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ROVANIEMEN NEUVOKAS
JOKOS -hanketta hallinnoi Rovaniemen
Neuvokas, joka on yli 80 toimijan
yhteenliittymä. Sen vastuullisena
taustatahona on toiminut Rovaniemen
Seudun Mielenterveysseura ry vuodesta
1995. Neuvokas vastaa Suomen
pohjoisimman vapaaehtoistyönkeskuksen
toiminnasta ja sen yli 200 vapaaehtoisen
hyvinvoinnista.
Neuvokas vastaa Rovaniemen Kansalaistalon
arkityön sujumisesta sekä koordinoi
asukastoimintaa talossa ja kehittää
järjestöjen toiminnan edellytyksiä verkoston
kanssa.
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta
niin kylien kuin keskustan alueella on yksi
Neuvokkaan vapaaehtoistyön toiminnan
painopisteistä. Katso video kohtaamispaikkatoiminnasta Youtubesta
kanavalta Rovaniemen Neuvokas.
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TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KYLISSÄ

JÄRJESTÖTYÖLLISTÄJÄKSI

JOKOS -HANKE on Rovaniemen
Neuvokkaan hallinnoima ESR-rahoitteinen
hanke. Päämääränä on lisätä työtä ja
hyvinvointia Rovaniemen kylissä ja
yhteisöissä vahvistamalla maaseutualueiden
kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden
elinvoimaa sekä kykyä työllistää.

Tarvitsetko työntekijää yhdistykseesi?
Kaipaatko tukea työnantajana
toimimiseen?

Lisäksi pyritään tukemaan yhdistyksiin
työllistyvien henkilöiden osallisuutta,
osaamisen tunnistamista ja vahvistumista
sekä työelämävalmiuksia.

Kylien yhdistykset kaipaavat säännöllistä,
usein osa-aikaista työresurssia, mutta
työntekijän palkkaamiseen ei välttämättä
ole riittävästi valmiuksia tai rohkeutta.

TÖIHIN OMALLE KYLÄLLE
JOKOS aletaan rakentamaan
sinulle omaa polkuasi työelämään?
Rovaniemen kuudelle kylälle tullaan
perustamaan työllisyyspisteet, joissa
tarjoamme sinulle työllistymistä
tukevaa ohjausta ja neuvontaa,
tiedotusta, toimintaa ja palveluja.

TAVOITTEINA ON
Ÿ VAHVISTAA haja-asutusalueen

pitkäaikaistyöttömien ja muiden
heikommassa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymisen edellytyksiä

Pyrimme löytämään sinulle
mahdollisuuksia hankkia toimeentulo
omalla asuinalueellasi mm. yhdistyksiin
työllistymisen, kevytyrittäjyyden tai
osuuskuntien kautta.

Ÿ TUKEA kyläyhdistyksiä ja muita alueen

toimijoita työllistämisosaamisen
vahvistamisessa sekä työnantajana
toimimisessa.
Ÿ PERUSTAA verkostoyhteistyöhön

pohjautuvia työllistämisen ja työllistymisen
mahdollisuuksia tukevia työllisyyspisteitä
pilottikylille
Ÿ LUODA yhteistyössä järjestötyöllistämisen

Yhdessä räätälöiden lähdemme
kartoittamaan sinulle esim. palkkatukitai työkokeilupaikkoja alueesi
yhdistyksiin. Työllisyyspisteet mahdollistavat työntekijän ja työnantajan
kohtaamiset.

Vahvistamme yhdistyksesi osaamista
työnantajana toimiseen mm. tarjoamalla
tukea työllistämiseen liittyvissä asioissa sekä
järjestämällä koulutusta osaamisen
lisäämiseksi. Tuemme ja ohjaamme mm.
työnantajavelvollisuuksissa, työntekijöiden
rekrytoinnissa, perehdytyksessä,
palkkauksen tukimuodoissa ja niiden
hakemisessa.
Tule mukaan luomaan Rovaniemen
yhdistystyöllistämisen toimintamallia,
jonka keskeisiä työkaluja ovat työnhaun
tuki, työnetsintä, järjestötyöllistämisen
tukipalvelut sekä verkostotyö. Järjestö- ja
kylätyöllistämisen tueksi luodaan sähköinen
työkalupakki, josta löydät yhdistyksellesi
käytännön ohjeita työnantajana
toimimiseen.
Hankkeessa kehitetään monitoimijaisena
yhteistyönä järjestötyöllistämisen pysyviä
tukirakenteita yhdistystoiminnan tueksi.

tukirakenteita yhdistystoiminnan tueksi
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