
Lähde mukaan!
Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle



• Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä Porin alueella, erityisesti lähiöalueilla

• Keskiössä ovat paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet sekä 
asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden yhdessä 
tekeminen. 

• kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueella; 
CLLD (Community-led Local Development), ”Kaupunki-Leader”

Lähde mukaan!
Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle



• Hankkeen toteutusaika keväästä 2015 kevääseen 2017
• Rahoitus: ESR toimintalinja 5, Porin kaupunki, 

Toteuttajina Diak ja Karhuseutu
• ESR toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 

torjunta → Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja 
toimintakyvyn parantaminen

Kohderyhmä:
Työttömyyden takia syrjäytymisvaarassa olevat hankkeessa 

mukana olevien lähiöiden asukkaat 
sekä välillisesti myös muut alueen asukkaat, 

yhdistystoimijat, yrittäjät ja julkisen sektorin toimijat, 
Porin kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt 

Lähde mukaan!
Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle



• Keskiössä on kansalaistoimijalähtöisyys: 
• Toimintaa alhaalta ylöspäin
• Laaja-alaista yhteistyötä asukkaiden, yhdistysten ja 

julkisten toimijoiden kesken

Sampola, Impola, Pihlava, 
Väinölä ja Pormestarinluoto



1. työtä: Duuniin! & Reeraa!
työkykyä: koulutusta, kursseja, talous- 

ja velkainfot

2. Hyvinvointia: asiakasraadit, yhteistyö, 
tulevaisuussuunnitelma

3. Yhteisöllisyyttä: tapahtumat









Kaapeli → Lähde mukaan! yhteisövalmennus → Reeraa-ryhmät 
(sosiaalinen kuntoutus)

○ Kaapeli-valmennus 18.4.16 alkaen Sampolassa ja Pihlavassa
○ Reeraa!-ryhmät Itä-Porissa, Pihlavassa ja Pormestarinluodossa 18.8.2016 - 

13.4.2017
○ Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä (kuntouttava työtoiminta), rinnalla 

mahdollisuus osallistua myös yksilölliseen työ- ja koulutusvalmennukseen 
(Duuniin!) 

Reeraa!



● Aamukaffeen, kelapaprujen täytös 
apuja, asiallista informaatiota

● Terapiaa, keskusteluseuraa
● Saanut yhdeksi päiväks tekemist
● Oppinut eri mahdollisuuksia, miten 

voi vaikuttaa työttömyystilanteeseen
● CV päivitetty
● Olen saanut apua työnhakuun

PALAUTE REERAA! -RYHMÄSTÄ

MITÄ HYÖTYÄ?



● Tykkäsin ihan kauheesti ja jatkossakin 
tykkäisin käydä samantyyppisessä 
toiminnassa

● Tykkäsin kyllä, muuten ihan hyvin kun 
olisin terveempi jaksaisi paremmin ja 
olisi voinut osallistua kaikkeen mitä oli

● on tullut lähdettyä edes krt/vko aamulla 
"ulos"

PALAUTE REERAA! -RYHMÄSTÄ

Miten meni noin niinku omasta mielestä?



Syys – lokakuu 2016 
Tammi- huhtikuu 2017 

○ Asiakkaita 29 kpl

○ Asiakkaita tullut:
- mainostus
- viidakkorumpu
- Reeraa-ryhmistä
- muilta kolmannen                      
sektorin toimijoilta

Duuniin! -valmennus



● Asiakkaiden tarpeita:

- Työnhakutaitojen oppiminen/ päivitys

- CV:n teko /päivitys, avoimen työhakemuksen teko

- Työnhaun innostuksen löytyminen, turhien esteiden 

poistaminen

- Ohjeistusta asioinnissa ja yhteiset käynnit eri instansseissa

- Uravalmennusta: oman alan löytyminen, koulutukseen haku

- Oppisopimuskoulutuspaikkojen haku

- Koulutusajan rahoitusmahdollisuuksien kartoitusta,       

rahoituksen hakeminen

- Ammatilliseen kuntoutukseen hakeutuminen

- Työpaikkojen etsiminen

- Mahdollisiin työpaikkoihin tutustuminen, samalla työpaikan 

kysyminen

Duuniin! -valmennus



● Tuloksia:

- 6 hakeutunut koulutuksiin

- 2 palkkatukitöihin, 2 avoimille työmarkkinoille

- 14 aktivoitunut työnhakijana (päivitetty tai tehty Canva-CV, 

tehnyt 2-10 työnhakemusta, laadittu avoin työhakemus)

- 1 ammatillisen kuntoutuksen piiriin

- 1 työkokeiluun

- 2 oppisopimuskoulutukseen

- 1 raskaana, työnhaku jäissä

- 2 ei kuulu työllisyydenhoidon piiriin (ikä korkea, 

päihdeongelma, laajat oppimishäiriöt)

HENKILÖKOHTAINEN TUKI AKTIVOI JA INNOSTAA TYÖNHAKUUN. 

SEN TARVE KOROSTUU ERITYISESTI SILLOIN, KUN TYÖTTÖMYYS 

ON JATKUNUT PITKÄÄN. 

Duuniin! -valmennus



Kiitos!


