukuussa vierailimme myös Äänekosken perhetyön  

perheryhmässä juttelemassa kouluttautumiseen ja 

työnhakuun liittyvistä asioista.  

Koulutusta verkostolle 

Hanketyössä keskeistä on siirtää hyviä käytäntöjä ja 

juurruttaa hankkeen toimintaa hankekuntiin. 

Joulukuussa järjestimme uraohjauksen ja työllisyyden 

parissa toimivalle verkostollemme koulutuspäivän 

“Uraohjaus muuttuvassa työelämässä”. Koulutuksessa 

käsiteltiin asiakkaan kohtaamista, ohjausprosessin kes-

keisiä menetelmiä ja välineitä, valmennuksellisia 

ohjauksen menetelmiä ja välineitä, motivaation löy-

tämistä ja tukemista sekä ohjausta tulevaisuuden työe-

lämään. Kouluttajana toimi uraohjauksen rautainen am-

mattilainen Leena Ståhlberg SUUNTA-palveluista. 

Joulukuussa järjestimme myös CV-koulutuksen 

Laukaan työllisyysyksikön henkilöstölle Laukaan 

työpajalla. Koulutuksessa tutustuttiin CV:n ra-

kenteeseen sekä erilaisiin CV-pohjiin ja -ohjelmiin. 

Työntekijät pääsivät myös itse harjoittelemaan 

valitsemansa ohjelman käyttöä. 

Tässä yksi Elämän-

kenttä-tehtävän tuo-

toksista.  

Tällä henkilöllä esi-

merkiksi unelmat ovat 

keskeinen osa ter-

veyttä ja hyvinvointia. 

Toiveikkuus on myös 

yksi hänen keskeisis-

tä luonteenvahvuuk-

sistaan.  

”Omat unelmat opis-

kelusta ja työelämäs-

tä antavat toiveikkuut-

ta”. 
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Uraohjausta Äänekosken perhe-

keskuksella ja Ohjaamoissa 

Syksyn aikana aloitimme uraohjauspäivystyksen 

Äänekosken perhekeskus Kerkässä, jonka tilat si-

jaitsevat Koulunmäen koululla. Päivystykset aloitettiin 

lokakuussa ja niitä jatkettiin kolmen viikon välein 

jouluun saakka, maanantaisin klo 12-15. Jatkamme 

päivystyksiä myös tulevan kevään aikana. 

Uraohjaus Äänekosken ja Laukaan Ohjaamoissa on 

jatkunut syksyn ajan. Laukaassa Ohjaamon aukioloa 

pidennettiin lokakuussa: Ohjaamo Laukaa palvelee 

asiakkaita keskiviikkoisin klo 10-15. Äänekoskella 

Ohjaamo on avoinna torstaisin klo 12-15. HOHTO-

hanke jatkaa uraohjausta Ohjaamoissa myös  

keväällä. 

Rekrytointitarvekysely yrityksille 

Yritysyhteistyön osalta hankkeen tavoitteena on mm.  

kartoittaa yritysten rekrytointitarpeita. Syksyn aikana 

näitä tarpeita on selvitetty yrittäjille suunnatulla kyse-

lyllä, joka laadittiin yhteistyössä Taite työelämään –

hankkeen kanssa. Kyselyssä kartoitettiin yritysten 

rekrytointitarpeita seuraavan vuoden ajalle, yritysten 

käyttämiä rekrytointikanavia sekä yrittäjien tietämystä 

erialaisista työllistämisen tuista. Kyselyn tuloksia ryh-

dymme käymään läpi vuodenvaihteessa. 

Katse kevääseen 

HOHTO-hankkeen toiminta siis jatkuu vielä puolen 

vuoden ajan. Kevään aikana toimintamme suuntaa 

vahvasti toiminnan ja tulosten juurruttamiseen ja 

hankkeen tulosten kasaamiseen. Jatkamme yksilö– 

ja ryhmäohjauksia vielä alkukevään ajan, mutta ryh-

mäohjauksien toteuttamisessa painotus on toiminnan 

siirtämisessä hankekuntiin. Uusia asiakkaita voi 

yksilöohjaukseen ohjata vielä vuodenvaihteen jäl-

keenkin, mukaan mahtuu kyllä! Ohjausten  tilanteesta 

tiedotamme hyvissä ajoin kevään aikana.  

HOHTO-hanke lomailee  

23.12.2019-6.1.2020. 

Rauhallista joulua ja kaikkea  

hyvää tulevalle  

vuodelle 2020! 

Kuva: Pixabay 

Ohjauksen pa-

rissa työskente-

levää verkostoa 

kokoontui 

13.12. Ääne-

kosken kaupun-

gintalon val-

tuustosaliin 

työskentele-

mään uraoh-

jauksen sisältö-

jen ja menetel-

mien parissa. 

Kuva: Taite 

työelämään       

-hanke 


