Mahdollisuuksia
mielenterveyskuntoutujille
Äänekosken seudulla
Työ- ja koulutusvalmennus
2015

KURSSEJA
Mielenterveyden Keskusliitto
http://mtkl.fi/palvelut/tyollistymispalvelut/
Unelmakeidas
Muutoksen avaimet -kurssi
(Kuntoutuskurssit (RAY))

Ammatillisen kuntoutumisen kursseja
www.avire.fi/kuntoutuspalvelut/
www.verve.fi
www.kk-kunto.fi
www.jyu.fi/opiskelu/ohjaus/ohjaus
www.kunnosteena.fi
Nuorten kuntoutuminen
www.kepsy.fi/psykologipalvelut
Valkonauhaliiton pienryhmätoiminta
www.suomenvalkonauhaliitto.fi (työmuodot-seminaarit ja pienryhmtoiminta)

OPISKELUA
Ammatillisen kuntoutumisen opas
www.mtkl.fi/Ammatillisen-kunt-opas-2015-16-3-.pdf
Kaikki oppilaitokset Suomessa www.opintopolku.fi
Kuopion ammatilliset koulutukset www.studentum.fi > ammatilliset oppilaitokset >
Kuopio
www.poke.fi (toimipaikka Äänekoskella)
Erityisammattikouluja (sekä valmentavaa että ammatillista opiskelua):
Ammattiopisto Luovi
www.luovi.fi (yksikkö Alavuksessa)
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku www.opintopolku.fi
Suomen kansanopistot
www.koskelansetlementti.net
Äänekosken kansalaisopisto, Paula Niemen-Lehto
Rautatienkatu 25, 44150 Äänekoski
puh. 040 747 3541, paula.niemen-lehto(at)aanekoski.fi

Optima
www.optimaedu.fi

Opiskelua tukevaa toimintaa
Nettiryhmät ja virtuaalinen olkapää Nyyti ry
www.nyyti.fi
Ylioppilaiden terveydenhoito, YTHS www.yths.fi
TYÖHÖNVALMENNUSTA
www.kk-kunto.fi > Toimipisteet > Jyväskylä > Palvelut > Kela >
Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus
www.verve.fi > Palvelut > Työuran käännekohdissa > Kurssi > Työhönvalmennus
www.verve.fi > Palvelut > Työuran käännekohdissa > Kurssi >
Mielenterveyskuntoutujien Työhönvalmennus
www.jyvaskyla.fi Mielen Polut, tukea työhön ja opiskeluun
www.jyvaskyla.fi/nuortenaikuistenpalvelukeskus Jyväskylän nuorten aikuisten
palvelukeskus
www.kuopionseuduntyovalmennus.fi
Tietoa työhönvalmennuksesta:
www.vates.fi ( Mielenterveyskuntoutujien työvalmennuksen työkalupakki VIRPA)

TYÖPAIKKOJA JA TYÖLLISTÄMISPALVELUJA
www.polinna.fi (Kuopion työurapalvelut ja työhönpaluu)
Äänekosken työvoimatoimisto, Torikatu 6 A, (työnhakijapalvelut) puh. 010 194 333
www.te-palvelut.fi (TE-toimisto)
www.duunimentori.fi
liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi
www.oikotie.fi
(Helsingin Sanomat)
www.staffpoint.fi
(toimialapalvelu)
www.spectra.fi
(työpaikkoja kauppoihin)
Akateemiset rekrytointipalvelut www.aarresaari.net
www.pellervo.fi
(kaikki osuuskunnat Suomessa)
www.ray.fi
(Paikka auki –avustusohjelma)
Sosiaaliset yritykset

Rekrytointifirmat:
Barona Oy
www.barona.fi
mikko.hintsala@barona.fi
ManPower Oy
www.manpower.fi
tytti.salo@manpower.fi
virpi.maentaus@manpower.fi

TYÖTOIMINTAA
(mm. ruuanlaittoa, siivousta, pesula-toimintaa, muuttopalvelua, tekstiilitöitä, alihankintatöitä
jne.; ansaita voi max 12€/päivä)

Mielenterveysyhdistykset Suomessa www.mtkl.fi/jasenyhdistykset

MIELENTERVEYSYHDISTYKSIÄ, PAIKALLISIA MUITA YHDISTYKSIÄ ja PALVELUJA
Apua.info – tietoa ja tukea elämän eri tilanteisiin, www.apua.info
Äänekosken mielenterveyspalvelujen linkkejä, www.aanekoski.fi >asukkaalle
>terveyspalvelut >Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Terveydenhoitopalvelut Hyvis, www.hyvis.fi/keskisuomi
Kotitalousneuvonta Äänekoskella, http://koskelansetlementti.net
Kriisikeskus netissä, Tukinet, www.tukinet.net
Aikuissosiaalityö, www.aanekoski.fi >asukkaalle >sosiaalipalvelut >sosiaalityö
>aikuissosiaalityö
Sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, Mirva Vesamäki, Hämeentie 1, puh.014 574
2484, mirva.vesamaki@aanekoski.fi
Palveluohjaaja, vammaispalvelut, Päivi Pulli, Hämeentie 1, puh.040 523 6010,
paivi.pulli@aanekoski.fi
Kuntoutusohjaaja, vammaispalvelut, Päivi Paavilainen, Hämeentie 1, puh.0400
889693, paivi.paavilainen@aanekoski.fi
Päihdehuolto, Kotakennääntie 1 44100 Äänekoski, puh.014 574 2427
Tyttöjen ja poikien talo netissä, www.e-talo.fi

MUITA LINKKEJÄ
www.avosto.net/a-ura/opas
Vapaaehtoistyötä
www.tuntitili.fi (faktaa toiminnasta)
Tietoa eri ammateista www.ammattinetti.fi (tietopankki)
Sosiaalisia yrityksiä
www.tem.fi
Sosiaalisen yrityksen statuksella toimiva henkilöstöpalveluyritys
www.manpower.fi työvalmentajat virpi.maentaus@manpower.fi ja
tytti.salo@manpower.fi jatkuvasti noin 500-1000 avointa työpaikkaa
Oppisopimuksella opiskelu ja työskentely www.opityossa.fi
Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen ja rahoitus: KELA www.kela.fi ja
Työeläkelaitokset www.tyoelake.fi

Mielenterveyden keskusliitto
Työ- ja koulutusvalmennus

Työ- ja koulutusvalmentaja Tuula Laitinen
p. 050 3831938

