
Enemmän 
mahdollisuuksia 
hyvään elämään
TYÖELÄMÄOSALLISUUTTA JA ELÄMÄN- 
HALLINTAA EDISTÄVÄT PALVELUT 
OMATOIMISEMPI SINÄ!



MAHDOLLISUUS 1

Vahvista
elämän-
hallintaasi

Kuntouttava työtoiminta 
– Osallisuutta ja elämänhallintaa
edistävä palvelu

KENELLE?

Sinulle, joka tarvitset tukea elämän- 
hallinnassa ja arkirytmin ylläpitämi-
sessä ja kykenet tekemään erilaisia  
työtehtäviä. Sinulle, joka kaipaat 
itsetuntosi vahvistamista ja omien 
vahvuuksiesi tunnistamista. Tule 
mukaan sellaisena kuin olet!

MITÄ?

Tuemme sinua omien tavoitteittesi 
toteuttamisessa, annamme ohjausta 
ja tukea. Palvelu sisältää sosiaalista 
kuntoutumista edistävää toimintaa, 
toiminnallisuutta ja työtehtäviä.

MITEN?

Haluamme kuulla sinua yksilönä ja 
auttaa juuri sinua – vahvistetaan 
yhdessä elämänhallinnan taitojasi! 

MILLOIN?

Voit osallistua palveluun tarpeesi ja 
voimavarojesi mukaisesti 1–4 päivää 
viikossa, 4–5 tuntia päivässä.

MISSÄ?

• Kerkkä kierrätyskeskus
Hämeenkatu 9, Hyvinkää
– kierrätysprosessiin liittyviä 
työtehtäviä

• HAKA-yksikkö
Kivikonkierto 15, Hyvinkää
– sähkö- ja elektroniikkaromun 
kierrätykseen liittyviä työtehtäviä

• HAKA-yksikkö
Kivikonkierto 13, Hyvinkää
– logistiikkaan liittyviä työtehtäviä

• Hyria Hyvinkää NASTA 
Uudenmaankatu 20, Hyvinkää
– ryhmämuotoinen nuorten 
valmennus

KIINNOSTUITKO? 
OTA YHTEYTTÄ

Oman kuntasi Keusoten sosiaalisen 
kuntoutuksen sosiaaliohjaaja:
www.keusote.fi/palveluhakemisto/
kuntouttava-tyotoiminta/

Työikäisten neuvonta ja ohjaus: 
019 226 0402

Hyrian yksilöohjaajat:
www.hyria.fi/kuntouttavatyotoiminta

Hyrian info: 
019 778 3000
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MAHDOLLISUUS 2

Paranna 
työelämä-
valmiuksiasi

Kuntouttava työtoiminta 
– Työelämäosallisuutta
edistävä palvelu

KENELLE?

Sinulle, joka tarvitset tukea työelämä- 
ja työnhakutaitojesi harjaannuttami- 
seen tai uravalintasi pohtimiseen.  
Sinulle, joka kaipaat itsetuntosi vahvis- 
tamista ja omien vahvuuksiesi tunnis- 
tamista, ja kykenet tekemään erilaisia  
työtehtäviä aidossa työympäristössä. 
Tule mukaan saamaan onnistumisen 
kokemuksia!

MITÄ?

Tuemme sinua omien tavoitteittesi 
toteuttamisessa, annamme ohjausta 
ja tuemme sinua myös jatkosuunni- 
telmasi tekemisessä. Palvelu sisältää 
toiminnallisuutta, työtehtäviä ja  
työhönvalmennusta.

MITEN?

Haluamme kuulla sinua yksilönä ja  
auttaa juuri sinua – vahvistetaan  
yhdessä työelämään liittyviä taito-
jasi! Sinulla on mahdollisuus suorit- 
taa erilaisia lyhytkoulutuksia tai  
tutkintojen osia Hyrian tarjonnasta.

MILLOIN?

Voit osallistua palveluun tarpeesi ja 
voimavarojesi mukaisesti 1–4 päivää 
viikossa, 4–8 tuntia päivässä.

MISSÄ?

• Kerkkä kierrätyskeskus
Hämeenkatu 9, Hyvinkää
– kierrätysprosessiin liittyviä 
työtehtäviä

• HAKA-yksikkö
Kivikonkierto 15, Hyvinkää
– sähkö- ja elektroniikkaromun 
kierrätykseen liittyviä työtehtäviä

• HAKA-yksikkö
Kivikonkierto 13, Hyvinkää
– logistiikkaan liittyviä työtehtäviä

• Hyria Hyvinkää NASTA 
Uudenmaankatu 20, Hyvinkää
– ryhmämuotoinen nuorten 
valmennus

KIINNOSTUITKO? 
OTA YHTEYTTÄ

Oman kuntasi Keusoten sosiaalisen 
kuntoutuksen sosiaaliohjaaja:
www.keusote.fi/palveluhakemisto/
kuntouttava-tyotoiminta/

Työikäisten neuvonta ja ohjaus: 
019 226 0402

Hyrian yksilöohjaajat:
www.hyria.fi/kuntouttavatyotoiminta

Hyrian info: 
019 778 3000
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MAHDOLLISUUS 3

Harjaannuta
sosiaalisia
taitojasi

Sosiaalisen kuntoutuksen
työtoiminta – Osallisuutta ja 
elämänhallintaa edistävä palvelu 

KENELLE?

Sinulle, joka tarvitset tukea elämän-
hallinnantaitojen harjaannuttami- 
seen. Tule mukaan kohtaamaan 
elämäsi haasteet ja muuttamaan  
ne voimavaroiksesi!

MITÄ?

Tuemme sinua omien tavoitteittesi 
toteuttamisessa ja annamme oh- 
jausta. Palvelu sisältää sosiaalista 
kuntoutumista edistävää toimintaa, 
toiminnallisuutta ja työtehtäviä.

MITEN?

Haluamme kuulla sinua yksilönä ja 
auttaa juuri sinua – vahvistetaan 
yhdessä elämänhallinnan taitojasi!

MILLOIN?

Voit osallistua palveluun tarpeesi ja 
voimavarojesi mukaisesti 1–5 päivää 
viikossa, 3–6 tuntia päivässä.

MISSÄ?

• Kerkkä kierrätyskeskus 
Hämeenkatu 9, Hyvinkää
– kierrätysprosessiin liittyviä 
työtehtäviä

• HAKA-yksikkö
Kivikonkierto 15, Hyvinkää
– sähkö- ja elektroniikkaromun 
kierrätykseen liittyviä työtehtäviä

• HAKA-yksikkö
Kivikonkierto 13, Hyvinkää
– logistiikkaan liittyviä 

työtehtäviä

• Hyria Hyvinkää NASTA 
Uudenmaankatu 20, Hyvinkää
– ryhmämuotoinen nuorten 
valmennus

KIINNOSTUITKO? 
OTA YHTEYTTÄ

Oman kuntasi Keusoten sosiaalisen 
kuntoutuksen sosiaaliohjaaja:
www.keusote.fi/palveluhakemisto/
kuntouttava-tyotoiminta/

Työikäisten neuvonta ja ohjaus: 
019 226 0402

Hyrian yksilöohjaajat:
www.hyria.fi/sosiaalinenkuntoutus

Hyrian info: 
019 778 3000
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MAHDOLLISUUS 4

Tunnista
omat 
vahvuutesi

Sosiaalisen kuntoutuksen 
työtoiminta – Työelämä- 
osallisuutta edistävä palvelu 

KENELLE?

Sinulle, joka olet toimintakyvyiltäsi 
itsenäinen ja haluat vahvistaa 
työelämätaitojasi ja kykyäsi itse-
näisen arjen kohtaamiseen. Sinulle, 
joka kaipaat itsetuntosi vahvista-
mista ja omien vahvuuksiesi tunnis-
tamista. Tule mukaan lisäämään 
työelämätaitojasi!

MITÄ?

Tuemme sinua omien tavoitteittesi 
toteuttamisessa, annamme ohjausta 
ja tuemme sinua myös jatkosuunni-
telmasi tekemisessä. Palvelu sisältää 
sosiaalista kuntoutumista edistävää 
toimintaa ja työtehtäviä.

MITEN?

Haluamme kuulla sinua yksilönä ja 
auttaa juuri sinua – vahvistetaan 
yhdessä omatoimisuuttasi!

MILLOIN?

Voit osallistua palveluun tarpeesi ja 
voimavarojesi mukaisesti 1–5 päivää 
viikossa, 4–6 tuntia päivässä.

MISSÄ?

• Kerkkä kierrätyskeskus 
Hämeenkatu 9, Hyvinkää
– kierrätysprosessiin liittyviä 
työtehtäviä

• HAKA-yksikkö
Kivikonkierto 15, Hyvinkää
– sähkö- ja elektroniikkaromun 
kierrätykseen liittyviä työtehtäviä

• HAKA-yksikkö
Kivikonkierto 13, Hyvinkää
– logistiikkaan liittyviä 

työtehtäviä

• Hyria Hyvinkää
Torikatu 18, Hyvinkää
– hävikkiruokaterminaalin 
toimintaan liittyviä työtehtäviä

• Hyria Hyvinkää NASTA 
Uudenmaankatu 20, Hyvinkää
– ryhmämuotoinen nuorten 
valmennus

KIINNOSTUITKO? 
OTA YHTEYTTÄ

Oman kuntasi Keusoten sosiaalisen 
kuntoutuksen sosiaaliohjaaja:
www.keusote.fi/palveluhakemisto/
kuntouttava-tyotoiminta/

Työikäisten neuvonta ja ohjaus: 
019 226 0402

Hyrian yksilöohjaajat:
www.hyria.fi/sosiaalinenkuntoutus

Hyrian info: 
019 778 3000
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Omatoimisempi sinä!

1110



www.keusote.fi 
www.hyria.fi 

https://www.keusote.fi
https://www.hyria.fi



