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Palkkaa mut-projektin uutiskirje 2

Valtakunnallinen työhönvalmennuksen verkosto
Verkostossa on mukana 11 paikkakuntaa ja osallistujia noin 20 henkilöä. He
ovat tavanneet kevään aikana kahdessa verkoston tapaamisessa.
Tapaamisissa olemme tutustuneet toisiimme ja aiheeseen erilaisten
toiminnallisten tehtävien kautta. Olemme käyneet läpi kehitysvammaisten
työllistymisen taustaperiaatteita ja näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen
laatukriteereitä. Viime kerralla kuulimme myös Helsingin kaupungin tuetun
työllistymisen palvelun synnystä ja toiminnasta. Verkoston osallistujat ovat
olleet aktiivisesti mukana keskusteluissa ja vaikuttavat innostuneita
kehittämään omaa työotettaan sekä saamaan aikaan uusia työsuhteita.
Osallistujien organisaatiot ovat työhönvalmennuksen osalta eri kehityksen
vaiheissa. Osaa osallistujista on mietityttänyt se, miten omaa työnkuvaa voisi
muuttaa siten, että se vastaisi paremmin näyttöön perustuvan
työhönvalmennuksen laatukriteereiden mukaista toimintaa. Osallistujat
tekevät jokaisen tapaamiskerran välissä välitehtävän. Nyt pohdinnassa onkin
yhdessä esimiehen kanssa juuri oman työnkuvan tämänhetkinen tilanne ja
mahdolliset muutostarpeet jatkossa. Syksyllä tapaamisten teemana on
työnantajayhteistyö.

Vertaisryhmän verkkopohjainen ohjaajakurssi
Projektissa järjestetään kurssi, jonka osallistujat saavat valmiudet toimia
työllistymistä edistävän vertaisryhmän ohjaajina. Kurssia on markkinoitu
verkoston osallistujille ja ilmoittautuminen tapahtuu syksyyn alkuun
mennessä.
Kurssin tavoitteena on, että osallistujat saavat työkaluja kehitysvammaisten
henkilöiden kanssa tehtävään työnhakuun. Toiveena on, että vertaisryhmät
juurtuvat osaksi paikkakuntien toimintaa.

Työnantajayhteistyö
FIBS-verkoston kanssa on sovittu yhteistyöstä siten, että Palkkaa mut-projekti
voi hyödyntää työnantajille suunnattuun tiedotukseen soveltuvissa osin FIBSin
kanavia. Verkoston osallistujille suunnitellaan myös joulukuun tapaamiseen
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työpaja
esimerkiksi
sosiaalisen
monimuotoisuuden johtamisesta.
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vastuun

kysymyksistä

sekä

Suunnitteilla on työnantajille kohdennettu video kehitysvammaisten ihmisten
työllistämisestä. Video toteutetaan syksyyn mennessä. Syksyllä toteutetaan
myös yleistä tietoisuutta kehitysvammaisten työllistymisestä lisäävä
kampanja, josta kuulette lisää lähempänä 
Projektin henkilöstössä on tapahtumassa muutos kun projektipäällikkö Tea
Kairi jää 21.6 kesälomalle ja siitä äityslomalle. Projektista vastaavat siitä
eteenpäin Katariina Hakala, Simo Klem, Liisa Jokela sekä viestinnästä
Miinukka Tuominen-Hakoila.

Linkkejä:
Näyttöön perustuva työhönvalmennus:
http://verneri.net/yleis/tuloksellinen-tyohonvalmennus

Mukavaa kesää kaikille!
Palkkaa mut-tiimi

