
 

Mitä ASKELMAT-hankkeessa on meneillään? 
 

 

TYÖPAJAT 

 
Järjestämme vuoden 2022 aikana maksuttoman työpajasarjan, jonka tarkoituksena on koota ja lisätä 

tietoa osa-/täsmätyökykyisten nuorten työllistymiseen liittyvistä keskeisistä asioista ja 

moninaisuuden hyödyntämisestä voimavarana. Työpajat toimivat foorumina nuorten ja työelämän 

välillä, ja ne mahdollistavat avoimen keskustelun työelämätaidoista sekä täsmätyökykyisten 

työllistymisen tuesta. Tarkoitus on löytää yhdessä keskustellen keinoja, joilla voidaan lisätä 

työyhteisöjen moninaisuusosaamista. 

 

Ensimmäisten työpajojen satoa 

Ensimmäisissä työpajoissa tammi-helmikuussa 2022 työstettiin ja pohdittiin yhteisiä työelämätaitoja 

hyvin käytännönläheisesti sekä eri toimijoiden rooleja täsmätyökykyisten nuorten työssäkäynnin 

tukemiseksi.  

Nuorten omien ajatusten ja koettujen tarpeiden pohjalta on rakennettu ”Työhaastattelusta 

työelämään” polkua ja sen eri vaiheita sisältöineen. Polkua on edelleen täydennetty nuorten ja 

työelämän edustajien yhteisessä työpajassa ja löydetty yhteiskehittäen monia työyhteisöjen 

moninaisuusosaamista tukevia asioita sekä yksityiskohtaisia keinoja täsmätyökykyisten nuorten 

tueksi kohti tasavertaista osallisuutta työyhteisössä. 

Iso kiitos ensimmäisiin työpajoihin osallistuneille! 

 

 

Ilmoittaudu mukaan seuraavaan työpajaan 

20.4.2022 klo 10-12 Täsmätyökykyinen nuori tasavertaisena kollegana -työpaja 

Työpajan tarkoituksena on kehittää täsmätyökykyisten nuorten ohjaamiseen liittyvää osaamista 

yhdessä erityisesti alueen 3. sektorin edustajien, tukityöllistettyjen nuorten sekä muiden toimijoiden 

ja organisaatioiden kanssa, joilla on kokemusta nuorten tukityöllistämisestä.  Ilmoittaudu mukaan 

31.3. mennessä tästä. Työpaja pidetään Harjula-keskuksessa, osoitteessa Harjulankatu 7, 15150 

Lahti. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etänä.  

https://forms.office.com/r/dspf9rta2H


 

TÄSMÄTYÖTIISTAIT 
 

Täsmätyötiistait ovat Päijät-Hämeen 

täsmätyöhankkeiden yhteinen 

tapahtuma joka kuun 2. tiistai  

klo 8.30-9.30, ei ilmoittautumista! Liity 

mukaan Teams-tapahtumaan tästä. 

 

Seuraavat täsmätyötiistait: 

 

12.4.2022 Työn räätälöiminen, 

alustamassa Pauli Leinonen/Vamlas 

10.5.2022 Työkyvyn mittaaminen, 

välineitä ja kokemuksia 

täsmätyöhankkeista 

 

Hankkeiden kuulumisia ja nostoja voi 

seurata myös yhteiseltä Instagram-tililtä 

@moninaisuus_voimavarana. 

 

 

 

 

MIKÄ IHMEEN TÄSMÄTYÖ?  

- TYÖKYVYN JA OSAAMISEN 

MONINAISUUS TYÖELÄMÄSSÄ  

-OPINTOJAKSO 
 

Kiinnostaako oppia lisää mm. työkyvyn 

käsitteistä, työelämäosallisuudeta ja 

moninaisuudesta voimavarana?  

Ilmoittaudu mukaan ASKELMAT-hankkeessa 

koostetulle maksuttomalle  

5 opintopisteen opintojaksolle,  

joka toteutetaan itsenäisenä verkko-

opiskeluna 9.5.-7.8.2022.  

 

Ilmoittautuminen on auki 19.4.2022 asti, 

lisätietoja täältä. 

 

 

Lisätietoa työpajat, täsmätyötiistait, Mikä ihmeen täsmätyö? -opintojakso ja yhteistyö 

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

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
https://www.instagram.com/moninaisuus_voimavarana/
https://campusonline.fi/course/mika-ihmeen-tasmatyo-tyokyvyn-ja-osaamisen-moninaisuus-tyoelamassa/
mailto:outi.jokinen@lab.fi


 

YKSILÖ- JA RYHMÄVALMENNUS  
 

Kenelle? 

 

Alle 30-vuotiaille täsmätyökykyisille päijäthämäläsille nuorille, jotka kaipaavat tukea oman polun 

löytämiseen kohti opiskelua tai työelämää.  

 

Mitä valmennuksessa tehdään? 

 

▪ Yksilövalmennuksessa keskitymme nuoreen, hänen toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. 

Yksilövalmennusten sisältö voi koostua esimerkiksi työnhakuun liittyvistä käytännön asioista, 

tulevaisuuden suunnitelmien sanoittamisesta ja selkiyttämisestä tai opiskelupaikan 

löytämiseen liittyvistä teemoista. Yksilövalmennuksessa nuoren kanssa tehdään työ- ja 

toimintakyvyn arvio Kykyviisarin avulla. Valmennuksen kestoa ei ole etukäteen määritelty, 

vaan työskentelyn pituus määrittyy nuoren tarpeista käsin. 

 

▪ Ryhmävalmennuksen toimintaa suunnitellaan ja rakennetaan tavoitteellisesti, kulloinkin 

ryhmässä mukana olevien nuorten tarpeita ja toiveita vastaavaksi. Nyt käynnissä olevien 

ryhmien kanssa olemme keskittyneet erityisesti yhdessä toimimiseen, sosiaalisiin tilanteisiin, 

itsetuntemukseen, oman osaamisen ja ominaisuuksien tunnistamiseen ja sanoittamiseen 

sekä kokonaisvaltaisesti hyvinvointia lisääviin aiheisiin. Valmennus kestää 5 kk ja tapaamisia 

on kerran viikossa. 

 

Valmennuksessa mukana olevia nuoria on jatkopoluttunut esimerkiksi opiskelemaan, työkokeiluun ja 

palkkatuettuun työhön. Valmennukseen osallistuvilla nuorilla on myös mahdollisuus osallistua 

työpajoihin sekä Askelmat-hankkeen yhteiskehittämiseen kehittäjäasiakkaina.  

 

Miten mukaan? 

 

Sekä yksilö- että ryhmävalmennukseen pääsee mukaan nonstoppina. Helpoiten mukaan pääsee 

ottamalla yhteyttä suoraan Kiiaan tai Ainoon. 

 

Yksilövalmennus 

Kiia Saarikivi, kiia.saarikivi@dila.fi, p. 044 713 2029 

 

Ryhmävalmennus  

Aino Hoskola, aino.hoskola@harjulan.fi, p. 041 730 6337 

 

Meille voi myös jättää yhteydenottopyynnön, niin olemme sinuun yhteydessä. 

 

**** 

 

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

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

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

 

Tätä viestiä saa jakaa eteenpäin. 

mailto:kiia.saarikivi@dila.fi
mailto:aino.hoskola@harjulan.fi
https://forms.office.com/r/CqDWs9kfYP
https://lab.fi/fi/projekti/askelmat

