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”Waloa” - kuntouttavan työtoiminnan toimintaraportti
vuodelta 2021
Voimme sanoa, että yhteiskunta voi hyvin kun sen
jäsenet voivat hyvin. Yksilön hyvinvointiin liittyy
olennaisesti se, kuinka tarpeelliseksi hän itsensä
tuntee. Suomessa tarpeellisuuden tunne tulee
erityisesti työn kautta.
Lisäksi hyvinvointiin vaikuttaa se, että yksilöllä on
mahdollisuus saada hyvinvointiaan tukevia
palveluita silloin, kun hän niitä tarvitsee.
Sekä
tarpeellisuuden
tunne
että
hyvinvointipalveluiden saaminen ovat kytköksissä
työhön. Tämä johtuu siitä, että kun ihmiset tekevät
työtä, jota he pitävät inspiroivana ja jonka kautta
kokevat edistävänsä yhteiskunnan hyvinvointia,
on suuri mahdollisuus, että he näkevät itsensä
hyödyllisinä yhteiskunnan jäseninä. Tämän lisäksi
yhteiskuntamme on rakentunut siten, että
yhteiskunnan
jäsenten
hyvinvointia
mahdollistavien palveluiden tuottaminen perustuu
verotukseen. Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän
ihmisiä on töissä, sitä enemmän he maksavat
veroja, ja sitä paremmin palveluita voidaan
tuottaa.
Tästä näkökulmasta katsoen yhteiskuntamme tavoitteena on oltava työkykyisten
täystyöllisyys. Valitettavasti tilanne on kuitenkin se, että meillä on työttömiä, joista osa on
ollut työttömänä erityisen pitkään.
Tämän ongelman ratkaisemiseksi kunnat tarjoavat Suomessa palvelua, jonka
tarkoituksena on aktivoida työttömiä työllistymään. Jyväskylässä tätä palvelua tarjoavat
kaupungin työllisyyspalvelut. Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut tarjoavat
kuntouttavaa työtoimintaa ostopalveluna.
Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry
valittiin keväällä 2020 yhdeksi palveluntuottajista
ajanjaksolle 2021–2023, kuitenkin niin, että sopimusta
tarkastellaan vuosittain. Waloa-toiminta on Wari ry:n
tuottamaa kuintouttavaa työtoimintaa, joka on suunniteltu
erityisesti
maahanmuuttaneita
pitkäaikaistyöttömiä
ajatellen.

Wari ry
Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto
Wari ry on perustettu vuonna 2008. Vuonna 2016
Wari ry teki kuntouttavan toiminnan sopimuksen
Jyväskylän
kaupungin
työllisyyspalveluiden
kanssa.
Warin
”Mahdollisuudet
Todeksi”pilottihanke vuosina 2016–2017 ja saman niminen
ESR-hanke vuosina 2017–2019 aloittivat tämän
toiminnan Wari ry:llä. Toinen ESR-hanke
”Kädentaitojen kulttuurifuusio” vuosina 2018–2020
jatkoi toiminnan kehittämistä. Näin Wari ry on
vuosien
varrella
hankkinut
kokemusta
kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta.
Maahanmuuttajien työttömyysaste on ollut jo pitkään noin kolminkertainen
kantaväestöön verrattuna. Näin on huolimatta siitä, että suurella osalla työttömistä
maahanmuuttajista on sekä Suomessa hankittu ammattipätevyys, että työkokemusta
lähtömaistaan.
Waloa-toiminnan pääperiaate on se, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää
halukkuutta. Tämä sisäinen motivaatio on mielestämme välttämätöntä
pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi. Käytännössä yritetään selvittää, mitä asiakkaat
itse todella haluavat, ja sen avulla motivoida heitä saavuttamaan tavoitteensa.
Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että niitä, joilla ei vielä ole ammatillista
tutkintoa kannustetaan opiskelemaan ja suorittamaan tutkinto. Niitä, joilla on tutkinto,
kannustetaan ja ohjataan hakemaan töitä.
Waloa-toiminnan sisältö
Vuonna 2021 Waloa-toiminnassa asiakkaille
tarjottiin sekä ryhmä- että yksilövalmennusta.
Ryhmätunneilla asiakkaat saivat ohjausta
suomen kielessä, arjen matematiikassa,
digitaidoissa, käsitöissä sekä työelämätaidoissa.

Ryhmäohjauksen lisäksi Waloa-toiminnassa
tarjottiin asiakkaille myös henkilökohtaista
ohjausta. Yksilöohjauksessa keskityttiin
asiakkaan omien tavoitteiden suunnitteluun
ja haettiin mahdollisia polkuja tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Waloa-toiminta on yhteisöllistä; asiakkaat
saavat vertaistukea, sosiaalisia kontakteja ja
mielekästä sisältöä elämäänsä.
Asiakasprofiili
Vuoden 2021 aikana Waloa-toimintaan osallistui 30 asiakasta. Asiakkaat olivat kotoisin
13:sta eri maasta ja puhuivat äidinkielinään 15 eri kieltä.
Heistä kolme siirtyi suoraan työelämään, kaksi pääsi opiskelemaan ja yksi keskeytti
toiminnan. Muut asiakkaat jatkavat vielä toiminnassa.
Asiakasmäärän kasvaessa asiakkaat jaettiin kolmeen ryhmään suomen kielen
taitotason mukaan. Näin ryhmien maksimikoko voitiin pitää pienenä (kork. 8
asiakasta/ryhmä).
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Suomen kieli
Waloa-toiminnassa
asiakkailla
on
mahdollisuus parantaa suomen kielen
taitojaan. Suomen tunnit ovat toiminnallisia ja
keskittyvät arjen sanastoon, jokapäiväisissä
tilanteissa tarvittavaan kieleen ja työelämän
kielivaatimuksiin. Pienet ryhmäkoot antavat
jokaiselle mahdollisuuden osallistua ja
takaavat taitotason mukaisen opetuksen.
Suomen kieleen paneudutaan teemoittain,
käytännössä, ympäristöä huomioiden ja
asiakaslähtöisesti. Oppikirjoja tärkeämmässä
asemassa on tekeminen ja toimiminen, opitun
kielen
käyttäminen
mahdollisimman
autenttisella tavalla.
Sanomalehtitekstit, uutiset ja ajankohtaiset puheenaiheet ovat mukana
opetuksessa. Tunneilla huomioidaan myös suomalaiset liputus- ja muut
merkkipäivät sekä yhteiskunnalliset tapahtumat.

Digitaidot
Waloa-toiminnassa
asiakkaita
pyritään
perehdyttämään tietokoneiden itsenäiseen
käyttämiseen. He saavat ohjausta kolmen
pääohjelmistoryhmän
käytössä:
tekstinkäsittelyohjelmat, sähköpostiohjelmistot
ja eri selaimet.
Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelmalla asiakkaat laativat omat ansioluettelonsa
sekä työhakemuskirjeensä. Osa asiakkaista tutustui ensin ohjelman käyttöön
kopioimalla valmiita tekstejä, ennen omien tekstien kirjoittamista.
Digitaitotunneilla asiakkaat myös luovat itselleen sähköpostiosoitteen ja opettelevat
käyttämään sitä.
Internetselaimien
avulla
tutustutaan
työnhakusivustoihin, ja asiakkaita kannustetaan
etsimään työpaikkoja itsenäisesti internetiä
hyödyntäen.

Työvalmennus
Waloa-toiminnan työvalmennusta toteutetaan
ryhmä- ja yksilövalmennuksena. Waloatoiminnassa on kaksi työvalmentajaa.
Ryhmävalmennuksessa
asiakkaat
saavat
omaan
kielitaitoonsa
sovellettua
tietoa
suomalaisesta koulutus- ja työelämästä, siihen
liittyvistä mahdollisuuksista ja käytännöistä sekä
lainsäädännöstä.
Yksilövalmennuksella
tarkoitetaan
henkilökohtaista ohjausta pohjautuen asiakkaan
omaan
työllistymisensuunnitelmaan
ja
elämäntilanteeseen. Tulevaisuutta suunnitellaan
yhdessä asiakkaan haaveet ja tavoitteet
huomioiden
ja
keskustellaan
niistä
menetelmistä, joiden avulla tavoitteet voitiin
saavuttaa.

Arjen matematiikka
Waloa-toiminnassa
arjen
matematiikan
tunneilla
käytetään
matematiikan alkeisoppimateriaalia, joka on suunniteltu aikuisten
maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen.
Tavoitteena on perustaitojen vahvistaminen (mm. numerotaidot,
mittayksiköt, matemaattiset merkit, hinnat ja prosenttiluvut, kellonajat).
Tunnit keskittyvät loogiseen ajatteluun ja suomenkielisten tehtävien
ymmärtämiseen.
Tunneilla huomioidaan kohderyhmän lähtötaso ja opiskeluvalmiudet.
Materiaali sisältää teorian, esimerkit ja harjoitukset. Tunneilla
käytetään mm. oppimispelejä internetissä ja lautapelejä. Materiaali on
selkokielinen. Monissa tehtävissä sanat on tavutettu.

Kädentaidot
Waloa-toiminnan kädentaidoissa käymme läpi käsityötekniikoita tarpeen mukaan
(vaatteiden korjaus, vetoketjun ompelu, sukkien tai pipon neulonta, virkkaus,
ompelu) sekä taitotason mukaan kudonta (matot, shaalit) ja verhoilu (pikkutuolit,
nojatuolit). Käymme läpi myös eri pientekniikoita, kuten paperimassa ja huovutus.
Asiakkaan kiinnostuksen mukaan voi edetä käsityön maailmassa kohti
haastavampia töitä ja suorittaa käsi- ja taideteollisen perustutkinnon osioista
PAIKKO-osaamisen tunnistamisen.

Uusia ideoita
Waloa-toiminnan päätavoitteena on aktivoida asiakkaita työelämään. Se, kuinka
saavutamme tämän tavoitteen, riippuu jokaisen asiakkaan sen hetkisestä
tilanteesta ja omista toiveista.
Vuonna 2021 uudistimme toimintaa ja kokeilimme tarjota asiakkaille mahdollisuutta
solmia kaksi kuntouttavan työtoiminnan sopimusta rinnakkain. Näin asiakas pystyi
kokeilemaan työtä omalla alallaan tai alalla, jolle haluaisi suuntautua ja
samanaikaisesti jatkaa suomen kielen opiskelua Waloa-toiminnassa.
Tulokset olivat hyvin positiivisia ja voimme suositella tätä muille kuntouttavan
työtoiminnan palveluntuottajille.

Retket ja tutustumiskäynnit
Kesäkuussa
Waloa-toiminta
teki
kaksi
ryhmävierailua
Maahanmuuttajien
Osaamiskeskukseen ja osallistui mm. SAK:n
edustajan luentoon työelämästä.
Myös kesäkuussa ryhmä teki kävelyretken
kaupungin puistoihin, joissa etsittiin mm. seudun
merkkihenkilöiden patsaita.
Heinäkuussa
ryhmä
osallistui
Löytöretki-hankkeen pihapelipäivään.

Jyvälän

Elokuussa toiminnasta vierailtiin ryhmittäin
Jyväskylän kaupungin pääkirjastossa, jossa opas
esitteli asiakkaille kirjaston palveluja ja etenkin
maahanmuuttaneille tärkeitä omakielisiä ja
selkokielisiä kirjoja.

Myöskin elokuussa, Suomen luonnon
päivän kunniaksi, tehtiin ryhmävierailu
Keski-Suomen luontomuseoon Harjulla.
Joulukuussa koronarajoitukset hellittivät
sen verran, että odotettu vierailu
Jyväskylän kaupungintalolle toteutui.
Waloa-toiminnassa
myös
vieraili
marraskuussa
kierrätysasiantuntija
Mustankorkean kierrätyskeskuksesta, joka
opasti asiakkaita kierrätykseen ja lajitteluun
liittyvissä kysymyksissä.

Waloa-toiminnan ohjaajat vuonna 2021

Elena Shablykova – matematiikan ohjaaja
Mari Korpela – työelämävalmentaja
Paul Abbey – työelämävalmentaja ja digitaitojen ohjaaja
Riikka Despontin – suomen kielen ohjaaja
Teija Ässämäki – kädentaitojen ohjaaja

Kiitämme yhteistyöstä!

