OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Projektipäällikkö
Anu Tikkala
Puh. 040 123 9875

”Onpa hyvä, että on tällainen
paikka, missä joku selvittää kokonaistilanteeni ja siitä käsin lähdetään selvittämään asioita.”

FOKUS-HANKE

Seinäjoki (Kauppaneliö 2)
Ilmajoki (Ilmajoen kunnantalo, 2. krs)
Työvalmentaja, Jenna Luoma
Puh. 050 305 5840

2017 – 08/2019

Lapua (Perusturvakeskus, Liuhtarintie 2)
Työvalmentaja, Pia Tikkaoja
Puh. 050 343 3552

”Viimeinkin voi jonkun kanssa
puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Koskaan ei kukaan ole ottanut haltuun kokonaisuutta, jokainen on aina hoitanut vain
omaa tonttiaan ja henkilöt ovat
vaihtuneet.”

”Palvelu osui todella hyvään
saumaan! On hyvä, kun voi jonkun kanssa miettiä asioita, kun
suunta on itselle vielä epäselvä.”

Suupohjan alue (Opintola, Hallintoaukio, Kauhajoki)
Työvalmentaja, Hanna Poskiparta
Puh. 050 347 7888
Kauhava (Loppusuora 22, ent. lentosotakoulu)
Työvalmentaja, Susanna Ojanperä
Puh. 050 301 0361
Kurikka (Kurikan Yrittäjät ry-toimisto, Keskuspuistikko 7)
Jalasjärvi (Jalasjärvi-talo, Kirkkotie 4)
Kurikka (ent. Jurvan kuntoutuskoti, Viitaharjuntie 8)
Työvalmentaja, Laura Mäki-Reinikka
Puh. 050 358 3451
Sähköpostia voi lähettää:
etunimi.sukunimi@buustiaelamaan.fi

Työvalmennusta
Etelä-Pohjanmaan
alueella
Kauppaneliö 2
60120 Seinäjoki
www.buustiaelamaan.fi

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Työvalmennusta tehdään henkilökohtaisesti kanssasi yhdessä. Sinä päätät, mihin
ollaan matkalla ja toimit suunnannäyttäjänä!

TYÖVALMENNUS

TYÖVALMENNUS
OPINTOVALMENNUS

TYÖKOKEILUJA
JA TEEMOITETTUJA
PIENRYHMIÄ

KONKREETTISET
JATKOSUUNNITELMAT

Työvalmennuksen keinoin vaikutetaan työllistymisesi edistymiseen. Tavoitteena on löytää sinulle
työtä, opiskelupaikka tai jokin muu työllistymisen
väylä.

”Maanläheisyys ja lämminhenkisyys
ovat hyviä asioita (hankkeessa). Lähdetään liikkeelle asiakkaan elämäntilanteesta ja kiinnostuksen kohteista.”
Tapaamme sovitusti niin kauan, kunnes
pääset tavoitteessasi eteenpäin.

YHTEISTYÖ
Valmennus toteutetaan henkilökohtaisten tapaamisten ja keskusteluiden keinoin. Yhdessä sovitamme yhteen tarvitsemasi palvelut ja luomme
niistä tavoitteellisen työllistymisen polun.

”Palvelu on todella hyvää. Apua
saa aina, kun sitä tarvitsee.”

Työvalmentaja neuvoo, ohjaa sekä antaa konkreettista tukea ja palautetta. Tavoitteet määritellään juuri Sinun tilanteesi mukaan, ja niihin pääseminen riippuu omasta aktiivisuudestasi ja motivaatiostasi.

Teemme tiivistä ja moniammatillista verkostotyötä esim. alueen yrittäjien ja oppilaitosten kanssa.
Selvitämme myös muita palvelu- ja etuuskuvioita tarpeesi mukaisesti.
Henkilökohtainen työllistymissuunnitelma
Te-toimiston Oma-asiointiin tehdään yhdessä työvalmentajan kanssa kolmen
kuukauden välein.

