
Kajaanin kaupunki
www.kajaani.fi

Yhteistyö 
työllisyydenhoidossa
Kumppanuusyhdistysten kautta kohti tulevaisuutta.



Useat erilaiset järjestöt, yhdistykset, säätiöt ja yritykset
tarjoavat monipuolisia palveluja sekä työllistymismahdollisuuksia
niitä tarvitseville työnhakijoille ja kuntoutujille.

Heidän muodostamalla verkostolla mahdollistetaan jokaiselle
tukea tarvitsevalle työnhakijalle mahdollisuus löytää sopiva
palvelupolku kohti koulutusta ja työelämää.
  
Tutustu Kajaanin alueen toimijoihin & ota yhteyttä, lähdetään
yhdessä rakentamaan huomista!



Spartak Kajaani ry

Spartak on vuonna 2004 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jonka erityisiä
toiminta-alueita ovat varhaiskasvatus, nuoriso-, erikoisnuoriso- sekä vankilatyö.
Yhdistyksen palvelut ovat kaikille avoimia, maksuttomia ja turvallisia - kaikessa
toiminnassa on nollatoleranssi päihteitä, rasismia ja syrjintää kohtaan. 

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat erilaiset hankkeet, projektit, tapahtumien
järjestäminen, iltapäivätoiminta, ennalta ehkäisevä nuorisotoiminta, vertaistukitoiminta,
vapaaehtoistyö, päihdepalvelut sekä harrastusmahdollisuuksien toteuttaminen.
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille turvallinen ja virikkeellinen
kasvuympäristö koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten ohjaajien valvonnassa. 
Spartakilla toimii niin musiikki- ja bänditoiminta, käsityöpaja, autopaja, metalli- ja
puutyöpaja sekä erilaiset harrasteliikuntamahdollisuudet nyrkkeilystä frisbeegolfiin. 

Spartakin toimintaan olet tervetullut mukaan riippumatta koulutus- tai työtaustasta,
mahdollisista fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista rajoitteista tai haasteista. 
Tutustu lisää & tule mukaan! www.spartakkajaani.com

Luotettavuus, kestävä kehitys & aina uuden oppiminen.

https://www.spartakkajaani.com/


Kajaanin Haka ry

Kajaanin Haka ry on ollut toiminnassa jo vuodesta 1953. 
Erittäin aktiivisen jalkapalloseuran toimialueeseen kuuluukin laadukkaiden
harrastusmahdollisuuksien sekä asiantuntevan yritysyhteistyön lisäksi myös 
työllisyyttä edistävä toiminta, esimerkiksi työkokeilu- ja palkkatukipaikkojen, sekä
erilaisten hankkeiden kautta. Tekemistä löytyy niin liikunnalliselta puolelta kuin
esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon, tapahtumajärjestämisen sekä
siistimis- ja kunnossapidon tehtävissä. 

Haka toimii myös yhteistyössä Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin
ammattikorkeakoulun kanssa – opiskelijat voivat suorittaa Hakalla työssäoppimisjaksoja,
opiskella käytännönläheisesti oppisopimuksella, osallistua erilaisiin
valmentajakoulutuksiin tai tehdä opinnäytetyönsä. Seura tekee yhteistyötä myös
kaupungin nuorisotoimen kanssa ja tarjoaa vuosittain kesätyöpaikkoja alueen nuorille. 

Hakassa vallitsee positiivinen tekemisen meininki, jossa kaikki ovat yhtä suurta 
Haka-perhettä. Tutustu lisää & tule mukaan toimintaan: www.kajaaninhaka.fi 

Kaikki ovat osa Haka-perhettä!

http://www.kajaaninhaka.fi/
http://www.kajaaninhaka.fi/


Kumppaniksi ry

Kumppaniksi ry on Kajaanin kaupungin ylläpitämä yhdistys, joka tarjoaa työllistymistä
edistäviä palveluita, kuten erilaisia kuntoutus- ja valmennusjaksoja eri elämäntilanteessa
oleville. Yhdistyksen tavoite on tukea sinua kuntoutumisessa,  sekä auttaa sinua
työllistymisessä tai koulutukseen hakeutumisessa yksilöllisesti ja tehokkaasti.
Kumppaniksi ry:n periaatteisiin kuuluukin, että valmennus- tai koulutusjakson päätyttyä
sinulla on selkeä ja konkreettinen suunnitelma tulevaisuuttasi varalle.  

Kumppaniksi ry:n toimintaa ylläpidetään eri toimipisteillä – näin pääset tutustumaan
käytännönläheisesti eri alojen toimintaan. Voit tutustua esimerkiksi IT-puolen, auto- ja
metallipuolen  tai vaikkapa toimistossa työskentelyn kautta taloushallinnon ja
asiakaspalvelun työtehtäviin, ilman että olisit jo valmis alan osaaja.
  
Paussi on Kumppaniksi ry:n työpaikkakahvio, jossa voit oppia monipuolisesti keittiö- ja
kahvila-alan työtehtäviä niin tuotteiden valmistuksesta aina kassa- ja asiakaspalveluun.
Puu- ja rakennusosastolla voit tutustua puu- ja rakennusalan tehtäviin, joihin kuuluvat
mm. kevythirsituotteiden valmistus. Tekstiilipuolella suunnitellaan ja valmistetaan mm.
koruja, kortteja sekä pieniä neule- ja virkkaustöitä. Yhdistyksellä on myös Buttiikki-
myymälä, jossa myydään eri alojen toimipisteiden valmistamia tuotteita. 

Kaikki tehtävät räätälöidään osaamisesi mukaan, ja riittää, että sinulla on oma halu ja
kiinnostus tulla kokeilemaan eri työtehtäviä ammattitaitoisen valmentajan ohjauksessa.  
Tutustu lisää & tule mukaan: www.kumppaniksi.fi

Avoimuus, vastuullisuus sekä tasavertaisuus.

http://www.kumppaniksi.fi/


Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry

Entrinki on Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistyksen ylläpitämä kierrätyskeskus, joka
tuottaa kaikkia kierrätykseen liittyviä palveluita. Entrinkiin voivat asiakkaat tuoda
lähestulkoon kaikkea tarpeetonta tavaraa, josta voi olla iloa jollekin toiselle. Suuremmille
tavaroille ja isommille tavaraerille yhdistys myös tarjoaa mahdollisuuden kuljetukseen
tai noutopalveluun. Näin ollen kierrätyskeskukseen mahtuu monen näköistä puuhaa aina
tuotteiden lajittelusta asiakaspalveluun. 

Toiminta tukee vahvasti ja ammattitaitoisesti kestävää kehitystä - myös työllistymisen
osalta. Kierrätyskeskus tarjoaa työllistymisessään tukea kaipaaville paikkoja
kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun sekä palkkatuelle. Eri osastoilla, kuten
vaikkapa tekstiili- tai rakennusosastolla voit etsiä itsellesi sopivaa alaa kokeilemalla ja
tutustumalla eri ammattialojen työtehtäviin. Halutessasi voit myös työskennellä
myymälän puolella ja karruttaa kokemusta asiakaspalvelustyöstä. 

Lähde mukaan kierrätyskeskuksen monipuoliseen toimintaan! 
www.entrinki.fi

Monen mahdollisuuden kierrätyskeskus & koko kylän kokoontumispaikka.

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistyksen tarkoituksena on parantaa alueen viihtyvyyttä
ja hyvinvointia sekä vaalia alueen perinteitä hyvässä yhteishengessä. Tärkeässä osassa
on myös koko kylän kokoontumispaikkana tunnettu kylätalo Vanahis. Kylätalo
mahdollistaa harrastustoimintaan kaikenikäisille - bänditoimintaa, sählyä, sulkapalloa,
vapaaehtoistyötä, käsitöitä, lampaiden hoitamista....  Tilat taipuvat moneksi
kuntokeskuksesta niin lasten iltapäiväkerhoon ja nuorisotiloihin. 
Lue lisää kylätalon toiminnasta: nakertaja.fi/fi/kylatalo-vanahis/

http://www.entrinki.fi/
http://nakertaja.fi/fi/kylatalo-vanahis/


Lehtikankaan asukasyhdistys ry tarjoaa erilaisia palveluja alueen asukkaille, aina
pihatöistä keskusteluapuun. Yhdistys haluaa tarjota asiakkaalle, erityisesti ikäihmisille
apua arjen toimintoihin yhdistyksen lämpimät arvot esiin tuoden.

Työllistymismahdollisuuksia on erilaisia esimerkiksi palkkatuetun työn kautta.
Työtehtäviä on erilaisia osaamisesi ja kykyjesi mukaan; tekemistä riittää
kiinteistöhuollossa ja puhtaanapidossa tai vaikka toimistotehtävissä. Työssä pääset
auttamaan myös ikäihmisiä arkisissa askareissa, kuten kaupassa käymisessä, lääkärillä
asioimisessa tai ihan vain seuraa tarjoamalla. 

Työ- ja toimintaympäristönä Lehtikankaan asukasyhdistys on paineeton, mukava ja
jokainen saa tehdä työtä omana itsenään. Tutustu lisää täällä.

Välittämistä, kiirettömyyttä ja aitoa huolenpitoa.

Lehtikankaan asukasyhdistys ry

https://kainuunnuotta.net/fi/palvelut-/kajaanin-tyollisyydenhoidon-sopimuskumppanit-2018/lehtikankaan-asukasyhdistys-ry/


Kajaanin Työvoimayhdistys järjestää hyvinvointia tukevaa toimintaa, jonka tavoitteena on
vahvistaa toimintakykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä elämänrytmin saavuttamista ja
ylläpitoa työelämää varten. Yhdistys tarjoaa työttömille virkistystoimintaa, vertaistukea,
uusia tuttavuuksia sekä mahdollisuuksia kehittää itseään. Ammattitaitoinen henkilökunta
tarjoaa tarvittaessa myös yksilöllistä, asiantuntevaa ja luotettavaa keskusteluapua
esimerkiksi päihteisiin liittyen. 

Työvoimayhdistyksen tarjoamia harrastusmahdollisuuksia on monenlaisia - kevyttä
liikuntaa yhdessä tehden, taidetta ja kulttuuria, peli-iltoja, erilaisia tapahtumia,
koulutuksia sekä retkiä. Yhdistyksen kautta on myös mahdollista työllistyä esimerkiksi
työkokeilulla, kuntouttavalla työtoiminnalla ja palkkatuella.

Ruokala Eines on yhdistyksen ylläpitämä kahvila-ravintolatoiminta, joka toimii samalla
matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Jokainen on siis tervetullut! Ravintolan
valikoimasta löydät aamiaisen, edullista ja maukasta kotiruokaa lounaaksi sekä erilaisia
leivonnaisia. Ravintolan tiloissa voit viettää aikaa ihan vain muiden kanssa jutustellen,
pelejä pelaten tai vaikkapa kirjoja lukien. Kohtaamispaikan aukioloaikoina on vapaasti
käytettävissä myös asiakastietokone. 

Lue lisää yhdistyksen toiminnasta & ota yhteyttä: ktyry.fi

Työtön - muttei toimeton. 

Kajaanin työvoimayhdistys ry

https://ktyry.fi/


Kajaanin Venäjä-seura tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja kokea Venäjän
monimuotoisesta kulttuurista. Toiminnan painopisteenä on venäjän kielen opiskelun
tukeminen sekä erilaisten kulttuuritapahtumien tuottaminen. Yhdistys järjestää
Kajaanissa erilaisia tapahtumia näyttelyistä konsertteihin. Yhdistyksen kautta pääset
oppimaan historiasta, kulttuurista sekä sinulla on myös mahdollisuus päästä mukaan
erilaisille matkoille ja retkille. Yhteistyötä tehdään erityisesti Venäjän Karjalassa, Kainuun
muiden osastojen, sekä Kostamuksen Venäjä-seuran kanssa. 

Tutustu seuran toimintaan Kajaanin alueella tarkemmin osoitteessa:
osastot.suomivenajaseura.fi/osastot/kajaani/

Kulttuuritapahtumia ja yhdessä viihtymistä.

Kajaanin Venäjä-seura

https://osastot.suomivenajaseura.fi/osastot/kajaani/


Etnika-Kainuu ry toimii vapaaehtoispohjalta, tarkoituksenaan tukea maahanmuuttajia
kotoutumisessa, koulutuksessa, työllistymisessä sekä muissa arjen asioissa. Yhdistyksen
tavoite on myös edistää tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja hyvien suhteiden kehittymistä
maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä. 

Yhdistykselle on tärkeätä kulttuuriperinteiden, kuten oman äidinkielen vaaliminen,
kulttuurivaihdon ja vapaa-ajanviettotapojen kehittäminen, eri kulttuurien välisen
tuntemuksen lisääminen sekä ystävyyssuhteiden edistäminen suomalaisten ja eri
kulttuureista tulleiden välillä. Käytännön toimintaa ovat olleet mm. neuvonta, erilaiset
tiedotustoiminnat, virkistystapahtumat, erilaiset kerhot, liikunta, juhlat, retket,
koulutukset ja perheleirit. 

Etnika-Kainuu ry työllistää niin suomalaisia kuin maahanmuuttajiakin erilaisiin tehtäviin,
kuten kerho-ohjaajiin sekä toimistotehtäviin, esimerkiksi palkkatuella, työkokeilulla tai
työharjoittelulla.  

Tutustu lisää yhdistyksen toimintaan & tule mukaan!
www.etnikakainuu.com

Suvaitsevaisuutta & hyvinvointia kulttuurista.

Etnika-Kainuu ry 

https://www.etnikakainuu.com/


Kajaanin seudun invalidit ry on Kajaanissa ja lähiympäristössä jo 70 vuotta toiminut
yhdistys, joka toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä. Toiminnan tarkoituksena on
edistää liikunta- ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia yhdessäoloon ja
harrastustoimintaan. Yhdistyksen jäsenille järjestetään erilaisia harraste- ja vapaa-ajan
toimintoja, kuten taidekerhoa, bingoa, karaokea sekä talkootapahtumia. 

Yhdistys neuvoo ja auttaa jäsenistöään muun muassa viranomaisasioissa, sekä tukee
työllistymisen edistymistä toimimalla ympäristönä työllisyyttä edistäville palveluille. 
Tutustu lisää & ota yhteyttä lähteäksesi mukaan toimintaan! 
www.kajaaninseuduninvalidit.fi

Tekemistä ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

Kajaanin Seudun Invalidit ry 

http://www.kajaaninseuduninvalidit.fi/


Kainuun Nuotta ry tukee ja kehittää Kainuun alueella toimivia maaseudun kyläyhdistyksiä
ja taajamien asukasyhdistyksiä. Toiminta-alueeseen kuuluu n. 150 Kainuulaista kylä- tai
asukasyhdistystä. Perusarvoja ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus,
kestävä kehitys, luottamus, kansainvälisyys ja innovatiivisuus. 
 
Kainuun Nuotta pyrkii toiminnallaan edistämään alueen väestön hyvinvointia, työllisyyttä
ja kestävää kehitystä luomalla työpaikkoja ja tukemalla työllistymistä tarjoamalla
esimerkiksi palkkatuki-, työkokeilu- sekä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. 

Kainuun Nuotta ry:n rooli välityömarkkinatoimijana on Kajaanissa ja Kainuussa merkittävä
sekä Nuotan oman toiminnan, että jäsenjärjestöjen työllistämistoiminnan kautta.
Yhdistys tarjoaa työnantajaneuvontaa ja työhönvalmennusta sekä osaamisen
kehittämistä yhteistyöverkoston sisällä. 

Kainuun Nuotan sekä yhteistyökumppaneiden toiminnasta löydät lisätietoja osoitteesta
www.kainuunnuotta.fi

Työllisyydenhoitoa ja elinvoimaa vahvalla yhteistyöllä. 

Kainuun Nuotta ry 

http://www.kainuunnuotta.fi/


Nuorten Ystävillä on yli sadan vuoden kokemus työstä apua ja tukea tarvitsevien lasten,
nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Kajaanin klubitalo Tönärillä tapahtuvaa
lähitoimintaa järjestetään niin pienryhmätoimintana kuin yksilötapaamisinakin.

Lähitoiminnassa voit osallistua joko työpainotteiseen tekemiseen, vapaa-ajan opintoihin,
työhönvalmennukseen, opintovalmennukseen tai muuhun mukavaan vapaa-ajan
ryhmätoimintaan.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet kiinnostunut klubitalotoiminnasta tai tarvitset tukea
työhön, opintoihin, arjen kysymyksiin tai digiasioihin liittyen. 
www.nuortenystavat.fi/tonari

Yksilönä ja yhdessä.

Klubitalo Tönäri 

https://www.nuortenystavat.fi/tonari


Valmennuskeskus Public on valtakunnallisesti toimiva perheyritys, joka toteuttaa
ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti muun muassa koulutus-, valmennus- ja
kuntoutuspalveluja. Kainuun alueella Valmennuskeskus Public toteuttaa Kelan tarjoamaa,
nuorille suunnattua matalan kynnyksen NUOTTI-valmennusta. 

Tutustu lisää kyseiseen valmennukseen sekä muuhun Publicin toimintaan: 
www.valmennuskeskuspublic.fi/toimipaikat/kainuu/

Monen mahdollisuuden kierrätyskeskus!

Valmennuskeskus Public

KoulutusAvain Oy on ihmisten käyttäytymiseen, oppimiseen ja kehittymiseen
erikoistunut yritys, jolla on vahva osaaminen työyhteisöjen toiminnasta sekä
työmarkkinoiden toimivuudesta. Kainuun alueella he toteuttavat laadukkaita, eri
tarpeisiin ja elämäntilanteisiin soveltuvia koulutuksia ja valmennuksia. 
Yritykselle tärkeitä arvoja sekä perusperiaatteita ovat jokaisen yksilöllinen tukeminen,
kannustavuus ja aito läsnäolo. Työtä tehdään siis käytännönläheisellä ja
ratkaisukeskeisellä työotteella, jolloin jokainen asiakas saa valmennuksista ja
koulutuksista juuri hänen tilanteeseen sovellettavissa olevaa tietoa ja osaamista. 

Voit hakea koulutusavaimelle esimerkiksi ura- tai työnhakuvalmennukseen. 
Lue lisää toiminnasta & ota yhteyttä työllisyysohjaajaasi. 
www.koulutusavain.fi

Valmennuksia & koulutuksia eri elämäntilanteisiin.

KoulutusAvain Oy

https://www.valmennuskeskuspublic.fi/toimipaikat/kainuu/
http://www.koulutusavain.fi/

