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ULA-kompetenscenter

ULA är ett nätverk av 11 svensk- och tvåspråkiga arbetssverkstäder i Finland. Gemensamt för
verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete,
studier eller annan lösning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället
samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.
ULA-kompetenscenter är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för ULA-nätverket
samt fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess
samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med
bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och
hälsovårdsväsendet.
ULA-kompetenscenter har utvecklats inom ESF-projektet ULA - Ungdom/Lärande/Arbete.
Projektet finansieras av Närings- trafik- och miljöcentralen med medel från Europeiska
Socialfonden samt Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.

ULA-nätverket består av följande verkstäder:
After Eight								4
Jakobstad

Job Center								6
Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs, Bötom

Katapult								8
Åland

Lovisa stads verkstäder 						10
Lovisa

Raseborg stads verkstäder					12
Raseborg

Resurscentret Föregångarna 					14
Vasa, Korsholm, Malax, Vörå

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) är en organisation grundad 1997 av
professionella i verkstäder, som erbjuder utbildnings-, utvecklings- och informationstjänster
rörande verkstadsverksamhet och sysselsättning åt sina medlems-organisationer och
intresseorganisationer. Föreningen lyfter upp aktuella teman på agendan och är en brobyggare
mellan verkstäder, myndigheter och den offentliga förvaltningen. Föreningens verksamhet
finansieras av undervisnings- och kulturministeriets ungdomsenhet.
TPY:s medlemmar består av verkstäder som bedrivs kommunalt, inom ramen för
stiftelser eller föreningar samt olika samfund. Föreningen stöder utvecklandet av
kunnandet och yrkesfärdigheten hos dess medlemsorganisationer samt deras anställda.
En av de centrala arbetsmetoderna är ALU-nätverken, med vilkas hjälp man förstärker
medlemsorganisationernas regionala samarbete.

Ungdomsverkstaden Aktiva - Pargas stad			

16

Pargas

Ungdomsverkstäder i Borgå					18
Borgå

Ungdomsverkstaden Sveps
Huvudstadsregionen

				20

Ungdomsverkstaden Troja 					22
Åboregionen

Ungdomsverkstaden VIA 					24
Hangö

010 279 2720
tyopajayhdistys@tpy.fi
www.tpy.fi
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Torget

Storgatan

Torget

Köpmansgatan

Södermalmsgatan

After Eight
06 781 6500

Verksamhetsledare
Mecki Andersson
mecki@aftereight.fi
06 781 6511
050 537 6305

Runebergsgatan

Storgatan 6
68600 Jakobstad

Musikcafé After Eights ungdomsverkstad:
Liljas Växthus

Sedan 1997 har Musikcafé After Eight r.f. jobbat med arbetslösa ungdomar i åldern 16-29 år.
Till After Eight och ungdomsverkstaden ”Liljas Växthus” kommer ungdomarna via arbetsoch näringsbyrån, social- och mentalvårdsbyrån, det uppsökande ungdomsarbetet samt via
olika skolor. Ungdomarna kommer från hela regionen som består av städerna Jakobstad och
Nykarleby samt kommunerna Pedersöre, Larsmo och Kronoby. Målsättningen är att erbjuda
arbets-praktik, uppmuntra till fortsatta studier och arbete men framförallt skapa utrymme att
växa som människa.
Idag består Liljas Växthus av fyra olika enheter: Verkstad, Media Lab, Café och Kök. Varje
enhet har en ansvarig handledare samt ca 3-8 deltagare.
Handledarens roll är att planera arbetet, inspirera och handleda de enskilda deltagarna.
Praktikperioden pågår i genomsnitt 16 veckor. Periodens längd är väldigt individuell och
kan variera mellan en till tolv månader. Varje fredag samlas både personal och deltagare till
en gemensam infokaffe-samling. Tillfället och de återkommande gruppaktiviteterna är en
viktig del i arbetet att öka samman-hållningen. Alla ungdomar erbjuds även regelbunden
kurativ handledning. Liljas Växthus har i en kreativ miljö kunnat aktivera och utveckla sociala
färdigheter hos många ungdomar vilket resulterat i nya framtidsplaner som studier och arbete.
Sedan år 2010 samarbetar Liljas Växthus med det uppsökande ungdomsarbetet i
Jakobstadsregionen. Föreningen står tillsammans med Kokkotyösäätiös
Jakobstadsenhet RETRO som upprätthållare av den uppsökande verksamheten. Vi önskar
genom ökat samarbete med olika myndigheter och organisationer hitta hållbara modeller för
arbetet med ungdomar.

Handledarna:
Verkstad: Ben Edström
Mia Sundström
Media Lab: Anders Kackur
Café:
Mikaela Björk
Kök:
Sofia Jansson

www.aftereight.fi
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Kristinestad – Närpes – Kaskö – Korsnäs – Bötom
Skolgatan

Skolgatan 3
64100 Kristinestad
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Job Center – Flexible Thinking

n

Kristinestad
Skolgatan 3
64100 Kristinestad
Vuxen
040 538 1700

gatan

Verksamhetsledare
Päivi Isuls
Skolgatan 3
64100 Kristinestad
040 538 1700
paivi.isuls@krs.fi

Östra Lån
g

Job Center

Salutorg
et
Närpes
Närpesvägen 4
64201 Närpes
Vuxen
040 510 6883

JobCenter är en del av flexibelt lärande och hjälper både unga och vuxna i Sydösterbotten
att förverkliga sina framtidsdrömmar mot yrke och arbete. Handledarna har bl.a. pedagogisk
kompetens och erbjuder ett individuellt, långvarigt och helhetsmässigt stöd enligt personens
behov och önskningar.
JobCenter erbjuder individuell handledning i syfte att unga och vuxna får ett yrke eller ett
arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det är en individuell planenlig process som innehåller
utredning av helhetssituationen, studiehandledning eller yrkesvägledning, kartläggning av
arbetsförmåga samt stöd i arbets- och praktik-arrangemang och i den sociala anpassningen
på arbetsplatsen. Vi erbjuder också flexibla studiearrangemang i samråd med högstadie- och
yrkesskolor för att stöda unga till examen.
JobCenters handledare koordinerar dessutom servicetjänster för kunden enligt behov. Aktivt
samarbete bedrivs bl.a. med utbildningsinstanser, arbets- och näringsbyrån, social- och
hälsovårdsmyndigheter, företag, psykiatriska polikliniken, ungdomsväsendet, FPA samt
psykosociala föreningen och andra föreningar.
Målgruppen är både svensk- och finskspråkiga ungdomar från grundskolans högre årskurser
och andra stadiets utbildningar, arbetssökande, personer med begränsad arbetsförmåga eller
med kort arbetserfarenhet, långtidsarbetslösa och invandrare.
Delaktighet och meningsfullhet med hjälp av flexibel inlärning!

Ungdom
0400 364 036

Ungdomsenhet

Uppsökande ungdomsarbetare
040 511 3070

Vuxenenhet

www.jobcenter.fi

Stöder unga som saknar yrkesutbildning, är arbetslösa eller riskerar avbryta sina studier.
Stöder personer som av någon orsak blivit åsidosatta från arbetslivet.

Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete ordnas i Närpes och Kristinestad.

Ungdom
040 738 8201
Uppsökande ungdomsarbetare
040 511 3070
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Katapult
Ungdomslotsarna
018 543 121
040 748 3344

Handledare:
Marcus Quarnström
marcus@katapult.ax

ägen
Dalkarbyv

Norrbölevägen 3
22100 Mariehamn

Verksamhetsledare Ung Resurs
Föreningen Ung Resurs administrerar och är
huvudman för Katapult och Ungdomslots.
Marika Mysan Sundqvist
info@katapult.ax

Ungdomsverkstaden Katapult drivs av föreningen Ung Resurs på uppdrag av Ålands
arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Katapults centrala uppgift är att förebygga och
motverka utanförskap och utslagning samt att upprätthålla dagliga rutiner för ungdomar
16-25 år, med ett studie- och yrkesvägledande innehåll anpassat efter den ungas individuella
behov. Syftet är att öka ungdomarnas möjligheter och motivation till studier och arbete.
Verksamheten är uppbyggd av teoretiskt, praktiskt och skapande arbete som
utförs både individuellt och i grupp. På Katapult får ungdomarna personlig handledning
utefter sina egna förutsättningar och får hjälp med livshantering och framtidsplanering.
Nätverksbyggande, kontakter och samarbete med olika myndig-heter och instanser är en
viktig del i processen.
Ungdomarna får hjälp med att skriva CV och arbetsansökan och får möjlighet till praktik ute
i arbetslivet. De erbjuds studiehandledning och har möjlighet att läsa upp betyg för att öka
sina chanser till utbildning eller kan få prova på någon skola. I den praktiska verksamheten
kan den unga välja att inrikta sig på äventyr, musik- eller trä- och textilverkstad efter eget
intresse. Vi erbjuder en verksamhet vars innehåll skall gynna den ungas utveckling alltefter
individuella förutsättningar och behov.
I nära samarbete med Katapult finns också Ungdomslotsarna, som har en uppsökande
verksamhet och samarbetar med skolorna. Ungdomslotsarna arbetar bl.a. aktivt för att
förebygga skoltrötthet och avhopp från studier.

www.katapult.ax
www.ungdomslotsarna.ax

Tove Sjövall
tove@katapult.ax
Arlene Pipping
arlene@katapult.ax
018 543 122
045 7348 3344
Jan Kankkonen
jan@katapult.ax
Ungdomslots
Sofie Eriksson
ungdomslots@aland.net
045 7343 4323
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Verksamhetsledare
Kirsi Kippola
kirsi.kippola@loviisa.fi
045 7731 9351
Lilla Petters Gård
Individuell tränare
Marjaana Meriluoto
marjaana.meriluoto@loviisa.fi
045 7731 9352
Startverkstad
Start-tränare
Christina Rantanen
chirstina.rantanen@loviisa.fi
0440 555 857
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Verkstadsarbete i olika former

Georgsgatan 18
Portgång 16, 3.vån
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Lovisa stads
verkstäder

Akseli
Individuell tränare
Kyrkogatan 9
07900 Lovisa
Katja Laitinen
katja.laitinen@loviisa.fi
0440 555 935
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Lovisa - stöd till ungdomar
utan arbete eller utbildning

Uppsökande ungdomsarbete
Karlskronabulevard 8
07900 Lovisa
Nina Mikvelt
nina.mikvelt@loviisa.fi
0440 555 386

I Lovisa och Lappträsk finns det tre verkstäder med verksamhet som är riktad till personer under
29 år: Startverkstaden, Lilla Petters Gård och Akseli. Alla befinner sig i centrum av Lovisa.
Verkstadsarbetet är lågtröskelverksamhet. Med andra ord, man kan delta i verksamheten utan
remiss. Verkstäderna erbjuder en möjlighet till livsplanering ifall man befinner sig i en svår
arbetsmarknadsställning, saknar yrkesexamen eller om framtidsplaner är mer eller mindre
oklara. Varje verkstad har sin egna individuella tränare, som ungdomar kan vända sig till, om
de är intresserad av verkstadsarbete.
Alla som kommer till verkstaden sätter upp egna mål för sin tid i verkstaden. Från verkstadens
sida har man redan färdigt satt upp ett mål: alla ungdomar ska ha en plats att fortsätta på
efter verkstadsanställningen. Under verkstadsperioden deltar ungdomarna i olika evenemang
och studiebesök. Också olika kurser ordnas. Under de senaste åren har som nyckelmål varit
utvecklande av livshantering samt att ungdomarna hittar sina starka sidor och kan använda
dem.

Startverkstaden

för 15-24-åriga sysselsätter årligen 10 ungdomar, som inte kan delta i arbetsorienterad
verksamheten, utan behöver mera rutiner för vardagen.

Emmi Pulliainen
emmi.pulliainen@loviisa.fi
0440 555 387

Lilla Petters Gård

Mika Nousiainen
mika.nousiainen@loviisa.fi
044 450 5041

Akseli

Sonja Lindroos
sonja.lindroos@lapinjarvi.fi
050 5431 553

www.lovisa.fi

för 17–24-åriga sysselsätter årligen ca.25 ungdomar, som behöver mera arbetspraktik eller
funderar på olika utbildningsmöjligheter.
för över 25 –åriga sysselsätter årligen ca. 25 arbetslösa, som behöver mera kunskaper i att
skaffa arbete eller studieplats samt livshantering.

Uppsökande verksamhet

Om man vill framåt i livet, men en verkstadsperiod inte är aktuell kan ungdomsarbetet i
Lovisa och Lappträsk erbjuda individuell handledning inom den uppsökande verksamheten.
Uppsökande verksamhet fungerar som en vägledningstjänst och hjälper den unga vidare till
utbildning, arbete eller annan relevant service. Uppsökarna ger rådgivning i livskontroll och
handledning i yrkesval, studieinriktning och arbets- eller praktikplatssökning utgående från
ungdomens egna vilja och behov.
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Kroggårdsvägen 29
10300 Raseborg

Kroggårds
v

Raseborg stads
verkstäder
Avdelningschef för
sysselsättningstjänster
Stefan Fri
Ystadsgatan 3, 2. vån. Ekenäs
stefan.fri@raseborg.fi
019 289 2288
Socialarbetare
Eva Nyberg
019 289 2235
Enhetschef för ungdomsenheten
Benjamin Ekström
benjamin.ekstrom@raseborg.fi
019 289 2289
Uppsökande ungdomsledare
Riina Lindroos
riina.lindroos@raseborg.fi
019 289 2280
Sysselsättningskoordinator, unga
Heidi Holmlund
heidi.holmlund@raseborg.fi
019 289 2234
12

Raseborg stads verkstäder
Stöd- och handledningstjänster:

Inom stöd- och handledningstjänster finns tre sysselsättningskoordinatorer, en socialarbetare
samt en uppsökande ungdomsledare. Dessa tjänsters roll är att handleda kunder till rätt
åtgärd och tillsammans med övriga samarbetsparter stöda dem mot en studie, praktik eller
arbetsplats.
Man kommer in i rehabiliterande arbetsverksamhet genom en aktiveringsplan.
Aktiveringsplan utarbetas tillsammans med arbetskraftsrådgivare, sysselsättningskoordinator,
socialarbetare och klienten själv. Deltagande i aktiveringsplan är en skyldighet.

Ungdomseneheten:
ägen

Enhetschef för vuxenenheten
Lilli Snellman
lilli.snellman@raseborg.fi
019 289 2290
Sysselsättningskoordinator, vuxen
Leena Westerholm
leena.westerholm@raseborg.fi
019 289 2046

Vi erbjuder meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa inom ramarna för rehabiliterande
arbetsverksamhet. Inom ungdomsenhetens grupper Koi och Fixar Malte, arbetar vi för att
höja deltagarnas självkänsla, välmående och motivation. Med vår verksamhet vill vi förbättra
deltagarnas funktions– och samarbetsförmåga bland annat genom regelbundna motionsdagar
och annan social samvaro. Enheten leds av en enhetschef och i verkstäderna finns fem
handledare.

Vuxenenheten:

I verkstäderna för rehabiliterande arbetsverksamhet producerar deltagarna egna produkter–
och beställningsarbeten för privata samt underleverantörsarbeten för företag. Motion och
socialträning är en viktig del av verksamheten. Inom enheten finns fyra verkstäder med
inriktning på trä-, metall-, sömnads och reparationsarbeten. Enheten leds av en enhetschef
och i verkstäderna finns 8 handledare.

Mona Böhme
mona.bohme@raseborg.fi
019 289 2028
Besöksadresser:
Karis området
Kroggårdsvägen 29, Karis
Ekenäs området
Raseborgsvägen 37, Ekenäs
Postadress:
Raseborgs stad
Grundtrygghetsproduktionens
administration - Sysselsättningstjänster
Ystadsgatan 3
10600 Ekenäs

www.raseborg.fi
13

Han

g
ans

en
nad
pla
en
s es
del
nad
pla
s es
del

Han

tm
Har
d
rän

r

Hov

den
pla
s
e
s
rätt
Hov

den

la
e sp
ätts

torg

et

en
nad aden
a
l
p
n
pla
aes
Vas asaes
V
et

e
Övr

rg
reto
Ned

Handelsesplanaden
12 B15
65100 Vasa

Resurscentret
Föregångarna
info@foregangarna.fi
010 3211 370

Vägledare
Niclas Risku
niclas.risku@foregangarna.fi
010 321 1376
050 359 3533

Tf verksamhetsledare
Daniel Åkermark
daniel.akermark@foregangarna.fi
010 321 1372
050 913 1133

Studievägledare
Jonas Ehrman
jonas.ehrman@foregangarna.fi
010 321 1377
050 560 9496

Administrativ sekreterare/informatör
Angelica Löfqvist
angelica.lofqvist@foregangarna.fi
010 321 1370
050 453 0124

Socialhandledare
Annika Paananen
annika.paananen@foregangarna.fi
010 321 1378
050 453 4507

Handledare
Cecilia Nordman
cecilia.nordman@foregangarna.fi
010 321 1373
050 550 4131
Pedagogisk handledare
Johanna Mickos
johanna.mickos@foregangarna.fi
010 321 1374
050 593 5607
14

www.foregangarna.fi

Resurscentret Föregångarna

Resurscentret Föregångarna är en social verkstad som sedan år 2000 har erfarenhet av att
ge individuell och mångprofessionell handledning åt arbetssökande och studerande i alla
åldrar. Sedan starten har över 1800 personer fått stöd i att hitta sin plats gällande arbete,
studier och sociala sammanhang. Vi arbetar sektorövergripande med kommuner, socialbyråer,
Österbottens TE-byrå, utbildningsarrangörer, vården, företag och föreningar. RF strävar till
att förebygga utslagning och marginalisering.

Service för arbetssökande

Målsättningen är att hitta arbetsplats, studieplats eller annan lösning. Som arbetssökande
är man på arbetsprövning under tiden på RF och den personliga situationen beaktas när
vi tillsammans jobbar för att hitta en bra lösning. I den dagliga verksamheten ingår bland
annat arbetssökning, projektarbeten, personlig utveckling, kreativitetsträning, livshantering,
studiebesök och föreläsningar.

Karriärträning

Arbetssökande kan ta del av karriärträning vid RF. Deltagaren erbjuds ett skräddarsytt
innehåll som formas utgående från mål och behov. Karriärträningen pågår i upp till 40
dagar enligt överenskommelse med Österbottens TE-byrå. Efter avslutad karriärträning har
deltagaren en konkret och personlig karriärplan för sysselsättning i form av arbete eller studier.

Ramp

Studerande kan komma till studie-Ramp för att i samarbete med utbildningsarrangören
utföra vissa studier, få hjälp med att ta examen eller på annat sätt få stöd i studierna.
Till start-Ramp kan man komma för att få ordning på sina rutiner eller förbereda sig för
studier. I verksamheten ingår också projektarbeten, personlig utveckling, kreativitetsträning,
livshantering, studiebesök, föreläsningar och andra aktiviteter.

Uppsökande ungdomsverksamhet

Den uppsökande ungdomsverksamheten vid RF strävar till att fånga upp personer i åldern
16-29 som saknar arbete eller studieplats och vägleda dem till relevant service.

Bryggan

Bryggan erbjuder ett tionde läsår för elever som önskar höja sina vitsord, behöver ett
påbyggnadsår eller som avbrutit studierna på andra stadiet. Undervisningen passar också
elever med invandrarbakgrund. Påbyggnadsundervisningen anordnas av Vasa stad i samarbete
med Resurscentret Föregångarna.

Uppföljning

Vi följer upp våra deltagare i tre års tid efter avslutad period vid RF.
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Vapp
Strandvägen 32
21600 Pargas
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Aktiva
Verksamhetsledare
Individuell handledare
Jenni Lindroos
jenni.lindroos@pargas.fi
050 596 2108
Socialarbetare
Margita Gustafsson
margita.gustafsson@pargas.fi
040 488 5640

Ungdomsverkstaden Aktiva är Pargas stads verksamhet, och hör administrativt till social- och
hälsovårdsavdelningen och närmare bestämt familje-enheten. Aktias målgrupp är unga, 15-28
åringar, i Pargas. Samarbetsnätverket är ett viktigt redskap i arbetet med kunderna. En stor
del av Aktivas kunder kommer genom Åbolands arbets- och näringsbyrå men många kommer
även genom socialarbetet, familjearbetet, grundskolan och 2-stadiets skolor. Många unga
hittar oss genom sina vänner och familjen. Aktivas dörrar är vanligtvis öppna måndag till
fredag dagtid.
Aktiva har tre verksamhetspunkter:

Den rådgivande verkstaden
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Handledare / Startverkstaden
Johanna Raitio
johanna.raito@pargas.fi
044 358 5795
Vikarie 2013
Petra Välimäki
petra.valimaki@pargas.fi

www.aktiva.fi

Den rådgivande verkstaden ger handledning och stöd främst till de unga som inte studerar
eller arbetar. Vi arbetar även med unga som ännu studerar eller/och håller på att avbryta
studierna, för att i ett så tidigt skede som möjligt få kontakt till dessa unga. Arbetsformen
är handledande diskussioner ca en gång i veckan och målsättningen är att den ungas
framtidsplaner och målsättningar klarläggs samt att aktivera kunden till verksamhet. Det
uppsökande ungdomsarbetet hör också till den rådgivande verkstaden.

Startverkstaden

Startverkstadens ramar är livshantering och välmående. De unga lär sig rutiner, att jobba
tillsammans och att känna sina starka sidor. Tanken är att vara till nytta och att lära sig något
nytt.

Kreativa verkstaden

Kreativa verkstaden har focus på konkreta arbetsuppgifter allt från hantverk till fotografering.
Den ungas intressen och tankar är ut

Uppsökande handledare
Martina Oksanen
martina.oksanen@pargas.fi
040 488 5657
Handledare / Kreativa verkstaden
Terhi Forsblom
terhi.forsblom@pargas.fi
040 488 5656
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Verkstäderna:
Artex
Linnankoskigatan 32
040 535 0058

por
ts

n

Handledare för företagssamarbete
Marjatta Lahdenperä
marjatta.lahdenpera@porvoo.fi
040 764 5585

a
gat

e
stig
els
Eng

an
Socialhandledare
Katja Voutilainen
katja.voutilainen@porvoo.fi
040 809 2244
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Verkstadskoordinator
Petra Bärlund-Hämäläinen
petra.barlund-hamalainen@porvoo.fi
040 544 1410
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Verksamheten riktar sig främst till 17-24-åriga arbetslösa Borgåbor. Verkstädernas uppgift är
att stöda den ungas motivation, vardagshantering samt tillsammans finna stig till utbildning
och arbetsliv. På verkstäderna görs övnings- och beställningsarbeten. Samarbetet med
företagarna i Borgå är bra och flerea unga har fått fäste i olika företag.
Verksamheten är i gång året runt och vi har 50 platser.

Pointti
Linnankoskigatan 32
040 572 2440
Bil- och metallverkstad
Linnankoskigatan 32
040 489 9921
Arbetspatrull
Linnankoskigatan 32
040 519 1584
Snickarverkstad
Småindustrivägen 8
040 778 4464
Postadress
Borgå stad
PB 23
06101 Borgå

www.borga.fi
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Ungdomsverkstaden Sveps

Koordinator
Anita Silfverberg
anita.silfverberg@sveps.fi
050 4310 226
Uppsökande ungdomsarbete
Sabina Öhman
sabina.ohman@sveps.fi
050 5559 126
Social tränare Startträning
Jana Kemeri
jana.kemeri@sveps.fi
050 5627 043
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Skillnadsgatan

Verksamhetsledare
Peter Rolin
peter.rolin@sveps.fi
040 7795 673
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Kyrkoparken

Georgsgatan 18
Portgång 16, 3.vån

Ungdomsverkstaden Sveps, Svenska produktionsskolan, grundades år 1996 och har sedan dess
erbjudit ungdomar i åldern 16-28 som saknar studie- och arbets-plats flexibla skräddarskydda
utvecklingsmöjligheter. Verksamhetsområdet är Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och
Grankulla.

Uppsökande

n

Startträning

la
Ny
Individuell handledare
Camilla Westerholm
camilla.westerholm@sveps.fi
050 4941 742
Arbetstränare NonStop
Miki Garam
miki.garam@sveps.fi
050 5550 743
Jobbcoach
Lars Koskinen
lars.koskinen@sveps.fi
050 5625 759
Postadress
Svenska Produktionsskolan Sveps
PB 124
00121 Helsingfors

www.sveps.fi

Uppsökande ungdomsverksamheten stävar efter att fånga upp unga som saknar studieplats
och arbetsplats. Verksamheten fungerar som en vägledningstjänst och målet är att minska och
förebygga att den unga slås ut och marginaliseras. Uppsökande verksamheten är ett sätt att
komma i kontakt med Sveps andra verksamheter eller en annan sysselsättning som den unga
är intresserad och i behov av.
Startträningen är en lågtröskelverksamhet för unga som behöver en längre stödprocess.
Träningsprocessen är individuellt planerad, men är ändå en gruppverksamhet där sociala
färdigheter övas och gemenskapen är viktig.

NonStop

NonStop är till för unga som vill göra egna val. Varje praktikant är med och utarbetar en
personlig arbetsplan som utformas utifrån de egna behoven. Vi jobbar med arbetsträning och
lär oss genom att göra, oberoende av om det gäller arbete, livskontroll eller studier. Nonstop
är en helhet som utgörs av arbetsträning, individuell handledning, studieplanering och
arbetssökning.

Jobbcoach

Jobbcoachen ansvarar för företags- och föreningssamarbetet. Den huvudsakliga uppgiften för
jobbcoachen är kartläggning av arbets- och prövningsplatser för deltagarna, samt handledning
av ungdomar gällande jobbsökning. Jobbcoachen ordnar de praktiska kontakterna till
samarbetspartners och koordinerar arbets- och prövningssökandet.

Ledområde

Då en praktikperiod avslutas på Sveps flyttas deltagarna till ledområdet, där vi i tre års tid
följer upp hur det går för våra före detta praktikanter. Också i ledområdet kan man få handledning.

Tariku ”Tarre” Ahlfors
tariku.ahlfors@sveps.fi
050 343 7676
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19 B 40
20100 Åbo
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Ledande handledare
Marina Sjöblom-Kyllönen
marina.sjoblom-kyllonen@karkulla.fi
044 042 4133
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Ungdomsverkstaden
Troja

Uppsökare
050 315 4990
044 042 4133

Ungdomsverkstaden Troja
Individuell handledning

Troja finns till för dig som behöver lite hjälp och stöd på vägen ut i arbetslivet. Vi kan fungera
som stödpersoner i kontakt med socialen, arbets- och näringsbyrån, skolor, polisen och andra
myndigheter. Du kan också komma in för att få hjälp med att skriva CV, arbetsansökningar
eller fylla i ansökningsblanketter för att söka studieplats. Tillsammans med dig försöker vi att
hitta dina styrkor och fungerar som bollplank för att du ska hitta vidare och kanske komma
på vad du vill arbeta med i framtiden. Vi jobbar för att du ska hitta din egen motivation och
din egen väg.

Ungdomsverkstaden

Om du inte har något arbete eller någon studieplats så finns möjligheten att göra praktik hos
oss. Verkstaden har daglig verksamhet och arbetar med olika teman för att alla ska få prova
på olika färdigheter och få nya erfarenheter och kunskaper. Teman kan vara: träarbeten,
cykelverkstad, konst & kultur, fotografering osv. Alla i verkstaden får också individuell
handledning och ett startpaket där vi ser över arbetsansökningar, CV, personlig ekonomi och
andra frågor som kan behöva lösas innan man kommer vidare till en arbets- eller studieplats.

Uppsökande verksamhet och långsiktighet

Vi arbetar i nära samarbete med bland annat skolorna i Åbo och Åboland, arbets- och
näringsbyrån, de andra ungdomsverkstäderna, studiehandledare och andra organisationer
som arbetar med unga för att bygga och stärka nätverket och på så sätt långsiktigt arbeta mot
marginalisering av ungdomar. Våra uppsökares insatser i åk 9 och i andra stadiets utbildning
är ett led i vårt förebyggande arbete. Vi stöder inte bara den unga, utan för diskussioner med
föräldrar, ungdomsarbetare och lärare för att hitta nya lösningar och arbetsmetoder.

Arbetshandledare
Mira Leinonen
mira.leinonen@karkulla.fi
044 201 1115
Pia Tuominen
pia.tuominen@karkulla.fi
050 315 9860

www.troja.fi
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Ungdomsverkstaden
VIA
via@hanko.fi
040 175 7737

Ungdoms- och iddrottschef
Tommy Gröndahl
tommy.grondahl@hanko.fi
040 518 9564

Individuell handledare
Taija Selin
taija.selin@hanko.fi
Arbetsläroavtal studerande
Sonja Kuusela
sonja.kuusela@hanko.fi

www.hanko.fi

Ungdomsverkstaden VIA är en tvåspråkig verkstad för 16–28-åriga ungdomar.
Verkstaden upprätthålls av Hangö stad.
I vår verksamhet stöder vi de ungas vardagsliv, den sociala kompetensen samt den individuella
mognaden. Via gemensamma vardagliga sysslor och rutiner, arbetsuppgifter, företagsbesök,
kulturella upplevelser och fritidsverksamhet strävar vi till att vidga de ungas vyer och
möjligheter.
Syftet är att stärka de ungas självförtroende, självkänsla och motivation inför sina kommande
studier, yrkesval och arbetsliv.

Det här vill vi tillsammans skapa och uppleva:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

positiv attityd
gemenskap
öppen dialog
humor och trivsel
viljan att förändra sitt liv
sunda vanor
långsiktsplanering
trygghet
stödnät
en väg framåt via ungdomsverkstaden

Verkstadsförman
Marjut Vihervuori
marjut.vihervuori@hanko.fi
Yrkesledare
Peter Baarman
peter.baarman@hanko.fi
Uppsökande ungdomsledare
Ulf Wiberg
ulf.wiberg@hanko.fi
040 132 5433
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