
Hyvin töiHin!
- kun kaipaat apua työnhakuun

Anne-Mari Meriläinen
projektikoordinaattori

040 662 4975

Nana Manninen
työhönvalmentaja                                      

040 662 4215                    

Aki Leinonen
projektipäällikkö
040 354 0815 

Varpu Honkanen
työhönvalmentaja                                      

040 661 6274                     

etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
Hämeenkatu 3 C (2. krs) Hyvinkää

Hyvin töihin on Hyvinkään työssäkäyntialueella toimiva yhteistyöhanke,  
jonka toiminta-aika on 1.4.2015 - 31.12.2017.  

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Hyvinkään kaupunki.

Hyvin töiHin!
- kun kaipaat apua työnhakuunwww.hyvinkaa.fi/hyvintoihin



Hyvin töihin -hanke tukee sinua työllistymisessä
Etsitään yhdessä aktiivisesti ratkaisuja työllistymiseesi niin, että tavoiteltu 
työ on juuri sinun näköisesi ja kokoisesi. Polkusi työelämään voi olla esim. 
hakeutuminen suoraan työhön, ammatillisten valmiuksien lisääminen tai 
osaamisen kehittäminen. Työhönvalmentajat auttavat sinua koko proses-
sin ajan.

Voit tulla asiakkaaksi, jos olet:

• hyvinkääläinen
• työelämään suuntaava ja olet osoittanut osaamisesi ja motivaatiosi  

työkokeilussa tai palkkatuetun työn jaksolla tai olet valmis aloittamaan 
jakson

• alle 30-vuotias työnhakija tai yli 30-vuotias pitkäaikaistyötön.

Hyvin töihin -työhönvalmentajat tekevät  
tiivistä yhteistyötä alueen työnantajien kans-
sa. Työhönvalmentajien työpaikkatuntemus 
ja alueen elinkeinoelämän kontaktit ovat 
myös sinun käytössäsi. 

Katso Pekan tarina 

Suunnitellaan 
yhdessä  
työllistymispolkusi!

Onko tavoitteenasi työllistyä?
Osaatko tehdä taitosi ja osaamisesi näkyväksi?
Tunnetko alasi työmarkkinatilanteen?
Kaipaatko asiantuntevaa tukea työnhakuun?

• asiantuntevaa ja yksilöllistä ohjausta 
työllistymiseen liittyvissä asioissa

• henkilökohtaisen työhönvalmennus- 
suunnitelman tavoitteesi mukaisesti

• työhönvalmentajan tuen tarpeen mukaan 
koko työllistymisprosessin ajan

• käytännön opastusta työnhaun  
asiakirjoihin ja haastatteluun

• tietoa työmarkkinoista sekä työllistävistä  
ammattialoista

Työhönvalmennuksessa saat 
työllistymisen tueksi:

https://dreambroker.com/channel/73o0iljj/iframe/6al10r8a
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