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Ennen hanketta Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry. toteutti yhteistyössä Kotona Jyväskylässä – 
hankkeen ja Jyväskylän kaupungin kanssa kuntouttavan työtoiminnan pilotin, missä tavoitteena oli helpottaa pitkäaikaistyöt-
tömien maahanmuuttajien työllistymistä Jyväskylän alueella. Maahanmuuttajien työttömyysaste on monikertainen valtavä-
estöön nähden. Kotoutumisajalla saavutetun kielitaidon taso ei useinkaan riitä koulutus- ja työllistymisen polulle. Kielen 
oppimisen ja kielitaidon ylläpitämisen mahdollistavia koulutuksia ei kotoutumisajan jälkeen ole, tai niihin on vaikea päästä. 
Perinteiselle kielenopetukselle vaihtoehtoisia, kielenoppimisen ja työelämän yhdistäviä koulutusmahdollisuuksia ei ole riit-
tävästi. Maahanmuuttajien aiemmin opitun hyödyntämisen ja osaamisen tunnistamisen mahdollistavia vaihtoehtoisia toi-
menpiteitä ei myöskään ole riittävästi. Pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttajat unohtuvat ja heidät unohdetaan vuosiksi 
kotiin. Kotoutumisajalla hankittu kielitaito unohtuu pitkään kotona oltaessa.  Pilotissa kokeillun mallin kehittämistarpeiden 
perusteella toiminnalle haettiin ja saatiin hankerahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta ja Jyväskylän kaupungilta. Kokonais-
budjetti hankkeelle oli 266 367 €, josta Jkl kaupungin osuus 66 092e. Hankkeen toiminta alkoi 1.9.2017 ja päättyi 31.8.2019 
ja sitä hallinnoi Keski-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry. Hankkeessa oli kaksi kokoaikaista työntekijää ja 
kaikkiaan 4 eri harjoittelijaa.

1. Hankkeen päätavoitteena oli kehittää pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajille sellainen pitkäkestoisen tuen malli, joka 
tukee asiakasta joustavasti ja kokonaisvaltaisesti hänen työllistymisen polullaan. Pilotissa kokeiltu 3kk-malli ei riittänyt oman 
polun selkiyttämiseen eikä useimmiten sopivan jatkopaikan löytämiseen.  Asiakkaan eteneminen ryhmästä johonkin ei 
myöskään riitä, koska vaarana on, että sen jakson jälkeen asiakas palaa ja jää taas kotiin. Huomattiin, että työelämälain-
säädäntöä ei kannata opettaa asiakkaille, joilla on heikko kielitaito tai joille se ei ole relevanttia siinä elämäntilanteessa. 
Suurimmaksi esteeksi etenemiselle mihinkään todettiin olevan suomen kielen puutteet. Suomen kielen lisäksi asiakkailla oli 
suuria puutteita työelämätietoudessa, tietotekniikassa ja nettiasioinnissa. Lisäksi heillä oli paljon haasteita terveyden, iän ja 
kotiasioiden kanssa. Pilotin perusteella oli selvää, että tarvitaan sellaista palvelua, joka antaa intensiivistä, mahdollisimman 
asiakaslähtöistä ja pitkäkestoista tukea, ja johon voi aina palata oman polun nivelvaiheissa. Vain näin voidaan varmistaa, 
että polku jatkuu kohti asetettua päämäärää ja tavoitteita.

Mahdollisuudet todeksi (MaTo),
Oma polku työelämään –hanke, 1.9.2017–31.8.2019

ja MaTo –pilotti, 1.5.2016–31.8.2017
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Hankkeessa kehitetyssä mallissa asiakas sai asiakaslähtöistä, mahdollisimman pitkälle räätälöityä ryhmä-, pienryhmä ja 
yksilöohjausta. Kaikille yhteisessä ryhmäohjauksessa katsottiin ja käsiteltiin selkokielisiä uutisia, opiskeltiin suomen kieltä ja 
yhteiskuntatietoutta useimmiten sisältö edellä (terveysasiat, turvallisuusasiat, ajankohtaiset asiat, työelämätietous ym. 
sisällöt), mutta myös kieliopin kautta. Ryhmissä pohdittiin omia toiveita ja päämääriä mm. unelmakarttojen avulla. Ryhmät 
kävivät vierailuilla ja retkillä (mm. eri oppilaitokset, näyttelyt, museot, kirjasto, erilaiset tapahtumat ja info-tilaisuudet, kunt-
outtavat työtoimintapaikat, työpaikat, toiset hankkeet, luontopolku jne.) ja ryhmissä kävi vierailijoita esittelemässä omaa 
toimintaansa (mm. oppilaitokset, kansalaisopisto, muut hankkeet).

Pienryhmiin jako perustui asiakkaan koulutukseen, suomen kielen tasoon ja elämäntilanteeseen. Työelämän pienryhmissä 
opiskeltiin työelämälainsäädäntöä, lisättiin työelämävalmiuksia, käsiteltiin terveysasioita ja päivitettiin ansioluettelot ym. 
tarpeelliset asiakirjat. Kielenopetuksen pienryhmissä opiskeltiin suomen kieltä mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja oman 
tason mukaisesti.

Yksilöohjauksessa sai apua omien asiakirjojen päivittämiseen, koulutus-, työ-, työkokeilu ja kuntouttavan työtoiminnan paik-
kojen hakemiseen, henkilökohtaisten asioiden hoitoon ja oman polun selkeyttämiseen. Asiakaspalavereita työllisyys- ja 
TE-palveluiden, sosiaalitoimen ym. tarpeellisten tahojen kanssa pidettiin säännöllisesti. Tarvittaessa asiakkaan kanssa käytiin 
tutustumassa hänen jatkopaikkaansa.

2. Hankkeen toisena tavoitteena oli edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden 
kierteen syntymistä. Hankkeen toimintaan osallistuminen edisti asiakkaiden työllistymistä ja katkaisi pitkäaikaistyöttömyy-
den kierteen. Ennaltaehkäistäkseen pitkäaikaistyöttömyyttä tehokkaasti kehitetty toimintamalli pitäisi ottaa käyttöön jo 
limitetysti kotoutumisajalla. Tällöin kotoutumisajan ohjauksesta siirryttäisiin joustavasti tavoitteelliseen jatko-ohjaukseen 
ilman, että asiakkaat putoavat tyhjän päälle. Oman polun aidosti asiakaslähtöinen suunnittelu jo kotoutumisaikana motivoi-
si asiakkaita pitkäkestoiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn päämäärien saavuttamiseksi. Se toisi motivaatiota, mielek-
kyyttä ja jatkumoa myös suomen kielen opiskeluun.
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 Ryhmät kokoontuivat 
neljä tuntia päivässä 

neljänä päivänä viikossa

1. Ryhmäohjausta:
– Selkokieliset uutiset

– Suomen kieli / yhteiskuntatietous sisältö 

edellä (terveysasiat, turvallisuusasiat, 

ajankohtaiset asiat, työelämätietous ym.) 

– Suomen kieli kielioppiasiat

– Unelmakarttojen teko

– Vierailut ja retket 

2. Pienryhmäohjausta perustuen 
asiakkaan koulutukseen, suomen 

kielen tasoon ja terveyteen.
– Työelämälainsäädäntö, 

työelämävalmiudet, CV ynnä muiden 

asiakirjojen päivitykset

– Terveys- ja ravitsemustietoa

– Suomen kielen opetusta oman tason 

mukaisesti

 3. Yksilöohjausta
  – Henkilökohtaiset palaverit ja oman polun 

suunnittelu

–  Yhteistyöasiakaspalaverit 

työllisyyspalveluiden, TE-palveluiden, 

sosiaalitoimen ym. kanssa

– Työpaikkoihin ja oppilaitoksiin haku, omien 

asiakirjojen päivitys avustettuna

– Tutustumiskäynnit opiskelu ja 

työkokeilupaikkoihin.

– Apua henkilökohtaisten asioiden hoidossa 

(Kela, terveys- ja kansalaisuusasiat, muut 

asiakirjat, asumisasiat jne.)      

Ryhmissä sai:
– Kokonaisvaltaista tukea elämän eri alueilla ja omalla polulla työllistymiseen.

– Vertaistukea, uusia ystäviä, sosiaalisia kontakteja, rytmiä elämään, uusia 

ideoita ja tukea omille haaveille, piristystä ja virkistystä ja tietoa eri 

kulttuureista, sekä 



Asiakkaat 
olivat lähtöisin:

Afganistanista, Algeriasta, 

Englannista, Gambiasta, Irakista, Iranista, 

Israelista, Kongon Demokraattisesta Tasavallasta (Kongo 

- Kinshasa), Kongon Tasavallasta (Kongo - Brazzaville), Latviasta, 

Liberiasta, Myanmarista, Mongoliasta, Syyriasta, Thaimaasta, Turkista, Valko-

Venäjältä, Venäjältä ja Virosta.
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Asiakkaat 
pilotissa ja 

hankkeessa:

    – Pilotissa 30, hankkeessa 50 asiakasta

    – Yhteensä 70 eri henkilöä

    – 44 naista ja 26 miestä

   – Ikäjakauma 26v. - 64v.

– Toiminta 3kk jaksoissa

– Keskimääräinen ryhmässä oloaika 6kk

– Pisin ryhmässä oloaika 1 vuosi

– 3 kk ryhmissä yhteensä 93 asiakasta, 

keskimäärin 15,5 asiakasta joka 

ryhmässä koko hankkeen ajan



Talouskoulu

MaTo-pilotti 3kk

MaTo-hanke
yksilöohjaus

Työharjoittelu

Työkokeilu JKL kaupunki 
metsätyöt 3kk

Metsäalan 
perustutkinto/
metsuri oppi-

sopimus-
koulutuksena

• 54 v
• Luku- ja 

kirjoitustaidoton omalla 
kielellään

• Suomessa 12 vuotta
• Kotimaassa työskennellyt 

maanviljelijänä, metsän 
hoitajana sekä sotilaana.
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MaTo-hanke 7kk

Oman alan mahdollisuuksien pohdintaa ja kartoittamaista 
mm.

• Saanko oman alan työtä Suomessa?
• Mistä ja miten haen työtä? Työkokeilupaikkaa?

• Pärjäänkö Suomessa omalla alallani?
• Hakeudunko opiskelemaan sittenkin uudelle alalle?

• Hankkeessa tukea opiskelu- ja työkokeilupaikan     
    hakemiseen

 • 34 v.
• Ammatti omasta 

maasta
kampaaja-kosmetologi

• Suomessa 12 vuotta
• Suomessa aiemmin kotiäitinä

MaTo-pilotti 4kk

Perustaa oman 
yrityksen

7

Työkokeilu
kampaamossa 3kk



• Yksityisen 
palveluntuottajan 

käsityöpajalle kuntouttavan 
työtoiminnan sopimuksella
• Sopimukseen liitetty ABC-

kielikoulutusta monikulttuuri-
keskuksessa

Kotona 3 vuotta MaTo-hanke 1v

Kotona 7kk

ABC kielikoulutus 10kk

ABC kielikoulutus 10kk

ABC kielikoulutus 3kk

 • 57 v.

• Luku- ja 

kirjoitustaidoton omalla 

kielellään

• Suomessa 8 vuotta

• Kotimaassa toiminut 

maanviljelijänä ja kotiäitinä
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Kotona 3kk



MaTo-hanke 3kk
• Suomen kielen 

ylläpitäminen, haaveissa 
lähihoitajan työ

MaTo-hanke 3kk
• Suomen kielen ja 

viikkorytmin ylläpitäminen

MaTo-hanke 3kk
• Haave lähihoitajan työstä yhä

MaTo-hanke 3kk
• Uuden alan pohdintaa, 

terveysselvityksiä

MaTo-hanke 3kk
• Terveysselvityksiä, 

jaksamisen tukeminen
MaTo-hanke 3kk

• Mihin työkokeiluun? 
Mitä työtä voi tehdä?

• 50v

• Suomessa 15 vuotta

• Omasta maasta ei koulutusta

• Heikko luku- ja kirjoitustaito 

omalla kielellä

• Suomessa opiskellut puhtaus- ja 

kiinteistöalan perustutkinnon

• Ei työpaikkaa, 

terveyshaasteita
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•  Kuntouttavaa 
työtoimintaa 

kokeillen? Mikä ala?
• Uudelle alalle, mikä 

ammatti?
• Mitkä muuta asiat kuin 

työ tuovat merkitystä 
elämään?



• 42v

• Suomessa 16 vuotta

• Omasta maasta

korkeakoulutus ja sähköalan

koulutus

• Omassa maassa toiminut virka-

miehenä korkeassa virassa

• Suomessa työskennellyt auton-

pesijänä ja toiminut aktiivisesti

nuorten kanssa vapaaehtoisena

juniorivalmentajana.

Ammattiin valmentava 
koulutus

Kohti uutta ammattia
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Sähköalan 
koulutus 

maahanmuuttajille

MaTo-pilotti 4kk

Töissä
auton-

pesijänänä
4kk

Valmistuu 
sähköasentajaksi

syksyllä
2019



MaTo-hanke 3kk, v. 2017 
Suomen kieli
Työelämätaito

MaTo-hanke 3kk
Opiskeluhaku

MaTo-hanke 3kk
Suomen kieli

Haku kaupanalan perusteet

• 42v
• Suomessa 18 vuotta

• Omasta maasta kaupan alan 
koulutus

• Omassa maassa työskennellyt 
pankissa

• Suomessa kotiäitinä
• Useita työkokeilujaksoja jo ennen 

MaTo-hankkeeseen tuloa

Ei 
pääse 

opiskelemaan

Ei 
pääse 

opiskelemaan

Työkokeiluja, 
joita itse aktiivisesti hakenut:

 • Päiväkoti 3 kk
 • Ompelimo 3 kk

 • Kampaamo 3 kk

• Opiskelupaikan 
hakeminen jatkuu

• Toiveala vaihtunut kaupan 
alasta tekstiili- ja muotialaan

• Suomen kielen opiskelua 
kansalaisopistossa

MaTo-hanke 3kk
Opiskeluhaku

Työkokeilupaikanhaku

11

Työkokeilu vaateliikkeessä
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3. Hankkeen kolmantena tavoitteena oli mallintaa 3. sektorin toimijan ja Jyväskylän kaupungin ja eri oppilaitosten välistä 
yhteistyötä. Tavoitteena oli myös mallintaa muiden hankkeiden ja MaTo – hankkeen välistä yhteistyötä. Jyväskylän kau-
pungin työllisyyspalveluiden, TE-palveluiden ja sosiaalitoimen kanssa tehtiin monialaista tiivistä yhteistyötä asiakkaiden 
asioiden hoitamiseksi. Yhteistyö sujui erinomaisesti. Hanke todisti, että 3. sektorin maahanmuuttajatoimija pystyy toimi-
maan hyvin tehokkaasti maahanmuuttajien työttömyyden vähentämiseksi. Tällaisten toimijoiden tietotaito maahanmuutta-
jien kanssa toimimisesta kannattaisi ottaa laajemminkin käyttöön. Hankkeen työ tuki ja täydensi jo olemassa olevia palvelui-
ta. Työllisyyspalveluiden ja TE-palveluiden palveluohjaajilla ei mitenkään ole resursseja tarjota sitä kokonaisvaltaista ja 
paljon aikaa vievää tukea, mitä maahanmuuttaja-asiakkaat tarvitsisivat. 3. sektorin toiminnan etuna on myös se, että se ei 
ole viranomaistoimintaa. Tämä selkeästi helpottaa luottamuksellisen asiakassuhteen syntymistä, mikä on ehdoton edellytys 
sille, että asiakkaan toiveet ja haasteet saadaan kokonaisuudessaan selvitettyä.

Yhteistyö Jyväskylän kaupungin ja oppilaitosten yhteisen Poluttamo – toiminnan kanssa toimi myös erinomaisesti. Jyväsky-
län ammattikorkeakoulun, Kaupungin kuntayhtymä Gradian, Jyväskylän yliopiston, Palvelualojen opiston, Kristillisen opiston 
ja Jyväskylän kansalaisopiston opinto-ohjaajat vierailivat ryhmissä säännöllisesti kertomassa opiskelumahdollisuuksista op-
pilaitoksissaan. Ryhmät kävivät myös tutustumassa oppilaitoksiin. Opinto-ohjaajat pitivät hankkeen ajan tasalla varsinkin 
maahanmuuttajille suunnatuista opinnoista ja kursseista. Muiden hankkeiden ja toimijoiden, kuten kuntouttavaa työtoi-
mintaa järjestävien tahojen kanssa tehtiin myös asiakkaiden poluttamiseksi paljon yhteistyötä. Mahdollisuudet todeksi – 
hankkeella oli hyvin laaja yhteistyöverkosto. Hanke osallistui koko ajan myös Jyväskylässä toimivan maahanmuuttajatyötä 
tekevien toimijoiden yhteisen verkoston tapaamisiin. 
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Toiminnan numeeriset tulokset perustuvat toimintaperiaatteeseen, missä asiakasta pidettiin MaTo-toiminnan asiakkaana 
siihen asti, kunnes hän on vähintään saanut ammatin ja mielellään myös ammattia vastaavan työpaikan. Tuloksia ei tarkas-
tella siltä perusteelta, mihin he lähtivät suoraan MaTo-ryhmistä, vaan mihin he kerkesivät edetä omalla polullaan hankkeen 
loppumiseen mennessä. Tämä on perusteltua, koska hanke mallintaa sellaista pitkäkestoisen ja kokonaisvaltaisen tuen mal-
lia, missä asiakas voi aina nivelvaiheissaan palata takaisin ryhmään. Tuloksia voidaan katsoa myös kahdelta näkökannalta, 
vain hankkeen aikaa 2017-2019, tai sekä pilotin, että hankkeen aikaa yhdessä 2016-2019. Viimeksi mainittu kuvaa parem-
min asiakkaiden työllistymisen polkujen pituutta, koska siinä saadaan tuloksia pisimmillään kolmen vuoden jatkumolta. Pilo-
tin ja hankkeen toiminnat menevät päällekkäin myös siksi, että 10 hankkeen asiakkaista oli aloittanut jo pilotissa. Asiakkaat 
myös lähtivät ja palasivat ryhmiin omien tarpeidensa mukaan. Yhteensä ryhmissä oli 3 kk jaksoihin jaoteltuna 93 asiakasta 
eli keskimäärin 15,5 asiakasta per ryhmä koko hankkeen ajan.

Hankkeessa (2017-2019) oli yhteensä 50 asiakasta, joista naisia 36 ja miehiä 14. Heistä 36% pääsi töihin tai opiskelemaan 
hankkeen loppuun mennessä (opiskelu 9, töihin 8, oma yritys 1).

Pilottivuosi mukaan lukien MaTo - toiminnassa (1.5.2016-31.8.2019) oli yhteensä 80 asiakasta (70 eri henkilöä), joista naisia 
44 ja miehiä 26. Heistä 58,5% pääsi töihin tai opiskelemaan MaTo-toiminnan aikana 2016-2019 (opiskelu 19, töihin 21, oma 
yritys 1).  Kuntouttavaan työtoimintaan pääsi 27, työkokeiluun 12, eläkkeelle pääsi 2,  työllisyyspalveluiden uraohjaukseen 
jatkoi 1, terveysongelmien takia ilman mitään jatkopaikkaa ryhmän jälkeen jäi 4, työllisyyspalveluiden uraohjaajalle ohjattiin 
1 ja työllisyyspalveluiden palveluohjaajille ohjautui vielä ilman varmaa jatkopaikkaa hankkeen lopussa 4 asiakasta. Tulokset 
kuvaavat hyvin asiakkaiden työllistymisen polkujen pituutta. Asiakkaiden polut olivat usein esimerkiksi seuraavanlaisia: Ma-
To-ryhmä (6kk)-> kuntouttava työtoiminta (3kk)-> työkokeilu (6kk)-> palkkatuki (1 vuosi)-> oppisopimus (2 vuotta) , Ma-
To-ryhmä (6kk)-> alan perusteet (5kk)-> MaTo-ryhmä (3kk)-> opiskelu (2 vuotta).
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 Tulokset pilotti + hanke 2016-2019

Oma yritys     1

Töissä      21

Oppisopimus     5

Opiskelu     11

Perusopetus    1

Työvoimakoulutus /
ammatilliset perusteet   2

Kuntouttava työtoiminta   27

Työkokeilu    12

Eläke     2

Uraohjaajalle    1

Terveysongelmien takia
ei jatkopaikkaa    4

Ei vielä varmaa jatkopaikkaa
hankkeen jälkeen   4

Hankkeen numeerisena 
tavoitteena oli, että 50% hankkeen 

asiakkaista pääsee töihin tai opiskele-
maan. Tähän tavoitteeseen ei pelkän hankkeen asiakkaiden 

kohdalla päästy, koska asiakkaiden työllistymisen haasteet 
olivat paljon suurempia, kuin alun perin odotettiin ja työllistymi-

sen polut pitkiä. Paremmin MaTo- toiminnan tuloksia kuvaa se 
kuinka hyvin kukin asiakas on aktivoitunut, oppinut suomen 

kieltä lisää, pysynyt tavoitteellisesti omalla polullaan ja päässyt 
lähemmäksi ammatillista pätevyyttä. Tässä tavoitteessa

onnistuimme hyvin.
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4. Hankkeen neljäntenä tavoitteena oli toiminnan juurruttaminen Jyväskylän kaupungin tarjoamaksi palveluksi.  Tämä 
tavoite ei ainakaan toistaiseksi toteudu. Tämä huolimatta siitä, että alun perin tarve pitkäaikaistyöttömien maahan-
muuttajien työllistymistä edistävälle toiminnalle tuli Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluista, ja että kaikki tahot 
ovat olleet erittäin tyytyväisiä toimintaan ja toiminnassa kehitetty malli todistetusti toimii.

Kiitämme lämpimästi

– Jyväskylän TE – palveluita ja erityisesti Sari Paanasta pyynnöstä kehittää sellainen toimintamalli, joka auttaa pitkäai-
kaistyöttömiä maahanmuuttajia työelämään. Tämä oli alku koko MaTo – toiminnalle.
– Kotona Jyväskylässä – hanketta pilottiajan yhteistyöstä ja sen mahdollistamisesta. Kiitämme myös hankepäällikköä 
Jaana Tapalista avusta hankehakemuksen teossa.
– Euroopan sosiaalirahastoa ja Jyväskylän kaupunkia hankkeen rahoituksesta ja mahdollistamisesta. Kiitämme erityi-
sesti silloista Jyväskylän työllisyysjohtajaa Anssi Niemelää, joka näki hankkeen potentiaalin ja ymmärsi kehittämistar-
peen. Kiitämme Jkl kaupunkia myös Tuula Uusi-Einolan velvoitetyöllistämisestä meille puoleksi vuodeksi. 
– Monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari Ry:tä hankkeemme hallinnoimisesta, mutkattomasta yhteistyöstä sekä 
asiantuntemuksesta.
– Pilotissa ja hankkeessa työskennelleitä mahtavia harjoittelijoitamme Silja Sulinia, Teija Ässämäkeä, Tuula Uusi-Eino-
laa, Henna-Mari Ikosta ja Tuukka Eskelistä. 
– Erinomaisen kiinnostunutta, keskustelevaa ja asiantuntevaa ohjausryhmäämme hyvästä ja runsaasta tuestanne.
– Uudenmaan ELY – keskuksen rahoitusasiantuntijaamme Auli Vuorelaa erinomaisen asiantuntevasta ja ohjaavasta 
tuesta. 
– Hämeen ELY – keskuksen maksatusasiantuntijaamme Nina Ala-Sankolaa myös erinomaisesta ja asiantuntevasta tues-
ta ja opastuksesta, ja varsinkin erittäin nopeasta hakemusten käsittelystä.



– Kotona – Suomessa -hankkeen työntekijöitä erinomaisesta tuesta, hyvistä koulutuksista ja ryhmätyöskentelyistä. 
Kiitämme myös hyvistä yrityksistä vaikuttaa eri hankekokonaisuuksista kerättyjen hyvien käytänteiden keräämisen ja 
niiden julkaisemisen kautta.
– Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden henkilökuntaa, erityisesti Timo Kiiveriä ja Sami Viinikaista mutkattomasta, 
ennakkoluulottomasta, joustavasta, erittäin asiantuntevasta ja runsaasta yhteistyöstä ja avusta.
– Poluttamossa toimivia oppilaitoksia Jyväskylän Yliopistoa, Gradiaa, Jkl Kristillistä Opistoa, Palvelualan Opistoa, Kansa-
laisopistoa ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulua erinomaisesta ja joustavasta yhteistyöstä.
– Kaikkia muita yhteistyötahojamme, muita hankkeita, kuntouttavan työtoiminnan – , työkokeilu – ja oppisopimuspaik-
koja asiakkaillemme tarjonneita tahoja.

Ennen kaikkea kiitämme asiakkaitamme, jotka ennakkoluulottomasti halusivat osallistua MaTo -toimintaan. 
Oli ilo auttaa. Me opimme teiltä niin paljon. Oli etuoikeus saada olla osa teidän polkuanne ja elämäänne.
Toivotamme teille kaikille menestystä omilla poluillanne ja onnellista elämää.

t. Anne ja Mari
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