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Teemme töitä, jotta nuorille ja osatyökykyisille olisi töitä. 
Yhteistyössä kanssamme sinäkin annat hyvälle mahdollisuuden! 
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Opiskelijahuolto   

Opiskelijahuollonpalvelut YSAO https://www.ysao.fi/Suomeksi/Info/Opiskelijan,-huoltajan-ja-opintoihin-ohjaavan-info/Opiskeluhuolto 

Opiskelijahuollonpalvelut SAKKY https://www.sakky.fi/opiskelijalle/opiskeluhuolto 

    

Ylä-Savon SOTE   

Aikuissosiaalityö http://www.ylasavonsote.fi/aikuissosiaalityo  

Mielenterveys- ja päihdepalvelut http://www.ylasavonsote.fi/mielenterveys-ja-paihdepalvelut 

Sosiaalipäivystys http://www.ylasavonsote.fi/sosiaalipaivystys 

Nuorisopsykiatrinen poliklinikka http://www.ylasavonsote.fi/lapset-ja-nuoret 

    

Kuntouttava työtoiminta http://www.ylasavonsote.fi/kuntouttava-tyotoiminta 

Lapsiperheiden palvelut http://www.ylasavonsote.fi/lapsiperheiden-palvelut 

Perheneuvola  http://www.ylasavonsote.fi/perheneuvola 

Lastensuojelu http://www.ylasavonsote.fi/lastensuojelu 

    

    

KELA   

Nuoren ammatillinen kuntoutus https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus 

Nuotti-valmennus https://toimisaatio.fi/palvelut/nuotti-valmennus/ 

Nuoren kuntoutusraha https://www.kela.fi/nuoren-kuntoutusraha 

Kuntoutuspsykoterapia https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia 

Neuropsykologinen kuntoutus https://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus 

Opintotuki  https://www.kela.fi/opintotuki  

Opintorahan oppimateriaalilisä  https://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha#oppimlisa 

Koulumatkatuki https://www.kela.fi/koulumatkatuki 

Korkoavustus https://www.kela.fi/korkoavustus 

Työttömyysajan tuet https://www.kela.fi/tyottoman-pikaopas 
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Työttömyysajan sairauspäiväraha https://www.kela.fi/jos-sairastut-tyottomana 

Asumisen tuet https://www.kela.fi/asumisen-tuet 

Toimeentulotuki https://www.kela.fi/toimeentulotuki 

Kuntoutus https://www.kela.fi/kuntoutus  

Sairastaminen https://www.kela.fi/sairastaminen 

Ammatillinen kuntoutusselvitys https://www.kela.fi/kuntoutusselvitys 

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus https://www.kela.fi/tyollistymista-edistava-kuntoutus 

Koulutus https://www.kela.fi/koulutus-kuntoutuksena 

Kuntoutusraha https://www.kela.fi/kuntoutusraha  

    

Talous- ja velkaneuvonta https://oikeus.fi/oikeusapu/pohjois-savonoikeusaputoimisto/fi/index/talous-javelkaneuvonta.html 

    

Iisalmen seudun monialainen yhteispalvelu http://www.yla-savo.fi/fi/Ura-ja-tyoelama/Tyollistymista-edistava-monialainen-yhteispalvelu-TYP 

    

Iisalmi   

Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut http://www.po1nt.fi/fi/kunnat/iisalmi/ 

Ohjaamo https://po1nt.fi/ohjaamo_iisalmi/ohjaamo-yla-savo/ 

Etsivä nuorisotyö https://po1nt.fi/iisalmi/etsiva-nuorisotyo/ 

Nuorisotyö https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuri-ja-nuorisotyo/Nuorisotyo 

Maahanmuutto- ja pakolaispalvelut https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Neuvonta--ja-ohjauspalvelut/Maahanmuutto--ja-pakolaispalvelut 

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Tyo-ja-elinkeinot/Tyollisyyspalvelut 

Nuorten työpolku -hanke 
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Elinkeino--ja-tyollisyyspalvelut/Tyollisyyspalvelut/Nuoret/Nuorten-
tyopolku--hanke 

YTYÄ-hanke 
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Paatoksenteko-ja-talous/Kehittaminen-ja-hankkeet/Yhteistyolla-tyota---
YTYA! 

 Harrastushaku  https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Jarjestotoiminta/Harrastushaku  
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Keitele   

Keiteleen nuorisopalvelut https://www.keitele.fi/fi/Vapaa-aika-ja-liikunta/Nuorisotyo 

Etsivä nuorisotyö https://www.keitele.fi/fi/Vapaa-aika-ja-liikunta/Nuorisotyo/Etsiva-nuorisotyo 

Keiteleen sosiaalityö https://www.keitele.fi/fi/Terveys-ja-sosiaalipalvelut/Sosiaalityo-ja-taloudellinen-tuki 

Keiteleen kunnan työllisyyspalvelut https://www.keitele.fi/fi/Tyo-ja-elinkeinot/Tyo-ja-elinkeinot/Tyollisyyspalvelut 

Päihde- ja mielenterveyspalvelut 
https://www.keitele.fi/fi/Terveys-ja-sosiaalipalvelut/Sosiaalityo-ja-taloudellinen-tuki/Paihteet-ja-
mielenterveys 

Maahanmuuttajien palvelut 
https://www.keitele.fi/fi/PTV-testit/Palvelulistat/Maahanmuuttajien-palveluohjaus?id=03bb764a-d032-4872-
bd71-c2b24d94fd9d  

    

Kiuruvesi   

Nuorisopalvelut http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Nuoriso- 

Etsivä nuorisotyö http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Nuoriso-/Etsiva-Nuorisotyo 

Luotsi, nuorten työpaja https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Nuoriso-/Nuorten-tyopaja 

Kiuruveden työllisyyspalvelu https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Tyo-ja-toimeentulo- 

Maahanmuuttopalvelut https://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Maahanmuuttopalvelut-(immigration-services) 

    

Lapinlahti  
Lapinlahden nuorisotoimi https://www.lapinlahti.fi/fi/Palvelut/Nuorisotyo/bcd5dab1-791b-4b92-8350-15dc105e14ee 

Etsivä nuorisotyö https://www.lapinlahti.fi/fi/Palvelut/Etsiva-nuorisotyo/6bce7c12-f0cf-49ba-8845-9475e7e8cad8 

Sosiaalipalvelut https://www.lapinlahti.fi/fi/Palvelut/Sosiaali--ja-terveyspalvelut/Sosiaalipalvelut  

Sosiaalityö https://www.lapinlahti.fi/fi/Yhteystiedot/Sosiaali--ja-terveysosasto/Sosiaalityo 

Lapinlahden kunnan työllistymisen tuki https://www.lapinlahti.fi/fi/Palvelut/Tyollistymisen-tuki/74846add-d17f-493c-a940-019c296b07a0 

Mielenterveyspalvelut https://www.lapinlahti.fi/fi/Palvelut/Mielenterveyspalvelut/4261dc1b-8c3f-4524-a8fd-3fe2400fa049 

Päihdepalvelut https://www.lapinlahti.fi/fi/Yhteystiedot/Sosiaali--ja-terveysosasto/Paihdetyo 

Maahanmuuttopalvelut https://www.lapinlahti.fi/fi/Yhteystiedot/Sosiaali--ja-terveysosasto/Maahanmuuttoneuvonta 
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Pielavesi   

Nuorisopalvelut https://www.pielavesi.fi/fi/Vapaa-aika/Nuoriso 

Sosiaalipalvelut https://www.pielavesi.fi/fi/Sujuva-arki/Sosiaalipalvelut  

Aikuissosiaalityö https://www.pielavesi.fi/fi/Sujuva-arki/Sosiaalipalvelut/Aikuissosiaalityo  

Mielenterveys- ja päihdepalvelut https://www.pielavesi.fi/fi/Sujuva-arki/Sosiaalipalvelut/Paihde--ja-mielenterveyspalvelut 

Pielaveden kunnan työikäisten palvelut https://www.pielavesi.fi/fi/Sujuva-arki/Sosiaalipalvelut/Aikuissosiaalityo/Tyollisyyspalvelut  

Maahanmuuttopalvelut 
https://www.pielavesi.fi/fi/Sujuva-arki/Maahanmuuttajien-palveluohjaus/85a6d672-2d59-4567-ab6c-
392e7834adc7 

Monitaitoset ry https://www.monitaitoset.fi/ 

Nuorisopalvelut https://www.pielavesi.fi/fi/Vapaa-aika/Nuoriso 

  

Sonkajärvi   

Sonkajärven nuorisopalvelut http://sonkajarvi.fi/Suomeksi/Palvelut/Nuorisotyo  

Etsivä nuorisotyö https://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/Palvelut/Nuorisotyo 

Sonkajärven työllisyyspalvelut https://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/Palvelut/Elinkeinot-ja-tyollistaminen/Tyollistaminen 

Sonkajärven työpaja 
https://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/PTV-testit/Asiointi/Sonkajarven-tyopaja/e846870e-2eea-4be6-8c2d-
c7a21122e306 

Maahanmuuttopalvelut 
https://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/Palvelut/Asuminen/Tietoa-maahanmuuttajille,-Basic-information-for-
immigrants 

    

Vieremä   

Vieremän kunnan nuorisopalvelut http://www.po1nt.fi/fi/kunnat/vierema/  

Nuorisotoimi https://www.vierema.fi/fi/Palvelut/Vapaa-aika/Nuorisotoimi 

Etsivä nuorisotyö https://po1nt.fi/vierema/etsiva-nuorisotyo/ 

Vieremän työllisyyspalvelut https://www.vierema.fi/fi/Palvelut/Tyollisyyspalvelut/a0df5752-3320-4529-b7fa-aea7ad8a570e 

Maahanmuuttopalvelut https://www.vierema.fi/fi/Palvelut/Maahanmuuttajien-palvelut/4f942376-9ed1-48f6-b726-8c6d55cb75ca 
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Ylä-Savon seurakunnat   

Iisalmen seurakunta nuorille https://www.iisalmenseurakunta.fi/nuorille 

Lapinlahden seurakunta nuorille https://www.lapinlahdenseurakunta.fi/nuorille 

Pielaveden seurakunta nuorille https://www.pielavedenseurakunta.fi/nuorille 

Sonkajärven seurakunta nuorille https://www.sonkajarvenseurakunta.fi/nuorille 

Varpaisjärven seurakunta nuorille https://www.varpaisjarvenseurakunta.fi/nuorille 

PÄHEE-hanke, ESR 
Tavoitteena kehittää uuden sukupolven osallistava 
päihde- ja asennekasvatusväline https://www.ylasavonseurakunnat.fi/pahee-hanke 

Kiuruveden seurakunta nuorille https://www.kiuruvedenseurakunta.fi/tule-mukaan/nuorille 

Vieremän seurakunta nuorille https://www.vieremanseurakunta.fi/nuoret 

    

TOIMI-työvalmennussäätiö sr   

Sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus, työllistymistä 
edistävä valmennus https://toimisaatio.fi/ 

Uukkari-hanke ESR, 2020-2023 
Tosen asteen keskeyttämisvaarassa olevien 
opiskelijoiden tukeminen https://toimisaatio.fi/kehittaminen/uukkari/  

UP- Uudelle Polulle -hanke, ESR 2020-2023 
Maahanmuuttajien ja osatyökykyisten ohjaaminen 
kohti työllistymistä tai opiskelua https://toimisaatio.fi/kehittaminen/up-uudelle-polulle-hanke/ 

Virtaava -hanke, ESR 2020 
Poikkeusaikana etävalmennuksena toteutettava 
yksilöllinen tuki nuorille ja aikuisille https://toimisaatio.fi/kehittaminen/virtaava-hanke/ 

    

    

 

http://www.toimisaatio.fi/
https://www.iisalmenseurakunta.fi/nuorille
https://www.lapinlahdenseurakunta.fi/nuorille
https://www.pielavedenseurakunta.fi/nuorille
https://www.sonkajarvenseurakunta.fi/nuorille
https://www.varpaisjarvenseurakunta.fi/nuorille
https://www.ylasavonseurakunnat.fi/pahee-hanke
https://www.kiuruvedenseurakunta.fi/tule-mukaan/nuorille
https://www.vieremanseurakunta.fi/nuoret
https://toimisaatio.fi/
https://toimisaatio.fi/kehittaminen/uukkari/
https://toimisaatio.fi/kehittaminen/up-uudelle-polulle-hanke/
https://toimisaatio.fi/kehittaminen/virtaava-hanke/
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Iisalmen Nuorison Tuki ry  
Nuorten työpajatoiminta, nuorten asumistoiminta http://www.intry.fi/ 

Iloa, Eloa ja Osallisuutta Luonnosta -hanke STEA 2020-
2022 
Nuorten tukeminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
luontomenetelmin    

Kapasiteetti käyttöön  ESR, 2019-2022 
Nuorten neuropsykiatrinen valmennus arjen 
toimintaympäristöissä http://www.intry.fi/kapasiteettikayttoon/  

Elossa2020! ESR 2020 
Hankeessa tehdään nuorten verkkovälitteistä 
ohjaamista hyödyntäen eri sähköisiä sovelluksia  http://www.intry.fi/elossa2020/ 

    

TE-palvelut   

Avoimet työpaikat-palvelu http://paikat.te-palvelut.fi/tpt/ 

Opastus Oma asiointi palvelun käyttöön https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi 

AMMATINVALINTA JA KOULUTUS   

Uraohjaus 
puh. 0295 020 720  
Maanantaisin ja torstaisin klo 12.00–16.00  

http://www.te-
palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_uraohjaus/index.html  

Koulutusneuvonta 
puh. 0295 020 702  
ma-pe klo 9.00–16.15  
chat-palvelu ma-pe  klo 9.00-15.00 

http://www.te-
palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html 

http://www.toimisaatio.fi/
http://www.intry.fi/
http://www.intry.fi/kapasiteettikayttoon/
http://paikat.te-palvelut.fi/tpt/
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_uraohjaus/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_uraohjaus/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
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Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna, 
lyhytkestoinen / sivutoiminen 

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/lyhytkestoinen_opiskelu/index.html 
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/sivutoiminen_opiskelu/index.html  

Ammatillinen työvoimakoulutus https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/index.htm  

Oppisopimuskoulutus https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/oppisopimuskoulutus/index.html  

Kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/kotoutumiskoulutus/index.html  

TYÖTTÖMYYSTURVA http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/index.html  

TUKEA TYÖLLISTYMISEEN   

Työhönvalmentajan tuki https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyohonvalmentaja/index.html 

Työkokeilu https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html  

    

Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/index.html  

Vamman tai sairauden vaikutus työllistymiseen https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/vamma_tai_sairaus/index.html 

    

TUKI TYÖNANTAJALLE   

Palkkatuki https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/palkkatuki/index.html 

Työolosuhteiden järjestelytuki 
https://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/tyoolosuhteiden_jarjestelytuki/index.html  

    

Pohjoissavolaiset.fi https://www.pohjoissavolaiset.fi/ajankohtaista/ 

 

 

 

 

 

http://www.toimisaatio.fi/
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/lyhytkestoinen_opiskelu/index.html
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https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/oppisopimuskoulutus/index.html
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MUITA HANKKEITA, joissa toiminta-alueena Pohjois-Savo   

KUOPION ENSIKOTIYHDISTYS RY 
Pelotta - väkivaltatyön avopalveluiden kehittäminen Pohjois-Savossa, 
STEA 2018-2020 https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/apuasinulle/vakivallasta-selviaminen/ 

KUOPION SETLEMENTTI PUIJOLA RY 
Aggredi STEA 2018-2020  
(Kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai 
syyllistymisriskissä olevien väkivaltaisen käyttäytymisen 
vähentäminen ja ehkäiseminen yksilöllisen asiakastyön ja 
verkostotyön avulla ) https://www.puijola.net/aggredi/mika-on-aggredi/ 

KUOPION SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA HYVÄ MIELI RY 
Maaseudun turvaverkko-projekti: kriisikeskus goes maalle! STEA 
2018-2020  
(Pohjois-Savon maaseutuyrittäjien, viljelijöiden ja maaseudun 
asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen jalkautuvalla ja ehkäisevällä 
verkostokriisiavulla ) https://www.mielenterveysseurat.fi/kuopio/maaseudunturvaverkko/  

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, IISALMEN YHDISTYS RY 
Perheen talo-yhteistyö, STEA  
(Perheiden osallisuuden ja vanhemmuuden vahvistaminen, 
vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen sekä 
järjestöjen ja muiden tahojen välisen yhteistyön edistäminen) http://www.perheentalo.fi/fi/Etusivu.html 

http://www.toimisaatio.fi/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/apuasinulle/vakivallasta-selviaminen/
https://www.puijola.net/aggredi/mika-on-aggredi/
https://www.mielenterveysseurat.fi/kuopio/maaseudunturvaverkko/
http://www.perheentalo.fi/fi/Etusivu.html
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MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON JÄRVI-SUOMEN PIIRI RY 
Kaveri-, Perhekummi- ja Ystäväksi maahanmuuttajaäidille sekä 
sukupolvitoiminta Järvi-Suomessa 
(Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien 
vanhemmuuden tuki sekä lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen, 
yksinäisyyden ehkäiseminen ja sukupolvien välisen kohtaamisen 
mahdollistaminen ammatillisesti ohjatun vapaaehtoisen 
tukihenkilötoiminnan keinoin) 

https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/toimintamuodot/tukihenkilot/ystavaksi-
maahanmuuttajaaidille/ 

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON JÄRVI-SUOMEN PIIRI RY 
Selviydytään kiusaamisesta - voimaa vertaistuesta 2020-2022 
(Kiusaamista kokeneiden lasten ja nuorten sekä heidän 
vanhempiensa tukeminen) https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vanhemmille/selviydytaan-kiusaamisesta/ 

MIESSAKIT RY 
Lyömätön Linja, STEA 2018-2020 (Yksilö-, pari- ja ryhmämuotoinen 
työskentely väkivaltaa lähisuhteissaan käyttäneiden miesten kanssa 
väkivaltaisen käytöksen ehkäisemiseksi sekä väkivallan käytön 
lopettamiseksi, Kuopion aluetyö) https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/lyomaton-linja/ 

NUORTEN PALVELU RY 
NUORTEN REVIIREILLÄ 2.0, STEA 2017-2020 
(Nuorten ja kaupallisissa tiloissa toimivien aikuisten yhteistyön 
kehittäminen jalkautuvan työn ja koulutuksen avulla) https://nuortenpalvelu.fi/nuortenreviireilla/ 

NUORTEN PALVELU RY 
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten auttaminen kasvokkain ja 
internetissä sekä nuorten kanssa toimivien vapaaehtoisten koulutus 
ja tukeminen  https://nuortenpalvelu.fi/ 

 

http://www.toimisaatio.fi/
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/toimintamuodot/tukihenkilot/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille/
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/toimintamuodot/tukihenkilot/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille/
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vanhemmille/selviydytaan-kiusaamisesta/
https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/lyomaton-linja/
https://nuortenpalvelu.fi/nuortenreviireilla/
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SOVATEK-SÄÄTIÖ 
Pelituki, STEA 
Pelihaittojen ja haitallisen internetin käytön ehkäisyn ja hoidon 
kehittäminen Keski- ja Itä-Suomessa  https://pelituki.fi/ 

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITTO 
Luetaan yhdessä -verkosto,STEA 
(Vapaaehtoispohjaista kielenopetusta maahanmuuttajataustaisille 
koordinoivan Luetaan yhdessä -verkoston toiminta ja kehittäminen) https://luetaanyhdessa.fi/ 

TATU RY 
Tartu tulevaisuuteen (2020 - 2022) 
(Sopeutumisvalmennuskurssitoiminta, teemakursst ja 
verkostotapaamiset) https://www.tartutulevaisuuteen.fi/ 

TATU RY 
Hanaa! 2017-2020 
(Erityistä tukea tarvitsevien pitkäaikaissairaiden ja vammaisten 16-
29-vuotiaiden nuorten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden 
vahvistaminen vapaa-ajan- ja harrastustoiminnan kehittämisellä sekä 
ryhmätoimintamallien juurruttamisella Itä-Suomessa) https://www.tatury.fi/hanaa-hanke/ 

SIILINJÄRVEN KUNTA 
Nuoret PySTyY (PsykoSosiaalinen tuki, Työllisyys ja Yhteistyö), ESR 
2019-2021 
(tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta, kokonaisvaltaista 
elämänhallintaa, psyykkistä hyvinvointia ja arjen toimintakykyä) https://www.mitatehtas.fi/nuoretpystyy/ 

VESANNON KUNTA 
Maaseutukunnan KOTELO: Kuntoutumisen, Osallisuuden, 
Työllistyvyyden, Elämänhallinnan ja Osaamisen vahvistamisen 
paikallinen tukikohta. ESR 2019-2022 https://www.kotelohanke.fi/ 

Pohjois-Savon Liitto-Maakuntayhtymä 
Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät, ESR 2020-2022 https://foresavo.fi/nuoret-pohjoissavolaiset-tulevaisuudentekijat-hanke/ 

http://www.toimisaatio.fi/
https://pelituki.fi/
https://luetaanyhdessa.fi/
https://www.tartutulevaisuuteen.fi/
https://www.tatury.fi/hanaa-hanke/
https://www.mitatehtas.fi/nuoretpystyy/
https://www.kotelohanke.fi/
https://foresavo.fi/nuoret-pohjoissavolaiset-tulevaisuudentekijat-hanke/
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KUOPION KAUPUNKI 
Taitopajat 2020 –kehityshanke, ESR 2019-2021 

https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7583238/Taitopaja_A4_2019.pdf/eeb38d67-
1053-4abd-8a2b-b410671648ff 

Spring House Oy 
Vetovoimaa Kansainvälisistä Osaajista, ESR 2020-2022 

https://www.staffpoint.fi/ideat-ja-
ilmiot/Huomisen%20ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4/vetovoimaa-kansainvalisista-
osaajista 

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY  
Tuumasta töihin - sujuvat koulutuspolut toisella asteella, ESR 2018-
2020 

https://www.sakky.fi/tuumasta-toihin-sujuvat-koulutuspolut-toisella-asteella/tuumasta-
toihin-sujuvat-koulutuspolut  

KUOPION KAUPPAKAMARI 
Rajaton Ylä-Savo, ESR 2018-2020 https://www.kuopiochamber.fi/fi/rajatonylasavo/etusivu  

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 
Duuni edellä - Imuohjattu koulutus maakunnissa, ESR 2018-2020 https://www.sakky.fi/duuni-edella/duuni-edella-imuohjattu-koulutus-maakunnissa 

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 
Ammattiosaajat maailmalta - moninaistuva työelämä, ESR 2020-2022 

https://www.sakky.fi/ammattiosaajat-maailmalta/ammattiosaajat-maailmalta-
moninaistuva-tyoelama 

ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY 
Kotokaruselli, ESR 2018-2020 https://www.esedu.fi/hanke/kotokaruselli/  

SEUTUKAUPUNKIEN HANKE 
Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa, 2019-2021 

https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Paatoksenteko-ja-talous/Kehittaminen-ja-
hankkeet/Joustavat-koulutusmallit-yhdessa-yrityselaman-kanssa 
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