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Tykkää meistä Facebookissa!

Kiitos yhteistyöstä työelämän ulkopuolella olevien työelämäpolkujen
tukemisessa. Jatketaan ponnisteluja tulevana vuonna!
Haluamme Tempo-hankkeessa ensi vuonna tavoittaa entistä useamman henkilön tarjoamalla tietoa ja teemapäiviä eri
paikkakunnilla elämänhallintaan liittyvistä kysymyksistä. Interventiot sekä hankkeen tavoitteeseen liittyvät toimet
palveluohjautumisen kehittämiseksi jatkuvat suunnitelman mukaisesti.

AJANKOHTAISTA






Tempo-hankkeen kolmas työkykykoordinaattorikoulutus käynnistyi Oulussa marraskuussa.
Neljäs työkykykoordinattorikoulutus alkaa Porissa 11.1. Koulutus on täynnä.
Toinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon Ratkis – koulutuksesta järjestetään 1.2. Lahdessa.
Tempo-hanke oli esillä omalla työryhmällään Työelämän tutkimuspäivillä 3.-4.11. yhdessä hallituksen
kärkihankkeen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kanssa.
Kuntoutussäätiö tulee järjestämään yhdessä OTE-hankkeen kanssa 15 työkykykoordinaattorikoulutusta vuosien
2017 – maaliskuu 2019 välisenä aikana.

INTERVENTIOT
Interventiot ovat lyhyitä kuntoutuskursseja, osa Tempo-hankkeen kehittämistyötä. Tarkemmat kuvaukset, aikataulut ja
ilmoittautumisohjeet löydät Tempo-hankkeen nettisivuilta:
http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/tempo/materiaalipankki/kuntoutuskurssit/.





Voimaa elämään! – kursseja toteutetaan hankkeen kuluessa neljä. Seuraava (3.) kurssi alkaa 19.1. Lahdessa.
Tartu tulevaisuuteen! – kursseja toteutetaan kahdeksan. Seuraava (5.) alkaa Lahdessa 7.2.
Oman mielen ”personal traineriksi?” – valmennuksia toteutetaan kuusi. Seuraava (4.) alkaa Kirkkonummella 8.2.
Tuki- ja liikuntaelinkursseja järjestetään yhteensä kahdeksan kuntoutumiskeskus Apilassa ja Lahdessa. Seuraava
(6.) kurssi alkaa 7.3.

TEEMAPÄIVÄT
Teemapäivät toteutetaan yhteistyössä kohdealueiden työpajojen kanssa.






Sysmä 30.1. – Oman talouden ja talousasioiden hoito. Toisen päivän ajankohta sovitaan myöhemmin, teemana
miten toimia velkaongelmissa.
Kärkölä 17.2. – Tempo mukana työpaikkatreffeillä. 15.3. – Hakeutuminen opintoihin ja henkilökohtaiset
opintosuunnitelmat.
Asikkala & Padasjoki 29.3. – Oman talouden ja talousasioiden hoito. Toisen päivän ajankohta sovitaan
myöhemmin, teemana miten toimia velkaongelmissa.
Nastola 5.4. – Ruuanlaittoa pienellä budjetilla yhdessä alueen Marttojen kanssa. Toisen päivän ajankohta
sovitaan myöhemmin.
Lahti 7.4. – Ruuanlaittoa pienellä budjetilla yhdessä alueen Marttojen kanssa. Toisen päivän ajankohta sovitaan
myöhemmin.

MUISTETTAVAA






Hankkeen alueelliset seurantaryhmät kokoontuvat: Aava helmikuussa ja Kirkkonummi sekä Lahti maaliskuussa.
Seuraava ohjausryhmän kokous on 14.2. Lahdessa.
Työkykykoordinaattoreiden työpaja on viikolla 12 Lahdessa.
Päijät-Hämeen alueen lääkäreille ja työttömien terveystarkastuksia tekeville terveydenhoitajille järjestetään
psyykkisen työkyvyn arviointiin liittyvien asiakastapausten käsittelyä – konsultointi-iltapäivä viikolla 11.
Työkykykoordinaattoreille: Olethan muistanut toimittaa ESR-lomakkeet Annemarille, varsinkin lopetuslomakkeita
puuttuu.

HYVÄÄ JOULUA!

