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• Hallinnoija:

• Työllistämispalvelut Helena Nurmikoski

• Projektipäällikkö Nina Waxlax

• Projktikoordinaattori Teija Masanen

• Ohjaaja:

EU-OHJELMAKAUSI:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 

• Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 

torjunta. 

• Erityistavoite: 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien 

työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

• Alkaa 1.5.2020.

• Perustetaan ohjausryhmä ja asiantuntija- työryhmä.

• Budjetti 696.000,- kolmelle vuodelle

• Osatoteuttajat: SPR ja EduVamia.

• Kohderyhmän henkilöt kiinteästi toiminnassa 

mukana.

• Förvaltning:

• Sysselsättningstjänster Helena Nurmikoski

• Projektchef Nina Waxlax

• Projektkoordinator Teija Masanen

• Handledare:

EU-PROGRAM

• Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 .

• Prioriteringsområde 5: Social delaktighet och 

bekämpning av fattigdom.

• Särskilt mål: 10.1 Förbättra arbets- och 

funktionsförmågan hos personer som står utanför 

arbetslivet.

• Börjar 1.5.2020.

• Styrgrupp och sakkunnige arbertgrupper grundas.

• Budjet 696.000,- för 3 år.

• Delförverkligare: Röda Korset och EduVamia.

• Målgruppen tätt med i alla aktiviteter.
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Päätavoitteet ja toimenpiteetTEO- hankkeessa

Huvudmål och aktiviteter i TEO- projektet
• Kolme päälinjaa / Tre huvudlinjer:
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Osallisuutta ja kokonaisvaltaista 

hyvinvointia lisäävää mielekästä tekemistä

Meningsfull sysselsättning som ökar 

delaktighet och välmående

Digitaaliosaamisen kansalaistaito –

syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden 

lisääminen

Digi som medborgarkunskap

Verkostoyhteistyön kehittäminen ja palveluohjausmallin 

luominen

Utveckling av nätverkssamarbete samt skapa en modell för 

servicehandledning 

Retket ja kurssit

Työpaikkaan tutustuminen

Korttikoulutukset

Green Care 

Ryhmätoimintoja myös 

maahanmuuttajille suunnattua: 

pyöräilykurssi, kulttuurierot, retket, 

käsityöt jne.

Utflykter  och kurser

Arbetsplats besök

Kortskolningar

Green Care

Gruppverksamheter också för 

invandrare: cykelkurs, kultur 

skillnader, handarbete osv.

Green Care aktiviteter

Palveluiden tuottajat:

Yhteiset tavoitteet

roolit, työote, mittarit,

tiedotus, koordinointi, tuki, 

verkostoituminen,

asiakas segmentointi

Service producenter:

Gemensamma mål

roller, arbetssätt, mätare,

kommunikation, koordinering,

stöd, nätverkande,

kund segmentering

Kaksi pääkohderyhmää: pelaajat ja  

heikot digitaidot 

Två huvudmålgrupper:

spelare och  utan digi kunskaper

KOHDERYHMÄ MUKANA JOKAISESSA TOIMINNOSSA

MÅLGRUPPEN MED I ALLA STEG

Nuorille, aikuisille ja 

maahanmuuttajille eri tason ryhmiä

För unga, vuxna och invandrare 

grupper i olika nivåer



Löydät meidät– Du hittar oss
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Esimerkkejä syksyn toiminnasta – Exempel på höstens aktiviteter
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Kiitos – Tack!
Lisätiedot/ tilläggsinformation: 

Nina Waxlax 040 162 8262

Facebook, Instagram & Twitter


