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Seuraa verkoston kalenteria nettisivuilta

Seuraa Kyvyt käyttöön -verkoston kalenteria, jossa on kerrottu myös verkoston 
jäsenten omista tapahtumista ja uutisista. Voit lähettää omia muita verkoston 
jäseniä kiinnostavia tapahtumia ja asioita tiedoksi VATESin viestintään osoitteella 
tiina.jappinen(at)vates.fi, kirjoita aihekenttään ”verkostoasiaa”. 

Verkostotapaamisen tiivistelmä 

Verkoston avoimet ovet -tilaisuus järjestettiin Turussa 
26.10.2011 Kyvyt käyttöön -seminaarin yhteydessä. Paikalla 
oli n. 30 Kyvyt käyttöön -verkoston jäsentä. 

Verkostotapaamisessa katsottiin eteenpäin 
tulevaisuusmuistelumenetelmällä, jonka mukaan verkoston 
keskinäinen yhteistyö tiivistyy ja uusien kontaktien löytyminen 
verkostosta lisääntyy. Verkoston toiminnan ajateltiin edelleen 
vahvistavan verkoston jäsenten tietoutta, ammatillista 
osaamista ja edistävän oman työn sujuvuutta. 

Lue lisää   

Verkostotilaisuuden aloituspuheenvuoro 

EUSEn stipendit haussa Kyvyt käyttöön -verkoston jäsenille 

Vielä ehdit hakea Euroopan tuetun työllistymisen järjestön 
koulutusstipendejä, jotka on tarkoitettu tuetun työllistymisen 
työhönvalmennuksen parissa toimivan henkilöstön 
opintomatkoihin vuonna 2011 - 2013. Apuraha on 
enimmillään 1 000 euroa/henkilö ja se tarjoaa erinomaisen 
mahdollisuuden 3 – 10 päivän ajan tutustua toisen Euroopan 
maan käytäntöihin. 

Lue lisää

Kunnissa on tyydyttävä valmius järjestää kuntouttavaa 
työtoimintaa 
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Kuntien tapa järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ei ole 
muuttunut vuoden 2010 lainmuutoksen jälkeen. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL) on tutkinut lainmuutoksen 
vastaanottoa kunnissa: mitä on tapahtunut säädösmuutoksen 
jälkeen kuntouttavan työtoiminnan järjestämistavassa ja 
toiminnan sisällöllisessä suuntaamisessa? 

Raportissa todetaan mm. että ”kunnissa arvioidaan 
kuntouttavan työtoiminnan johtavan enemmänkin sosiaali- ja 
hyvinvointipoliittisiin siirtymiin kuin työllistymiseen.” 

Vappu Karjalainen ja Jarno Karjalainen: Kuntouttava 
työtoiminta kunnissa. Arvioita toiminnan järjestämistavasta ja 
kehityssuunnasta. THL, Raportti 46/2011”. 

Lue lisää

Tutustu raporttiin 

Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana 
-loppuraportti 2011 

Nuorten ystävien Tuettu työllistyminen -projektin loppuraportti 
on ilmestynyt. Loppuraportissa esitellään Nuorten Ystävät ry:n 
viisivuotisen Tuettu työllistyminen -projektin toimintamalli, 
keskeisiä kokemuksia mallin toteuttamisesta ja ulkopuolisen 
arvioinnin tuloksia. 

Projektin tavoitteena oli luoda Oulun seudulle 
kokonaisvaltainen tuetun työllistymisen malli, joka kehittyy 
käytännön työllistämistoimien kokemusten pohjalta. 
Hankkeen päämääränä oli myös edistää vammaisten ja 
osatyökykyisten henkilöiden tasa-arvoa ja osallisuutta 
yhteiskunnassa. Hanke suunnattiin alusta alkaen laajasti 
monin eri tavoin vammaisten ihmisten tukemiseen kohti 
palkkatyötä. 

Tutustu raporttiin

Tervetuloa kuulemaan oikeudesta työhön! 

Studia Generalia 2011 
Kehitysvammaisten ihmisten osallisuus työelämään – oikeus 
työhön, oikeus palkkaan 
Tilaisuudessa puhuvat tuleva puheenjohtaja Olavi Hietaharju 
Me Itse ry:stä ja työelämän asiantuntija Kari Vuorenpää 
Kehitysvammaisten Tukiliitosta. 
Tilaisuus on maksuton. 
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Studia Generalia 2011 paikkakunnat 
23.11. Seinäjoki, Lakeuden risti, Kirkonkranni klo 18 
24.11. Jyväskylä, Aaltosali klo 18 
29.11. Oulu, Pääkirjaston Pakkala sali klo 18 
15.12. Rovaniemi, Lapin yliopisto, Asko ja Esko -sali klo 18 

Lisätietoja Kari Vuorenpää, puh. 0207 718 336 
kari.vuorenpaa(at)kvtl.fi 

Mikäli yhteystietosi muuttuvat tai et halua verkostotiedotetta, lähetä sähköpostia osoitteeseen 
vates-saatio@vates.fi
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