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TUUNATAAN
TYÖTÄ
kiertotaloudesta
”Yhden jäte on
toisen raaka-aine”
-lauseella tiivistetään
usein kiertotalousajattelun ydin. Sen
mukaisesti talouden
ja hyvinvoinnin kasvu
eivät enää perustu
luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön.
Tuotteiden ja palveluiden käyttö voi perustua omistamisen
sijasta esimerkiksi
kierrättämiseen,
jakamiseen tai vuokraamiseen.

TUUNATAAN
TYÖTÄ -HANKE
sai Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen
päätöksellä 382 388
euron rahoituksen
Euroopan sosiaalirahastosta Kestävää
kasvua ja työtä
2014–2020 ohjelmasta. Hanke kestää
vuoden 2020 lopƉƵƵŶĂƐƟ͘>ŝƐćƟĞĚŽƚ͗
ŝŝ͘ĮͬƚƵƵŶĂƚĂĂŶ

S

yyskuussa käynnistynyt kunnan
uusi työllistämishanke ”Tuunataan työtä” pyrkii kiertotalousajattelua
hyödyntäen kehittämään
kunnan ja alueen yritysten
käytöstä poistamista materiaaleista uusia tuotteita ja palveluja eli uutta liiketoimintaa ja uusia työllistymismahdollisuuksia iiläisille.
Projektisuunnittelija Veli-Pekka Korhosen tehtäviin kuuluu parhaillaan
kunnan materiaalien kartoittaminen sekä uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden ideointi yhdessä hankkeeseen mukaan lähtevien
iiläisten työnhakijoiden sekä kunnan työllistämispalveluiden IiPajan kanssa.

ammattialasta ja koulutustausta riippumatta.

Tekijöitä etsitään,
ota rohkeasti
yhteyttä!

Projektipäällikkö Maija (oikealla) sekä projektisuunnittelija Veli-Pekka kannustavat iiläisiä työnhakijoita pikaisesti ottamaan yhteyttä ja rohkeasti ilmoittamaan kiinnostuksesta osallistua toimintaan. Ota yhteyttä Maija p. 040 846 5116, maija.rusila@ii.fi tai Veli-Pekka p. 040 674 7662,
veli-pekka.korhonen@ii.fi. Kuvassa vasemmalla hankkeen yritysyhteistyöstä vastaava työllistämiskoordinaattori Helena.

Projektipäällikkö Maija Rusilan mukaan valtakunnallisestikin ainutlaatuisella työllistämismallilla aktivoidaan ja kannus-

tetaan iiläisiä työnhakijoita hyödyntämään mahdollisuus oppia uusia ammattitaitoja ja työllistyä. Jokaisen osallistujan kanssa työs-

tetään henkilökohtainen
suunnitelma, jossa lähdetään liikkeelle yksilöllisistä kiinnostuksen kohteista. Mukaan voi lähteä

SYNTYYKÖ YRITYKSELTÄNNE HYÖDYNTÄMÄTTÖMIÄ MATERIAALEJA TAI
TUOTANNON SIVUVIRTOJA?
<ĞŚŝƩćŵŝƐǇŚƟƂDŝĐƌŽƉŽůŝƐKǇ͗Ŷ
ƚǇƂůůŝƐƚćŵŝƐŬŽŽƌĚŝŶĂĂƩŽƌŝ,ĞůĞŶĂ
Ylisirniö etsii mukaan iiläisiä yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka olisivat
ŬŝŝŶŶŽƐƚƵŶĞŝƚĂŬĞŚŝƩćŵććŶƚŽŝŵŝŶƚĂĂŶƐĂŬŝĞƌƚŽƚĂůŽƵƐĂũĂƩĞůƵŶ
ŚĞŶŐĞƐƐć͘dĂƌũŽůůĂŽŶŵĂŬƐƵƩĂ
neuvontaa ja sparrausta resurssi-

ǀŝŝƐĂƵĚĞŶŬćǇƩƂƂŶŽƚŽƐƐĂũĂƵƵĚĞŶ
liiketoiminnan ja työn luomisesƐĂ͘<ĞŚŝƩćŵŝƐĂŝŚŝŽŝŶĂǀŽŝǀĂƚŽůůĂ
ĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝũćƩĞŝĚĞŶũĂƐŝǀƵǀŝƌƚŽũĞŶŚǇƂƚǇŬćǇƩƂ;ĞƐŝŵ͘ƚĞŬƐƟŝůŝƚͿ͕
tuotantomateriaalien kulutuksen
ƉŝĞŶĞŶƚćŵŝŶĞŶƚĂŝŶŝŝŚŝŶůŝŝƩǇǀć
ƉĂůǀĞůƵůŝŝŬĞƚŽŝŵŝŶŶĂŶŬĞŚŝƩćŵŝ-

nen. Yrityksillä on mahdollista hyödyntää myös palkkatukea, saada
ŵǇƂƐĞƌŝůĂŝƐŝĂŬŽƌƫŬŽƵůƵƚƵŬƐŝĂ
ƉĂůŬĂƩĂǀĂůůĞƚǇƂŶƚĞŬŝũćůůĞƚĂŝŚĂŬĞĂ/ŝŶŬƵŶŶĂŶŚĂƌŬŝŶŶĂŶǀĂƌĂŝƐƚĂ
/ŝZĞŬƌǇͲƚƵŬĞĂ͘/ůŵŽŝƩĂƵĚƵŵƵŬĂĂŶ
Helenalle, p. 040 351 3397 tai heůĞŶĂ͘ǇůŝƐŝƌŶŝŽΛŵŝĐƌŽƉŽůŝƐ͘Į

Haussa ovat erityisesti yli
50-vuotiaat työttömät mutta mukaan pääsevät myös
työttömyysuhan alla olevat, pitkäaikaistyöttömät,
osatyökykyiset, erityistä tukea tarvitsevat ja yli kolme
kuukautta työttömänä olleet alle 29-vuotiaat iiläiset.
Työtehtäviä suunnitellaan
yhdessä, mitkä voivat olla
aluksi keikkaluontoisia tai
määräaikaisia, mutta omien voimavarojen mukaan tavoitteellisia.
Jokaisen hankkeeseen
osallistuvan kanssa selvitetään tapauskohtaisesti palkkatuen tai työkokeilun mahdollisuus, töiden aloitusaika ja työskentelypaikka, joka voi olla alueen yrityksissä, yhdistyksissä tai kunnan
yksiköissä. Myös muita vaihtoehtoja työllistymiseen etsitään esimerkiksi kevyt yrittäjyydestä, jossa hyödynnetään valmiita ja helppokäyttöisiä laskutussovelluksia.
Hankkeessa on mahdollista
suorittaa työelämän korttikoulutuksia.

