
HOHTO-HANKKEEN YHTEISTYÖ-

TAHOT ASIAKASOHJAUKSESSA 

HOHTO-hankkeen asiakastyötä on takana reilu vuo-

si. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on sujunut kai-

kissa hankekunnissa hyvin, ja tässä vaiheessa toi-

mintaa voi jo todeta, että uraohjaus nähdään keskei-

senä osana hankekuntien palveluja.  

Kuntien työllisyystoimijat ovat hyödyntäneet hank-

keen uraohjausta erityisen hyvin, johtuen luonnolli-

sesti siitä, että Hohto-hanke on rakenteellisesti osa 

kuntien työllisyyspalveluja. Myös sosiaalitoimen 

kanssa on paljon asiakasyhteistyötä, erityisesti Lau-

kaassa. Erityisen ilahduttava on kuitenkin omatoimi-

sesti hankkeen palveluihin hakeutuneiden määrä. 

Laukaan etsivän nuorisotyön kanssa yhteistyö  on  

yksilötyön osalta tiivistynyt viime kuukausina hienos-

ti,  Konneveden etsivän työn kanssa on puolestaan 

tehty hyvää yhteistyötä ryhmätoiminnan osalta. TE-

palvelut ohjaavat asiakkaitaan hankkeeseen jonkin 

verran suoraan, mutta osa heistä tulee myös palve-

luohjauksen kautta. Työpajat kaikissa hankekunnis-

sa ovat hyödyntäneet Hohto-hankkeen palveluja  

alusta saakka todella hienosti, ja yhteistyö pajojen 

kanssa on mukavaa ja mutkatonta. Oppilaitoksista 

erityisesti Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto 

POKE on hyödyntänyt hankkeen tarjoamaa 

uraohjausta.  

Näistä luvuista on hyvä jatkaa ohjausta ja kehittää 

yhteistyötä edelleen. 

UUTISKIRJE 5/2018 

Asiakasohjaus Hohto-hankkeeseen 

kunnittain 

Laukaa (yht. 90) 

Sosiaalitoimi         15 

Palveluohjaus (ml. Typpi ja  

kuntouttava työtoiminta)     22 

Työpaja           11 

Muu taho työl.palveluissa     10 

Yhteistyöhanke (ml. UV-hanke*)   4 

3. sektori          1 

TE-palvelut          4 

Starttipaja          1 

Etsivä työ          4 

Oppilaitos          2 

Hakeutui itse         15 

Muu taho (mm. läheinen)     1 

Äänekoski (yht. 49) 

Sosiaalitoimi (ml. perhetyö)    5 

Palveluohjaus (ml. Typpi ja  

kuntouttava työtoiminta)     5 

Työpaja           12 

Starttipaja      3 

Elinvoimayksikkö     11 

UV-hanke      1 

3. sektori          1 

Oppilaitos          4 

Hakeutui itse         7 

Konnevesi (yht. 13) 

Sosiaalitoimi         2 

Työpaja           7 

TE-palvelut          1 

Uv-hanke          2 

Hakeutui itse         1 

*UV = Uutta virtaa -hanke, joka käynnisti 

uraohjauksen pilotoinnin hankekunnissa 2015-

2017. Osa hankkeen asiakkaista on jatkanut Hoh-

to-hankkeessa.  

 Lokakuu 2018 

 



SYKSYN RYHMÄOHJAUKSET 

KÄYNNISTYIVÄT 

Työnhakukoulukset jatkuivat Laukaassa 

Kesäkuussa alkaneet työnhakukoulutukset Laukaan 

työpajalla saivat jatkoa lokakuussa. Koulutuksen 

teemana olivat ensimmäisen koulutuksen tavoin 

työnhaun asiakirjat sekä someväylät työnhaussa ja 

oman osaamisen näkyväksi tekemisessä. Tällä kertaa 

koulutuksessa edettiin myös käytännön vaiheeseen eli 

CV:n laatimiseen. CV:t tehtiin netistä löytyvällä 

ilmaisella Canva-ohjelmalla, ja muutaman tunnin työn 

tuloksena syntyikin sellaisia ansioluetteloita, jotka 

takuulla erottuvat joukosta! Koulutus toteutettiin 

hankeyhteistyönä Taite työelämään -hankkeen kanssa, 

ja näin saimme koulutuksen kumpaankin osioon 

mukaan osallistujia myös Äänekoskelta. 

Aiemmin syksyllä myös Laukaan kuntouttavan 

työtoiminnan hyvinvointi-ryhmä sai tiiviin infopaketin 

mm. sosiaalisen median hyödyntämisestä työnhaussa. 

 

Heikkoudet vahvuuksiksi Laukaan startilla 

Kun nuorelta kysyy, missä olet hyvä, saa monesti 

vastaukseksi hiljaista mutinaa. ”En mä tiiä… en mä 

osaa oikeen mitään”. Omaa osaamista on joskus vaikea 

tunnistaa, ja on helpompi nähdä omat puutteet kuin 

vahvuudet. Tähän teemaan pureuduimme Laukaan 

startilla lokakuun alussa. Kävimme nuorten kanssa läpi 

kasan ominaisuuksia, jotka usein nähdään heikkouksina 

tai ehkä jopa negatiivisina piirteinä. Jokainen sai 

vuorollaan keksiä ominaisuudesta jotain positiivista ja 

miettiä, sopiiko kuvaus itseen. Päivä päättyi hyvinkin 

positiivisissa merkeissä! 

Sosiaalinen media on  

tulvillaan välineitä, joiden 

avulla voi tuoda esiin omaa  

osaamistaan. 

Kertoisitko työhaastattelussa olevasi määräilevä vai 

kenties mieluummin johtaja-asennetta omaava  

työntekijä? 



HOHTO-HANKE MUKANA  

ÄÄNEKOSKEN OHJAAMOSSA 

Äänekosken Ohjaamon toiminta käynnistyy 25.10. 

avajaisten merkeissä. Alle 30-vuotiaat nuoret saa-

vat ohjaamosta apua työhön, koulutukseen ja ar-

keen liittyvissä asioissa ilman ajanvarausta. Palve-

lut on koottu yhteen osoitteeseen, jolloin asioiden 

hoitaminen ja selvittäminen on nuorelle helpompaa. 

Ohjaamossa ovat tavattavissa TE-palveluiden asi-

antuntija, kaupungin työllisyysyksikön työntekijä, 

nuorten sosiaalityöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä, 

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Poken 

opinto-ohjaaja sekä Hohto-hankkeen ura- ja opinto-

ohjaaja. 

Ohjaamo palvelee torstaisin klo 12-15 Poken tilois-

sa osoitteessa Piilolantie 17, G-rakennus. Avajaisia 

vietetään samassa tilassa 25.10. klo 12 alkaen.  

 

Ohjaamo-työryhmä uuden Ohjaamon tiloissa viimeisessä 

palaverissa ennen H-hetkeä. Sohvalla vasemmalla nuorten 

palvelujen koordinaattori Arto Lampila ja Hohto-Erika ja taka-

na keskellä nuorten sosiaalityöntekijä Sari Kinnunen. Oikean-

puoleisella sohvalla takana Jaana Haikarainen TE-palveluista, 

keskellä näkymättömissä Ohjaamo-koordinaattori Emmi Lahti 

ja etummaisena viestintäkoordinaattori Tuija Tiitinen Pokelta. 

Tarinoita ja stooripuita Laukaan startilla 

Mistä ja miten löytäisin oman juttuni? Mitä osaan 

ja miten toisin sitä esille? Tuttua tuskailua monel-

le nuorelle, ja myös aikuiselle. Laukaan startilla 

teemaa lähestyttiin Tarinakoneen Anne Kalliomä-

en johdolla tarinoiden ja tarinallistamisen kautta. 

Oman työkokemuksen, osaamisen ja persoonan 

voi kuvata tarinan muodossa, jolloin vaikkapa 

työhakemuksen kirjoittamiseen syntyy aivan uu-

sia ulottuvuuksia. Stooripuita rakentelemassa 

olivat myös Äänekosken starttilaiset, ja samalla 

he pääsivät tutustumaan vastikään toimintansa 

aloittaneen Laukaan startin tiloihin.  

Mikä sanonta, eläin tai hahmo kuvastaisi sinun persoonaasi 

tai osaamistasi ja miksi? 

Hohto-hankkeen järjestämät ryhmäohjaukset ovat keskittyneet kuluneen syksyn aikana  

Laukaaseen, koska viime kevään ja syksyn ryhmäohjaukset toteutettiin pääsääntöisesti  

muissa hankekunnissa. Mutta lähestymme Äänekosken ja Konneveden yhteistyötahoja  

ryhmäohjausten ideoinnin merkeissä myös jatkossa ☺.  


