
Hankkeemme tarjoaa

Nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille:
• monipuolisia työtehtäviä 
• yksilöllistä ohjausta
• koulutusmahdollisuuksia
• työkunnon edistämistä
• toimivia jatkopolkuja työelämään
• apua yrittäjyyteen

Alueemme yhdistyksille:
• työntekijöitä palkkatuella
• työkokeilijoita
• palkanmaksun ja viranomaisasioinnin
   hoitamisen



TYÖLLISTETTY
Monipuoliset työtehtävät 
• toimistotöitä, ympäristö- ja kiinteistönhoitotöitä, 
   liikunnanohjausta sekä monia muita mahdollisuuksia

Yksilöllinen ohjaus
• henkilökohtainen valmennussuunnitelma
• ohjeita työnhakuun

Koulutusmahdollisuudet
• oppisopimuksella esim. liikuntaneuvojaksi,
   liikuntapaikkahoitajaksi, kiinteistönhoitajaksi tai merkonomiksi
• ammatilliset osatutkinnot

Työkunnon edistäminen
• tukea henkilökohtaiseen hyvinvointiin
• liikuntatapahtumia ja -ryhmiä

Toimivat jatkopolut työelämään
• työpaikkojen ja opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen 

Apua yrittäjyyteen
• tietoa ja tukea yrittäjäksi haluaville



TYÖNANTAJA
Työntekijöitä palkkatuella
• työnantajana urheiluseura tai muu yhdistys 
• työaika 25 tuntia viikossa
• perehdytys ja työnjohtotehtävät sekä työterveyshuollon    
   järjestäminen

Työkokeilijoita
• tutustumista ammatteihin ja työympäristöön käytännössä
• ei työsuhde
• ei kustannuksia työkokeilun järjestäjälle
• perehdytys ja ohjaus sekä nimetty vastuuhenkilö
   työkokeilun ajaksi

Palkanmaksun ja viranomaisasioinnin hoitaminen
• hoidamme työntekijän palkanmaksun ja työnantajana   
   toimivan yhdistyksen työnantajavelvoitteet
• toimimme valtuutuksella yhdistyksen asiamiehenä



Orimattilan Seudun Urheiluampujat – PHLU:n työllisyyshank-
keessa mukana jo vuosia. Orimattilan Seudun Urheiluampujilla on
erinomaisia kokemuksia PHLU:n työllisyyshankkeesta.

Yhteistyö Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n toimijoiden kanssa 
on sujunut seuran puheenjohtaja Pertti Könösen mukaan todella 
hyvin. ”Työllistämishankkeesta on ollut seurayhteisöllemme suurta 
apua. On erinomainen asia, että kaikki työnantajavelvoitteisiin ja 
palkanmaksuun liittyvä byrokratia on hoitunut PHLU:n työllisyys-
hankkeen kautta. Meidän tietotaitomme ei olisi riittänyt tähän.”

Taavi Haapakoski työskenteli palkkatuella Orimattilan Seudun 
Urheiluampujissa puolen vuoden ajan huhtikuusta lokakuuhun. 
”Tykkäsin kovasti monipuolisesta työstäni seurassa. Sain tehdä 
tarpeellista työtä omilla käsilläni: nurmikonleikkuusta hitsaus- ja 
maalaushommiin. Kesällä oli säväyttävää olla paikan päällä
todistamassa isoja kansainvälisiä kilpailuja, joiden järjestelyissä 
sain itsekin olla mukana.”

Pertti Könösen mukaan pitkään työelämässä mukana olleilla on 
paljon arvokasta elämänkokemusta ja tietopääomaa, jota
työnantajien kannattaa ilman muuta hyödyntää.
Teksti: Jarmo Mäkeläinen / Ampersand Design Oy

Työllisty hyvässä seurassa – hanke
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Urheilukeskus, 15110 Lahti
etunimi.sukunimi@phlu.fi

Hankepäällikkö Arto Virtanen
Puh. 040 582 1092

Hankesihteeri Marja Pullinen 
Puh. 040 551 5596

Yksilövalmentaja Jukka Sinkkonen  
Puh. 044 764 6551

Yksilövalmentaja Risto Jäntti 
Puh. 044 585 3655

Yksilövalmentaja Markku Heimola 
Puh. 044 241 6586

phlu.fi/tyollistaminen

Työllisty hyvässä seurassa – hanketta rahoittaa Hämeen TE-toimisto


