
 
 

Mitä ASKELMAT-hankkeessa on meneillään? 

 
Gallup työkyvyn moninaisuudesta 

Työkykyä kuvaavat käsitteet ovat moninaisia. Käsitteet ohjaavat ajattelua ja siksi haluamme kuulla, 

mitä ajatuksia eri käsitteet herättävät. 

Pääset vastaamaan lyhyeen gallupiin työkyvyn moninaisuudesta tästä 31.12.2021 asti. Kiitos, kun 

autat meitä käsitteiden määrittelyssä! Hyödynnämme vastauksia hanketyöskentelyssä. 

 

Täsmätyötiistait alkavat 14.12.2021 

 

ASKELMAT - Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä, KUNTO - Uusilla kunnallisilla toimilla 

työkuntoon ja työelämään, Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä, Työelämädiili ja 

Työkykyinen 2 -hankkeet käynnistävät täsmätyötiistait. Ohjelmassa mm. tietoa Päijät-Hämeen 

täsmätyökykyhankkeiden palveluista ja keskustelua täsmätyökyvyn, työllisyyden ja osallisuuden 

teemoista.  

 

Tervetuloa mukaan ensimmäiseen täsmätyötiistaihin 14.12. klo 8.30-10, ei ilmoittautumista! Liity 

mukaan Teamsiin tästä.  

 

 

Yksilövalmennuksessa on aloittanut uusi työntekijä 

 

Suvin siirtyessä uusiin kuvioihin, yksilövalmentaja on aloittanut Kiia Saarikivi. Uusia nuoria mahtuu 

valmennukseen mukaan! Yhteystiedot: kiia.saarikivi@dila.fi, p. 044 713 2029 

 

YKSILÖVALMENNUS tarjoaa alle 30-vuotiaalle nuorelle yksilöllistä tukea polulla kohti työelämää ja 

apua käytännön asioiden hoitamiseen ja ratkomiseen. Valmennuksen kesto määräytyy aina nuoren 

tarpeen mukaan ja se voi sisältää monenlaista tukea ja apua. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla koko 

matkan ajan ja yhdessä tehdään nuoren tavoitteita kohti meneviä toimenpiteitä.  

https://forms.office.com/r/8e9TWp9eZD
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1MzdhZDItNWRlMy00ZGJiLTgxODUtMGJlYzUyNzMwYjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d97530e-8f27-4137-a2a9-5cb4dcf26f2e%22%2c%22Oid%22%3a%221440ed32-9bc2-40e2-b019-5e0204693b19%22%7d
mailto:kiia.saarikivi@dila.fi


 

Ryhmävalmennuksessa käynnistetään uusia pienryhmiä nonstoppina tarpeen mukaan 

 

RYHMÄVALMENNUS on voimavaraistava ryhmä nuorillle, jossa keskitytään oman potentiaalin 

tunnistamiseen, työelämävalmiuksien kehittämiseen ja oman elämänkulun hahmotteluun. 

Ryhmävalmennus sopii nuorelle, jolle on ajankohtaista seuraavan askelman ottaminen ja kaipaa siihen 

apua tai kannustusta. Ryhmä kestää 5 kuukautta. 

 

Lisätietoa ja yhteydenotot: Aino Hoskola, aino.hoskola@harjulan.fi, p. 041 7306 337 

 

 

Ensimmäinen moninaisuus työyhteisöissä työpajakokonaisuus käynnistyy pian 

 

Ensimmäisessä työpajakokonaisuudessa keskitytään erityisesti kokoamaan ja jakamaan tietoa siitä, 

mitä työelämä vaatii työyhteisöltä, työnantajalta ja työntekijältä. Kokonaisuus sisältää: 

- Padlet-työskentelyä työnantaja- ja/tai työyhteisönäkökulmasta kiinnostuneille joulu-

tammikuussa 

- kaksi työpajaa nuorille alkuvuodesta 2022 

- kaikille yhteisen keskustelutilaisuuden helmikuussa 2022 

 

Lisätietoja: Outi Jokinen, outi.jokinen@lab.fi, p. 050 516 0678 

 

TYÖPAJAT toimivat foorumina nuorten ja työyhteisöjen välillä. Työpajoissa työstetään yhdessä 

työhyvinvointia tukevia ja tulevaisuudessa tarvittavia työelämävalmiuksia sekä moninaisuuden 

hyödyntämistä voimavarana.  Lisäksi ne tarjoavat työyhteisöille tietoa ja tukea täsmätyökykyisten 

nuorten palkkaamiseen ja ohjaamiseen työpaikalla. Työpajakokonaisuuksia järjestetään 4 vuosina 

2021-2022.  

 

 

***** 

 

Lisätietoja https://lab.fi/fi/projekti/askelmat  

Instagram @moninaisuus_voimavarana 

 

Hanketta toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos sekä Harjulan Setlementti ry 

ajalla 5/2021-3/2023. Rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahaston, Lahden kaupungin ja toteuttajien 

omarahoitusosuuksista.  

 

 

Tätä viestiä saa jakaa eteenpäin. 
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