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ET6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen
Tarkemmat hankekuvaukset: http://bit.ly/2yvLaYi

Duunista toimeen, S20402
Päätoteuttaja
Tavoite
Kohderyhmä

Yhteyshenkilö

Kouvola Innovation Oy
Pyritään työllistämään nuoria avoimille työmarkkinoille vähintään kahden
kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Toimenpiteinä on lisäksi tehostaa ja
parantaa nuorten ohjaustyötä ja kannustaa yrityksiä nuorten palkkaamiseen.
17 - 29-vuotiaat työttömänä työnhakijana olevat nuoret, joilla on halu ja
mahdollisuus työskennellä avoimilla työmarkkinoilla. Yritykset ja yhteisöt,
oppilaitokset.
Mikkonen Taru, taru.mikkonen@kinno.fi

Rekrystä toimeen, S21132
Päätoteuttaja
Kouvola Innovation Oy
Tavoite
Hankkeessa vahvistetaan nuorten työelämätaitoja ja työnhakutaitoja,
autetaan työantajia ja nuoria kohtaamaan sekä kehitettään työnantajien
rekrytointiosaamista.
Kohderyhmä
yritykset ja nuoret
Yhteyshenkilö
Mikkonen Taru, taru.mikkonen@kinno.fi

SOSMET –työskentelemällä tutkinto, S20403
Päätoteuttaja
Tavoite

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

Kouvolan kaupunki
Hankeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa ammattiopistossa opiskelevien
nuorten siirtymistä koulusta työelämään. Hankkeessa suunnitellaan ja
rakennetaan työvaltaisia malleja (esim. moduulipohjainen oppiminen,
pedagoginen työpaja tai tuettu oppisopimus) vastaamaan työllistymisen
haasteeseen.
Nuoret, joiden osaamisessa tai motivaatiossa on puutteita, yhteishaussa väliin
putoavat, yritykset ja oppilaitokset
Jaakkola Asko, asko.jaakkola@ksao.fi

Business-Akatemia, S20464
Päätoteuttaja
Tavoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Business-Akatemia on nuorten alle 30-vuotiaiden yrittäjyyden
kehittämisympäristö, jota kehitetään Kymenlaaksossa yhdessä KaakkoisSuomen Ammattikorkeakoulu Oy:n, Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston,
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Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

Kouvolan seudun ammattiopiston sekä Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen
kanssa.
Työttömät ja työttömyysuhanalaiset nuoret, erityisryhmänä maahanmuuttajat
Lindeman Ari, ari.lindeman@xamk.fi

Kotkan Ohjaamo, S20702
Päätoteuttaja
Tavoite

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

Kotkan kaupunki
Vahvistaa nuorten hyvinvointia monialaisella yhteistyöllä ja yhteisellä
tekemisellä sekä yhteisöllisellä työotteella ja myönteisellä ihmiskäsityksellä.
Tavoitteena on myös palvelutarjonnan yhteensovittaminen mukana olevien
toimijoiden kesken. Päämääränä on luoda yhden oven periaatteella toimiva
kynnyksetön palvelukokonaisuus
Nuoret
Ruotsalainen Leena, leena.ruotsalainen@kotka.fi

TYÖIKÄ – Työtä kaiken ikää, S20762
Päätoteuttaja
Kouvolan kaupunki
Tavoite
Hankkeen päätavoitteena on edistää yli 50-vuotiaiden työttömien
hakeutumista koulutukseen, työelämään tai muihin aktiivisiin toimenpiteisiin
aktivoimalla ja voimaannuttamalla heitä heidän ammatillisen osaamisensa,
harrastuneisuutensa ja/tai omien mielenkiinnon kohteidensa avulla.
Kohderyhmä
Yli 50-vuotiaat työttömät työnhakijat, työelämän edustajat
Yhteyshenkilö
Javanainen Sini, sini.javanainen@ksao.fi
Arjen tuki – työllisty arjen tuen ohjaajaksi, S20785
Päätoteuttaja
Kouvolan Ammatillinen aikuiskoulutussäätiö
Tavoite
Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Arjen tuen ohjaaja -koulutus, jossa
koulutetaan työttömiä nuoria ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia
ikääntyvän väestön arjen tueksi.
Kohderyhmä
Nuoret, muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, maahanmuuttajat
Yhteyshenkilö
Silen Liena, liena.silen@kvlakk.fi
Ohjaamo Hamina – yhteiset ympyrät, S21060
Päätoteuttaja
Haminan kaupunki
Tavoite
Haminan ohjaamo toimii yhteisissä ympyröissä, niin että lisätään monialaista
osaamista eri toimijoiden yhteistyönä, jotta nuoret saisivat tarvitsemaansa
ohjausta ja tukea helpommin ja nopeammin. Ohjaamon tila on keskellä
nuorten ponnahdusalustaa eteenpäin elämässä. Tilat sijaitsevat paikassa,
minne nuorten on helppo tulla ja saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta
seuraavaan askeleeseen eteenpäin.
Kohderyhmä
Nuoret ja ohjaustoimivat
Yhteyshenkilö
Puska Kristiina, kristiina.puska@hamina.fi
SUMMA – pelillistetty vertaisauttaminen nuorten työllistymisessä, S21108
Päätoteuttaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Tavoite
Hankkeen tavoitteena on nuorten työllisyyden paraneminen. Tämä tapahtuu
kehittämällä työn tarjontaa helpottava vertaisauttamiseen perustuva
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Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

menetelmä, joka helpottaa joko työkokemuksen puutteesta tai sosiaalisesta
arkuudesta kärsivää nuorta saamaan kokemusta työnhausta ja työllistymään.
Hankkeessa tapahtuvan suoran työllistymisen ohella hanke tuottaa nuorille ja
nuorten kanssa työskenteleville menetelmän, jolla työllistymiseen tarvittavien
taitojen oppiminen helpottuu.
Työelämän ulkopuolella olevat nuoret sekä ohjaushenkilöstö
Kallunki Valdemar, valdemar.kallunki@xamk.fi

Briefcase – oma polku ammattiin, S20866
Päätoteuttaja
Kouvolan ammatillinen aikuiskoulutussäätiö
Tavoite
Hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokas nivelvaiheen
kielenoppimisen valmennusohjelma, joka rakentuu ohjatulle itseopiskelulle ja
hyödyntää digitalisaatiota sekä toiminnallisuutta. Valmennusohjelma,
”kielisalkku”, räätälöidään kotoutumiskoulutuksen päätyttyä, erityisesti niille
jotka eivät ole vielä päässeet eteenpäin omalla polullaan, kunkin
maahanmuuttajan osaamistason ja ammatillisten tavoitteiden mukaisesti.
Kohderyhmä
kotoutumislain piiriin kuuluvat maahanmuuttajat
Yhteyshenkilö
Silen Liena, liena.silen@kvlakk.fi

ET 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Tarkemmat hankekuvaukset: http://bit.ly/2jmOIcs

Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan yritysten uudistamisessa, S20753
Päätoteuttaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Tavoite
Hanke kohdistuu Kouvolan keskustan kaupan ja palvelualan pienyritysten,

työntekijöiden ja johdon/yrittäjän uudistumiskyvyn parantamiseen.
Hankkeessa käytetään uudistumisen keinona vertaiskehittämistä ja –
oppimista, jossa tieto ja oivallus eivät tule jostakin valmiina, vaan se
rakennetaan yhdessä henkilöiden kesken, jolloin syntyy uutta ymmärrystä ja
osaamista.

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

mikro- ja pienyritykset kaupan- ja palvelujen aloilta
Kallunki Valdemar, valdemar.kallunki@xamk.fi

Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan, S20754
Päätoteuttaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Tavoite
Hankkeen tavoitteena on parantaa rakennemuutoksesta kärsivien

kymenlaaksolaisten logistiikkatoimialan pk-yritysten valmiuksia hyödyntää
tietojohtamisen käytäntöjä ja välineitä johtamisen ja työn organisoinnin
tehostamiseksi.

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

logistiikka-alan pk-yritysten henkilöstö ja johto
Ulmanen Tommy, tommy.ulmanen@xamk.fi
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Time2grow – Hoitotyöntekijöiden burnoutin ehkäisy pienissä suomalaisissa
hoivayksiköissä, S20970
Päätoteuttaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Tavoite
Hankkeessa kehitetään erityisesti pienten hoivapalveluja tuottavien yksikköjen
työntekijöiden työhyvinvointia. Hanke toteutetaan kansainvälisenä ESRhankkeena, jolloin kansainvälisen kumppanuuden kautta etsitään ja levitetään
parhaita käytäntöjä työhyvinvoinnin tukemiseen.

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

Terveysalan työntekijät
Kallunki Valdemar, valdemar.kallunki@xamk.fi

Voi hyvin yritys, S21042

Päätoteuttaja
Tavoite

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Kehittää työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

Pienten yritysten henkilöstö, mukaan lukien johto
Kallunki Valdemar, valdemar.kallunki@xamk.fi

kiinnittäen erityisesti huomiota työn kontekstin ja työhyvinvoinnin yhteyteen
pienyrityksissä, vahvistaa vertaisoppimista ja verkostoitumista ja tarjota
tuottavuutta ja työhyvinvointi parantavia ohjaus- ja neuvonta- ja
asiantuntijapalveluja.

ET 8.1.
Tarkemmat hankekuvaukset: http://bit.ly/2zCtAoX
Kehittyvä naisyrittäjyys Kymenlaaksossa, S20783
Päätoteuttaja
Kouvolan ammatillinen aikuiskoulutussäätiö
Tavoite
Tavoitteena on pääosin matkailu-, palvelu- ja hyvinvointialoilla toimivien
naisyrittäjien osaamisen ja kasvuhakuisuuden edistäminen kehittämällä ja
pilotoimalla valmennusohjelmat, joilla lisätään naisyrittäjien esim. digitaalista – ja
liiketoimintaosaamista sekä valmiutta asiakaslähtöiseen palvelumuotoilun
toteuttamiseen.
Kohderyhmä
Naisyrittäjät, matkailu-, palvelu- ja hyvinvointialalta
Yhteyshenkilö
Silen Liena, liena.silen@kvlakk.fi
Plan B – elämä raiteille, S21047
Päätoteuttaja
Kouvolan ammatillinen aikuiskoulutussäätiö
Tavoite
Hankkeessa luodaan aikuiskoulutuksen ja työpajatoiminnan yhteistyönä
tuotantokoulu-malli. Hankkeessa pyritään toisen asteen ammatillisessa
koulutuksessa opintojensa kanssa vaikeuksissa olevien miesten opintojen
etenemisen tukemiseen, heidän henkilökohtaisten elämänhallintavalmiuksiensa
kehittämiseen sekä sen hetkisen elämäntilanteen selvittämiseen
yksilövalmennuksen keinoin.
Kohderyhmä
Työttömät työnhakijat ja työelämän ulkopuolella ja syrjäytymisvaarassa olevat
miehet, joilla ei ole ammatillista tutkintoa.
Yhteyshenkilö
Silen Liena, liena.silen@kvlakk.fi
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Masto – Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen, S20616
Päätoteuttaja
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy
Tavoite
Hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajanaisten osaamisen tunnistamista,
täydentämistä ja hyödyntämistä suomalaisilla työmarkkinoilla sekä yrittäjyydessä
sekä kehittää tehokkaammat ja laadukkaammat maahanmuuttajien palveluprosessit
kohdealueiden monialaisissa toimijaverkostoissa ja vahvistaa toimijoiden yhteistyötä
Kohderyhmä
Suomessa jo asuvat maahanmuuttajataustaiset ja vasta oleskeluluvan saaneet naiset
sekä yritystoiminnasta kiinnostuneet
Yhteyshenkilö
Kaljunen Leena, leena.kaljunen@socom.fi
Matti –Miesten matkat työhön, S20747
Päätoteuttaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Tavoite
päätavoitteena on kehittää voimavaraistavia sukupuolisensitiivisiä ohjausmalleja 1629-vuotiaiden työpajatoiminnassa mukana olevien miesten subjektiuden
vahvistamiseksi ja omien voimavarojen tunnistamiseksi. Tätä kautta tuetaan heidän
mahdollisuuksiaan olla täysivaltaisia yhteiskunnan jäseniä ja saada työ- tai
opiskelupaikka sekä vahvistetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Kohderyhmä
Nuoret, syrjäytymisuhanalaiset ja työttömät miehet
Yhteyshenkilö
Rautiola Teija, teija.rautiola@metropolia.fi
NASEVA, S20777
Päätoteuttaja
Tavoite

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
hankkeen tehtävänä on aiempien hankkeiden tuloksia ja ideoita hyödyntäen löytää
toimenpiteitä, joilla lukiolaisille tarjottavaa Elektroniikan perusteet (ELPER) -kurssia
voidaan nykyistä paremmin hyödyntää naisten rekrytoinnissa LUT:iin ja erityisesti
sähkö- ja energiatekniikan aloille.
lukiolaiset sekä lukioiden opettajat ja opinto-ohjaajat
Naukkarinen Johanna, johanna.naukkarinen@lut.fi

ET 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Tarkemmat hankekuvaukset: http://bit.ly/2mmattV
HelliTalent, S20601
Päätoteuttaja
Tavoite

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö
Carry On, S20618
Päätoteuttaja
Tavoite

Kouvolan kaupunki
Tukee Kouvolan seudun ammattiopistossa opiskelevien nuorten opintojen läpäisyn
tehostamista sekä heidän sujuvaa siirtymistä koulutuksesta työelämään ja jatkoopintoihin. Opiskelijoita ohjataan ammattien rajapinnoissa toimimiseen,
moniammatilliseen osaamiseen kartuttamiseen ja yrittäjämäiseen tiimitoimintaan
yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.
em. alojen opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö
Ritvanen Tuula, tuula.ritvanen@ksao.fi
Kotkan-Haminen seudun koulutuskuntayhtymä
Tavoitteina on opintojen keskeyttämisen ennakoinnin ja keskeyttämisen
ennaltaehkäisyn parantaminen, koulutuksen läpäisyn parantamine ja siirtymien
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Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

sujuvoittaminen oppilaitoksesta toiseen, ohjausosaamisen parantaminen ja
opettajan roolin vahvistaminen sekä työkalujen ja välineiden laatiminen ohjauksen
tueksi.
opinto-ohjaajat ja opettajat
Huisko Hilkka, hilkka.huisko@ekami.fi

Tukea koulutuspolkuun!, S20668
Päätoteuttaja
Valkealan kristillisen kansanopiston kannatusyhdistys
Tavoite
Ehkäistä maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä ja eriytymistä kehittämällä
koulutus- ja uraohjauspalveluja.
Kohderyhmä
maahanmuuttajanuoret ja ohjaustyötä tekevät
Yhteyshenkilö
Sorsa Saara, saara.sorsa@valkealanopisto.fi
Opit työssä, S20114
Päätoteuttaja
Tavoite
Kohderyhmä
Yhteyshenkilö
HELMI, S20644
Päätoteuttaja
Tavoite

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Tavoitteena on luoda uudenlainen työvaltainen väylä ammatillisiin opintoihin
monialaisen yhteistyön keinoin. Luodaan opinnollistamisen yhteistyömalli ja
prosessikuvaus työkaluksi osaamisen tunnistamiseen.
Opetushenkilöstö, nuoret
Häkkinen Sari, sari.hakkinen@ekami.fi
Invalidiliitto ry
HELMI –hankkeen (Henkilöhtainen - ELämänhallinta - MInäpystyvyys) tavoitteena on
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen laadun ja tuloksellisuuden sekä
koulutuksen läpäisyn tehostaminen ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeessa
kehitetään arviointimenetelmä ja ohjauksen toimintamalli opiskelijaa ohjaavalle
henkilöstölle.
erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat, opettajat
Ryökkynen Sanna, sanna.ryokkynen@eduvalidia.fi

Viisaat valinnat, S20320
Päätoteuttaja
HY+ Oy
Tavoite
Tavoitteena on lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista koulutukseen
kannustamalla nuoria etsimään ja löytämään entistä rohkeammin omia
uravaihtoehtoja. Hankkeessa vaikutetaan nuorten asenteisiin, kehitetään opintoohjausta ja vahvistetaan opinto-ohjaajien osaamista.
Kohderyhmä
Opinto-ohjaajat, opettajat
Yhteyshenkilö
Parkkonen Marita, marita.parkkonen@helsinki.fi
Virtuaalioppi, S20971
Päätoteuttaja
Työtehoseura ry
Tavoite
Hankkeessa kehitetään työvaltaisen koulutuksen toteutusmalli, joka tukee nykyistä
selvästi suurempaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuutta. Oppiminen
mahdollistetaan verkko-oppimisympäristön ja digitaalisten materiaalien avulla.
Kohderyhmä
logistiikka- ja kuljetusalan kouluttajat, alalle opiskelemaan haluavat nuoret ja
maahanmuuttajat, työpaikkaohjaajat
Yhteyshenkilö
Niemi Pirita, pirita,niemi@tts.fi
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ET 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Tarkemmat hankekuvaukset: http://bit.ly/2AEqVZE

Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille, S20537
Päätoteuttaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Tavoite
Kehitetään yritys-oppilaitos välistä oppimisympäristöä, jossa harjoittelu on alusta

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

asti sisällöltään suunnitelmallista ja opintoihin ajoitettua sekä harjoittelun sisältö,
ohjaus ja arviointi avointa ja eri osapuolia hyödyntävää. Hankkeessa
oppimisympäristön luomiseen liittyy mm. yritysten koulutussisältötarpeiden
määrittely, uuden sisällön luominen sekä yritysten sitouttamisen yhteistyöverkkoon.
ympäristöalan yritykset
Sinkko Arja, arja.sinkko@xamk.fi

Scaroil Simulator training for cargo handling and oil recovery, S20604
Päätoteuttaja
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Tavoite
Hankkeen tavoitteena on luoda uusi merenkulun sekä satama- ja logistiikka-alan
koulutuskonsepti, jolla lisätään aikuiskoulutuksen työelämävastaavuutta, laatua ja
osuvuutta. Kehitettävän konseptin pilottikoulutusten sisällöksi on valittu kaksi
teemaa: satamanosturinkuljettajien koulutus sekä öljyntorjuntakoulutus.
Kohderyhmä
yritysten henkilöstö, öljyntorjuntaviranomaiset, koulutusorganisaatiot
Yhteyshenkilöstö
Knutas Simo, simo.knutas@ekami.fi
Puurakentamisen osaamispääoman vahvistaminen koulutusyhteistyöllä, S20670
Päätoteuttaja
Kouvola Innovation Oy
Tavoite
Puurakentamisen vertikaalisen tutkimus-, osaamis-, innovaatio- ja
koulutuskeskittymän kehittäminen.
Kohderyhmä
puutuote- ja rakentamisalan tutkimus- ja koulutusyksiköt sekä oppilaitokset
Yhteyshenkilö
Junttila Vesa, vesa.junttila@kinno.fi
KAVIO – Kansainvälisen palveluliiketoiminnan innostava oppimisympäristö, S20881
Päätoteuttaja
Cursor Oy
Tavoite
Hankkeella varmistetaan seudullisesti kasvavan palveluliiketoiminnan työvoiman
kohdanto osaamisen ja saatavuuden osalta. Lisäksi hankkeessa kehitettävällä
digitaalisella oppimisalustalla varmistetaan kustannustehokas ja nykyaikainen
oppimisympäristö toimijoiden yhteistyön perustaksi.
Kohderyhmä
2.asteen opiskelijat, työttömät
Yhteyshenkilö
Rajala Salme, salme.rajala@cursor.fi
Raideliikenteen osaajat, S20940
Päätoteuttaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Tavoite
Hanke vastaa raideliikenteen koulutustarpeeseen luomalla uuden
korkeakoulutasoisen yrityksille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden.
Raideliikenteen kilpailun avautuminen ja uusien toimijoiden tulo markkinoille
muuttaa alan koulutustarvetta. Nykyinen koulutustarjonta on kilpailullisista syistä
ollut varsin rajoittunutta, eikä se ole palvellut alaa kokonaisvaltaisesti.
Kohderyhmä
raideliikennettä harjoittavien yritysten henkilöstö
Yhteyshenkilö
Nurminen Mervi, mervi.nurminen@xamk.fi
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Kymiexact – Täsmäosaamista Kymenlaaksoon, S20967
Päätoteuttaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Tavoite
Tavoitteena on luoda alueellisia tarpeita vastaava osaamispääoman kasvattamisen
toimintamalli ja -mekanismit, jotka mahdollistavat sekä yksilöllisten että yritys- ja
teollisuusalalähtöisten ”täsmä”-osaamispolkujen rakentamisen.
Kohderyhmä
työikäinen aikuisväestö

Yhteyshenkilö

Kirvesniemi Tiina, tiina.kirvesniemi@xamk.fi

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa, S20089
Päätoteuttaja
Cursor Oy
Tavoite
Tavoitteena on sitouttaa yrittäjyyskasvatuksen eri tasot (kuntien sivistystoimet,

Kohderyhmä
Yhteyshenkilö

koulutuksen järjestäjät ja oppilaitosjohto, opetushenkilöstö, paikallinen yrityskenttä
ja elinkeinoelämä) ja toimijat Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategian
toteuttamiseen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
Kuntien sivistystoimet, koulutusten järjestäjät, oppilaitosjohto, oppilaitokset,
ohjaushenkilöstö
Koverola Maarit, maarit.koverola@cursor.fi

ET 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Tarkemmat hankekuvaukset: http://bit.ly/2mpkGGn
OSKU mediatalo, S20606
Päätoteuttaja
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Tavoite
Hankkeen tarkoitus on luoda Kotkan-Haminan seudulle erityisen heikossa
työmarkkina-asemassa oleville henkilöille uudenlainen innostava toiminta- ja
oppimisympäristö. Toiminnan keskiössä on internetissä radio-ohjelmaa,
videomateriaalia ja lehteä julkaiseva ”Osku Mediatalo”, jonka sisältöjen tuottaminen
tarjoaa osallistujille erilaisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia.
Kohderyhmä
nuoret ja pitkään työelämästä poissa olleet henkilöt, jotka tarvitsevat tuetun
työllistymisen palveluja edetäkseen kohti opiskelu- ja työelämää.
Yhteyshenkilö
Kivilahti Pekka, pekka.kivilahti@innovi.fi
Nuoret ja kansalaistoimijalähtöisyys Etelä-Kymenlaaksossa 2017-2019, S20918
Päätoteuttaja
Kehittämisyhdistys Sepra ry
Tavoite
Kehittää kohdennetusti sekä suunnitelmallisesti erityisryhmien (vammaiset,
maahanmuuttajat, eri vähemmistöt) ja ns. ”kantasuomalaisten” nuorten sekä näiden
parissa toimivien viiteyhteisöjen välillä yhteistoimintaa nuorten osallisuuden
lisäämiseksi.
Kohderyhmä
nuoret, erityisesti erityisryhmien edustajat. Yhteisöt, jotka toimivat em.
kohderyhmien parissa
Yhteyshenkilö
Tolvanen Marjo, marjo.tolvanen@sepra.fi
Uusi tapa toimia, S20922
Päätoteuttaja
Pohjois-Kymen kasvu ry
Tavoite
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa asukkaiden toimintakykyä ja osallistumisen
mahdollisuuksia Kouvolassa uudenlaisen yhdistystoiminnan avulla. Hankkeessa
hyödynnetään yhdistysten ikääntyvien osaajien tietotaitoa ja uudenlaisen
ESR-hankkeet Kymenlaakso_kuvaukset
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toimintatavan myötä pyritään saamaan etenkin nuoria ja maahanmuuttajia mukaan
toimintaan, jolla on välillisesti työllistävä vaikutus.
yhdistystoimijat, nuoret ja maahanmuuttajat

Nappivalinnoilla sujuvaa arkea, S20419
Päätoteuttaja
Kymenlaakson Martat ry
Tavoite
Hanke valmentaa nuoria itsenäiseen elämään kotitalousneuvonnan keinoin.
Tavoitteena on arjen hallinnan taitojen kartuttaminen opastamalla nuoria omien
raha-asioiden hoidossa, ruoanvalmistamisessa, kodinhoidossa ja sosiaalisessa
kanssakäymisessä. Samalla hanke pyrkii parantamaan nuoren
työllistymisedellytyksiä.
Kohderyhmä
työpaja nuoret
Yhteyshenkilö
Saarikko Anne, anne.saarikko@martat.fi
Työkykyä liikunnalla –hanke, S20897
Päätoteuttaja
IntoPajat ry
Tavoite
Hanke etsii ratkaisuja psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen työkyvyn parantumiseen ja
työelämästä syrjäytymisen ehkäisemiseen liikunnan ja elämäntapaohjauksen kautta.
Kohderyhmä
17-64 vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat sekä työttömät
työnhakijat
Yhteyshenkilö
Kärkäs-Vaittinen Kirsi, kirsi.karkas-vaittinen@intopajat.fi
Motiivi – Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät, S20920
Päätoteuttaja
Metropolia ammattikorkeakoulu oy
Tavoite
Tavoitteena on tukea heikommassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria näkemään
elämänsä kokonaisuutena, tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä
sekä toimimaan kohti realistisia ammatillisia tavoitteita. Lisäksi kehitetään nuorten
työpajojen, maahanmuuttajajärjestöjen ja Ohjaamojen kokonaisvaltaisia
tulevaisuustyöskentelyyn liittyviä toimintamalleja yhdessä nuorten ja ammattilaisten
kanssa.
Kohderyhmä
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret sekä nuorten parissa toimivat
työntekijät
Yhteyshenkilö
Raatikainen Eija, eija.raatikainen@metropolia.fi
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