
Yhteystietoja: 

Työntalo NAMO:

Dennis Tammela                     p. 040 445 7989

Tapio Rauno  p. 040 180 8575

Virve Toivanen  p. 040 180 8581

etunimi.sukunimi(at)pyhajarvi.fi 

TE- toimi

Henkilöasiakkaat  p. 029 5025 500

Haapajärvi:  p. 029 5056 501

Leena Hautala  p. 029 5056 651

Riitta Laitinen   p. 029 5056 605

Sisko Ruotsalainen  p. 029 5056 715

Marja- Liisa Turpeinen p. 029 5056 750

etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Sosiaalitoimi, Pyhäjärvi

Mirjami Räisänen  p. 044 4457 648

Terveyskeskus, Pyhäjärvi

Selänteessä on käytössä yhteinen numero kiireetön 

ajanvarausvastaanottoon:  p. 044 7700 702

Neuvola; Ma - To, Klo 8-9 p. 044 4457 772

Virpi Halonen  p. 040 3587 235

Riitta Rasila  p. 040 3587 234   

Mielenvireyskeskus, Pyhäjärvi

 

Merja Aaltokoski  p. 044 4457 910

etunimi.sukunimi(at)selanne.net  

KELA

Toimeentulotuki   p. 020 6922 07

Työttömyysajan tuet  p. 020 6922 10

Tervetuloa 
joukkoomme!

Mitä työtoimintaan osallistuja saa? 

- Ohjausta työtoimintapaikan
  yksilöohjaajilta ja työnohjaajilta

- Laaditaan valmennussuunnitelma 
ja sovitut toimenpiteet räätälöidään 
jokaiselle yksilöllisesti.

- Yhdessä laadittu 
valmennussuunnitelma ja tavoitteet, 
sekä työyhteisöön kuuluminen 
tukevat työtoimintaan osallistujaa 
saamaan valmiuksia hakemaan 
koulutukseen tai työelämään, sekä 
antamaan eväitä tunnistamaan omia 
vahvuuksia ja niiden vahvistamista.

- Sovitut toimenpiteet räätälöidään 
jokaisen yksilöllistä elämäntilannetta 
vastaaviksi.

- Kuntouttavassa työtoiminnassa
oleva henkilö saa vähintään 
työmarkkinatuen, kulukorvauksen ja 
matkakorvauksen läsnäolopäiviltä 
(edullisimman kulkuneuvon mukaan), 
mikäli yhdensuuntainen matka on yli 3 
km. Lisätietoja; TE- toimisto, Sosiaalitoimi

.

- Työvaatteet, jalkineet ja muut
tarpeelliset suojavarusteet, jotka 
palautetaan toiminnan/ jakson 
päätyttyä.

Pyhäjärven

Kaupunki



TyöntaloNamolla voit osallistua 
monenlaiseen toimintaan!

Työntalo NAMOn tehtävänä on olla 
tukemassa pajatoiminnoin sekä 
yksilöohjauksen että työnohjauksen 
keinoin kaikenikäisten työttömien 
työnhakijoiden mahdollisuuksia 
työllistymiseen.

Pajatoimintaa kehitetään 
osallistujalähtöisesti ja aktiivisesti 
yhdessä. Pajatoiminnan tavoitteena on 
kehittää työelämävalmiuksia, tukea 
arjenhallintaa ja sosiaalista 
vahvistumista.

Työpajan osallistujat voivat toimia myös 
kaupungin eri hallintokuntien, 
seurakunnan ja eri yhdistysten 
tehtävissä, jolloin toteutetaan 
seinättömän työpajan mallia.
Työpaja tarjoaa kaikenikäisille 
ammattitutkintoa opiskeleville 
työssäoppimispaikkoja, nuorille TET- 
paikkamahdollisuuksia ja 
kesätyömahdollisuuksia.

Työntalo NAMOn toiminta sijaitsee 
Laitisentie 6 ,  missä on pesula, keittiö, 
siivous ja kädentaidot ulkoalueiden 
kunnossapito, puutyöt ja mediapaja, .

Jos sairastut tai sinulle tulee jokin 
muu este ota yhteyttä pajalle

- Soita ohjaajalle (Virve, Tapsa, 
Dennis ) heti aamulla

- Takautuvasti tehty ilmoitus ei kelpaa

- Tekstiviesti ei riitä, ohjaaja voi 
soittaa jos ilmoitus tulee tekstiviestillä

- Ohjaajan luvalla voi olla 3 päivää 
poissa

- Jos sairautesi jatkuu, sinun täytyy 
tuoda sairaudesta todistus 
sairaanhoitajalta tai lääkäriltä

- Toistuvien lyhytaikaisten 
poissaolojen jälkeen asia otetaan 
puheeksi ja tarvittaessa ohjataan 
terveyskeskuksen tarkastukseen. 
Sama ohjeistus koskee myös 
henkilökuntaa

Aloituspäivä ___/___ 201__ klo: ___:____ ______________

Jakson kesto ___/___201__ - ____/____ 201__   ___ kk

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Mitä työtoimintaan osallistujalta 
edellytetään? 

- Sovittuihin toimintapäiviin sitoutumista ja 
työaikojen noudattamista. 

- Sitoutumista päihteettömyyteen 
toimintapäivän aikana. 

- Toimintapaikan henkilökunnan ohjeiden 
noudattamista, esimerkkinä 
työturvallisuus.

- Työtoimintapaikan väen (henkilökunta ja 
muut työtoimintaan osallistujat) asiallista 
kohtelua. Työtoimintapaikoissa on 
nollatoleranssi kiusaamista, uhkailua ja 
muuta asiatonta käytöstä kohtaan kaikissa 
muodoissa (mm. kasvokkain, puhelimitse, 
internet/some). 

- Poissaoloilmoitusohjeiden noudattamista 
ja sairauslomatodistuksien toimittamista 
sekä oman että lapsen sairauden 
kohdalla. Perhetilanteesta tai muusta 
perustellusta syystä johtuvat lomat 
sovitaan henkilökunnan ja lähettävän 
tahon (mm. TE-toimi, sos. toimi, MVK) 
kanssa erikseen. 
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