Tienpolven työhön
valmentavat palvelut
Onko tavoitteenasi työ-, koulutus tai ammatillinen
kuntoutuspaikka? Tienpolven työhön valmentavat
palvelut on tarkoitettu työttömille henkilöille, jotka
tarvitsevat apua koulutus- ja työllistymissuunnitelmien eteenpäinviemisessä.

Toiminnallinen
kartoitusjakso

Työelämäkokeilu ohjausja
valmennuspalvelulla

Työnetsintä ja
työhönvalmennus

Toiminnallinen kartoitusjakso
(1-2 kk)
Jos olet ollut pitkään pois työelämästä tai aktiivisesta toiminnasta, toiminnallisella kartoitusjaksolla pääset selvittämään työ- ja toimintakykyäsi. Yksilöllisen ohjauksen ja tuen
lisäksi pääset kokeilemaan hevostilan arkitöitä
mm. hevosten hoitoa, käsittelyä ja ruokkimista
sekä kiinteistön ja kaluston kunnostusta omien
kiinnostustesi ja vahvuuksiesi mukaan, aiempaa
kokemusta et tarvitse. Kartoitusjakson aikana
työskentelet 2-4 päivänä viikossa noin 4 tuntia ker-

eläinten- tai kiinteistön hoidon parissa. Käytännön taitojen kehittämisen ohella saat tukea, ohjausta ja valmennusta omien yksilöllisten tavoitteidesi eteenpäin viemisessä ja saavuttamisessa.
Työelämäkokeilun jälkeen tavoitteena on, että sinulla on tarvittavat valmiudet siirtyä työhön, koulutukseen tai Kelan ammatilliseen koulutukseen.

Työelämäkokeilu ohjaus- ja
valmennuspalvelulla (2-6 kk)

Voit käydä myös tutustumassa Tienpolven hevostilalla toteutettavaan kartoitus-, ohjaus- ja
valmennuspalveluun. Tilalla on mahdollista
päästä tekemään erilaisia eläinten- ja kiinteistön hoitoon liittyviä tehtäviä asiantuntevassa
ohjauksessa. Tila sijaitsee Hiltulanlahdessa 20
km:n päässä Kuopion keskustasta ja noin 15 km
Petoselta. Tallissa on keittiöllä varustettu neuvottelu- ja ruokailutila, tietokone ja lukolliset pukukaapit sekä wc. Järjestämme kartoitus- ja ohjauspalveluun kyydityksen Kuopion eteläpuolelta.

Työelämäkokeilu ohjaus- ja valmennuspalvelulla
on tarkoitettu työttömille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea työllistymis- ja kouluttautumisvaihtoehtojen selvittämisessä ja työhön ja koulutukseen siirtymisessä. Työelämäkokeilun aikana
työskentelet 2-4 päivänä viikossa hevostilalla

Palvelumme ovat asiakkaille vapaaehtoisia ja
maksuttomia. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä omaan
työllisyyskoordinaattoriisi/sosiaalityötekijääsi
tai Kuopion kaupungin työllisyyspalveluihin mape klo 13-14 puh.044 718 4032 tai palvelun tuottajaan puh. 044 371 7183 titta.tienpolvi@gmail.com

rallaan ja samalla työstämme jatkosuunnitelmaasi.

www.tienpolvi.fi
Puhelin 044 3717183 / Titta
titta.tienpolvi@gmail.com

Työnetsintä ja
työhönvalmennuspalvelu
(-5 kk)
Työnetsintä ja työhönvalmennuspalvelu on tarkoitettu työttömille, jotka tarvitsevat apua työllistämisen edistämisessä. Työhönvalmennuksessa
keskustellaan lähtötilanteestasi ja kiinnostuksistasi, kartoitetaan ammatillista osaamistasi
sekä viedään eteenpäin suunnitelmiasi ja tavoitteitasi. Työhönvalmennuksen aikana kehitämme myös työnhakutaitojasi ja laitamme työnhakuasiakirjasi kuntoon, etsimme alueelta sopivia
työnantajia ja markkinoimme niihin osaamistasi. Työhönvalmentaja auttaa sinua työpaikan
etsimisessä, neuvottelemisessa ja työssä alkuun
pääsemisessä. Työhönvalmennus on mahdollista toteuttaa haluamallasi tavalla (monikanavaisesti esim. kasvotusten, puhelimessa ja
somen välityksellä) ja haluamassasi paikassa.

Tietoja työllisyyspalvelujen
tarjoajasta
Tienpolvi on kuopiolainen sosiaali- ja työllistymisalalla toimiva yritys, jonka vastuuvalmentajana toimii Titta Tienpolvi, joka on koulutukseltaan
YTM (sosiaalipsykologia, kasvatus- ja kauppatiede). Lisäksi hänellä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan koulutus ja hän opiskelee neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Titalla on
pitkä työkokemus nuorten, aikuisten ja maahanmuuttajien opetus-, ohjaus- ja työllistämistehtävistä, perhehoidosta sekä hyvä aloihin liittyvien
paikallisverkostojen tuntemus. Titta on työskennellyt myös yliopistolla tutkijana ja kehittäjänä.
Titalla on ollut oma talli ja tila vuodesta 2001,
hän on hevosalan monitoimiosaaja yli 30-vuoden kokemuksella ja osaa mm. kouluttaa ja
valmentaa hevosia, kengittää ja ajaa kuormaautoa sekä kilpailee esteratsastuksessa kansallisella tasolla. Tilalla on neljä omaa puoliveristä kasvattihevosta. Yrityksen toiminnassa
on tarpeen mukaan mukana Jukka Tienpolvi,
jolla on työvalmennuksen erityisammattitutkinto ja neljä muuta ammatillista koulutusta.

www.tienpolvi.fi
Puhelin 044 3717183 / Titta
titta.tienpolvi@gmail.com

