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Nuorten työpaja Signaali avaa ovet 14.5. alkaen 10 hen-
gen kokoontumisrajoitukset ja yleiset hygieniaohjeet huo-
mioiden. Toimintaa pyritään pitämään mahdollisimman 
paljon ulkona, jolloin turvaetäisyyksien noudattaminen on 
helpompaa. Sisätiloissa työpisteiden järjestelyillä huolehdi-
taan turvaetäisyyksistä.

Pajan ulkoinen asiakaspalvelu eli esimerkiksi digi-
neuvonta ja julkaisujen tekeminen jatkuvat 1.6. alkaen. 
Pyydämme myös asiakkaitamme huomioimaan turvae-
täisyydet asiakaspalvelutilanteissa sekä sen, että pajalle 
tullaan asioimaan vain terveenä. 

Toiminnan joustava suunnittelu on mahdollista nuorten 
työpajalla, toimintaa voidaan toteuttaa erittäin monipuoli-
sesti turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Kesäaika mah-
dollistaa hyvin toiminnan ulkona.

Nuoria muistutetaan siitä, ettei pajalle tulla sairaana. Pie-
netkin flunssaoireet sairastetaan kotona, tarvittaessa ohja-
taan ja ohjeistetaan terveydenhuollon piiriin. Ohjeet on laa-
dittu jo aiemmin keväällä ja ne jaetaan vielä uudestaan. 

Isompia tapahtumia ja retkiä ei kesän aikana nuorten työ-
pajalla järjestetä. Kevään pidemmälle suuntautuvat retket on 
peruttu ja siirretty syksyyn, seuraamme yleistä tilannetta ko-
ronaviruksen osalta ja teemme tarvittaessa muutoksia suun-
nitelmiin. Myöskään alueellista yhteistyötä muiden nuorten 
työpajojen kanssa ei tehdä toistaiseksi fyysisesti, mutta yh-
teistyömme jatkuu erilaisilla verkkoalustoilla.

Nuorten kanssa keskustellaan pajan avautuessa korona-
tilanteesta ja sen vaikutuksista. Tarjoamme keskusteluapua 
ja tukea. Puramme tilannetta yhdessä ja käytämme siihen 
myös työpajan tehtäviä hyväksi. 

Nuorten työpaja Signaali palveluksessasi

Kaisa Karlsson
HARTOLA, JOUTSA, 
PERTUNMAA, SYSMÄ

Siinä, missä toinen nä-
kee maaseudussa olemat-
tomien mahdollisuuksien 
maailman, toiselle se avaa 
ikkunan mahdollisuuksien 
maailmaan. Hartola, Joutsa, 
Pertunmaa ja Sysmä tarjo-
avat elämän tilaisuuksia niil-
le, joita hiljaisempi elämän 
meno, luonnon rauha, välillä 
myös tyhjyys ja tylsyys jaksa-
vat eteenpäin vievästi innos-
taa. 

Juuri nyt kannattaa olla 
kuulolla ja uteliaasti yhtey-
dessä, jos Sinua kiinnostaa

• kouluttautua paikallises-
ti lähihoitajaksi ja työllistyä 
alueelle

• yrittäjyys tai kevytyrit-
täjyys on käynyt mielessä, 
mutta tiekartta puuttuu    

• mietit yritystoiminnasta-
si luopumista ja toivoisit jat-
kajaa yrityksellesi

• tarvitset tekijöitä rinnal-
lesi ja yritykseesi tai olet uu-
sista työmahdollisuuksista 
kiinnostunut  

Toivomme yhteydenottoasi
Jos olet meihin päin yh-

teydessä, lupaamme välittää 
sinulle tietoa alueen tarjoa-
mista työn-, elämisen- ja yrit-
tämisen mahdollisuuksista.

Toivotamme myös ke-
säasukkaat ja muut ulko-
paikkakuntalaiset mukaan 
yhteistyöhön kertomaan 
alueen tarjoamista voiman 
lähteistä!

Yhteistyö kanssanne kiin-
nostaa meitä.

Anne 044 743 2254, anne.
lahikainen-aho@hartola.fi 

Kaisa 044 743 2303, kaisa.
karlsson@hartola.fi

Facebook: https://www.
facebook.com/pientenkun-
tienelinvoimaa/

Anne Kaisa


