JOONA
ROSSINEN
Joona Rossinen valmistui Iisalmessa media-assistentiksi
2012 ja kävi sen jälkeen armeijan. Armeijasta kotiuduttuaan nuori mies haeskeli työ- ja harjoittelupaikkaa
Iisalmessa, kunnes vuonna 2015 päätti muuttaa
parempien työmahdollisuuksien äärelle kimppakämppään Kuopioon.
- Kyllähän muutto Kuopioon avasi parempia mahdollisuuksia kesätöihin ja harjoitteluihin. Hain kuitenkin
vakituista työtä. Lannisti aika lailla, kun joka paikasta
sain vastaukseksi vain ei-oota.
Kuopion työllisyyspalvelun asiakkaaksi Joona siirtyi
keväällä 2017. Ensitapaaminen asiantuntijan kanssa
Asemakadun-toimistolla tuotti saman tien innostavia
ideoita. Joona tuumaa jälkeen päin, että itse hän ei ollut
tullut edes ajatelleeksi työmahdollisuuksia esimerkiksi
nuorten parissa.
- Kehottivat hakemaan Tuulta uralle -projektiin, ja pääsin
ensimmäisellä hakemisella mukaan!

Hankkeessa Joona työskentelee nuorisotalolla pääasiassa nuoriso-ohjaajana ja sen ohessa media-assistenttina. Julisteiden valmistus, valokuvaus ja äänityöt
ovat esimerkkejä monipuolisesta toimenkuvasta. Joona
tähdentää, että omalla aktiivisuudellakin on iso merkitys siinä, mitä kaikkea työpäiviin sisältyy ja mitä uutta
pääsee oppimaan. Nuorisotalolla on käytettävissä hyvät
välineet ja ohjelmistot, Joona kiittelee.
- Voin hyödyntää taitojani muissakin asioissa, kuten
korjailemalla pelikitaroita ja -ohjelmia. Hankkeeseen
kuuluu myös koulutuksia, joihin osallistun.
Tulevaisuus näyttää nyt hyvältä ja vaihtoehtoja on useita.
Parhaillaan vireillä oleva palkkatukihakemus mahdollistaisi Joonan työsuhteen jatkamisen nykyisessä työpaikassa. Nuoren miehen opiskeluintokin on taas kova:
suunnitelmissa on lähteä opiskelemaan jotain lähellä
omaa alaa olevaa - nykyisen osaamisen hyödylliseksi
jatkoksi.

TOMMI
KUKKONEN
Tommi Kukkonen on uuden kynnyksellä. Kahdeksan
vuoden työttömyys on vaihtumassa palkkatyöntekijän
jämptiin arkeen. Tommi sai kiinni uusista mahdollisuuksista ja monet arjen rästit kuntoon kaupungin työllisyyspalvelun avulla.
– Ensinnäkin minulle varattiin lääkäriaika huonoon kuntoon menneiden polvien takia. Seuraavaksi sovittiin aika
velkaneuvontaan, eli nyt on sekin asia järjestyksessä
ja pääsen velkasaneerausohjelmaan. Sitten ruvettiin
tosissaan kartoittamaan näitä ammattimiehen työmahdollisuuksia.
Ennen työttömyyttä Tommi oli yrittäjä. LVI-alan
yrityksessä oli enimmillään 26 työntekijää ja töitä niin
mukavasti, että yrittäjä päätti laajentaa liiketoimintaa
talonrakennusurakointiin. Se oli vikatikki, joka lopulta
ajoi yrityksen konkurssiin.

– Kaikki meni, ihan kaikki. En pystynyt yhtään ajattelemaan eteenpäin. Työn syrjään pääseminen ei onnistunut
mitenkään päin, vaikka olen tieto- ja automaatioteknikko
ja rtv-asentaja. Seitsemässä eri ammatissakin olen kaikkiaan työskennellyt ja ennen omaa yritystä olin Nokian
palkkalistoilla Oulussa.
Nyt näyttää hyvältä. Työllisyyspalvelun asiantuntijan
kanssa työllistymisen esteitä on raivattu yksi kerrallaan
pois. Tommin työkokeilun loppusuora häämöttää, työ
maittaa ja oikeat palkkatyöt odottavat. Putkien hitsaustyöt ja lvi-asennukset sujuvat ammattimieheltä varmoin
ottein. Työmaat ovat pääkaupunkiseudulla Tommin entisen työntekijän perustaman yrityksen leivissä: lämmönjakohuoneita ja ilmastointikonehuoneita, jäähdytys- ja
lämmityspattereiden asentamista kauppakeskus Granissa Kauniaisissa. Mies kertoo päässeensä taas elämässä jaloilleen ja tuumaa, että hitsaushommissa huonoja
polvia ei juuri muista olevankaan.

