
Usein kysytyt kysymykset 

 

 

- Kuka voi asioida Vaikuttamossa? 

Kuka tahansa järvenpääläinen, joka pohtii omaa tulevaisuuttaan. 

 

- Mitä palveluita Vaikuttamo tarjoaa? 

Vaikuttamo tarjoaa ikärajatonta uravalmennusta, joka rakentuu sinun toiveidesi mukaisesti. Olit sitten 

työssä, pohdit itsesi kouluttamista tai vailla työtä, niin meidän kanssamme sinulla on mahdollisuus edistää 

omaa tulevaisuudensuunnitteluasi. 

Vaikuttamon palveluihin on sisään rakennettu myös valtakunnallinen Ohjaamo -palvelu alle 30-vuotiaille. 

Ohjaamo-palvelut tarjoavat Te-palveluiden asiantuntijan ja opinto-ohjaajan palvelut, sekä itsenäistymiseen 

liittyviä palveluita alle 30-vuotiaille järvenpääläisille. Lisäksi tarjolla on yksilöllisiä valmennusmenetelmiä 

(esim. vahvuustyöskentely ja HOT-valmennus) 

Ohjaamon mottona on: Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta! 

Edellä mainittujen lisäksi teemme Vaikuttamossa laajaa verkostoyhteistyötä yli kuntarajojen, jolla pyrimme 

tukemaan sinun mahdollista jatkopoluttautumista eri toimijoiden palveluihin. 

 

- Miten voin olla yhteydessä Vaikuttamoon? 

Voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse numeroon 040 315 3151 tai sähköpostitse osoitteeseen 

vaikuttamo@jarvenpaa.fi. 

 

- Miten Vaikuttamo on avoinna? 

Vaikuttamo palvelee koronasta johtuen vain ajanvarauksella. Ajan voit varata joko soittamalla numeroon 

040 315 3151 tai sähköpostilla osoitteessa vaikuttamo@jarvenpaa.fi.  

 

- Miten terveysturvallisuus on huomioitu Vaikuttamon palveluissa? 

Vaikuttamon toimipisteellä sinulle on tarjolla käsidesiä sekä maski, joita toivomme käytettävän. 

Henkilökuntana huolehdimme turvaväleistä sekä sitoudumme noudattamaan THL:n, Keusoten sekä 

Järvenpään kaupungin ohjeita tilan turvalliseen käyttöön liittyen.  

 

 

- Välittääkö Vaikuttamo työpaikkoja? 

Me emme välitä työpaikkoja, mutta teemme monialaista yhteistyötä eri työnantajien kanssa, jossa 

pyrimme tuomaan yhteen työnhakijoita ja työnantajia. Yksi esimerkki näistä on työnantajatreffimme. 
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Kyseisillä treffeillä sinulla on mahdollisuus tulla tapaamaan työnantajaa kasvokkain työhaastattelun 

merkeissä. Nämä työnantajatreffit ovat kaikille avoimia tapahtumia ja niistä löydät lisätietoa mm. 

Vaikuttamon Facebook ja Instagram -tileiltä.  

 

- Auttaako Vaikuttamo etsimään työharjoittelu- tai työkokeilupaikkoja? 

Työharjoittelu- sekä työkokeilupaikkojen etsintä on kohdennettu osaltamme Järvenpään kaupungin 

ammatillisiin työpajoihin, joita on Lounaskahvila Cooperin Kulma, Kartanon Kahvila sekä rakentavien alojen 

ja ohjaavien alojen Liito-pajat.  

Muille tahoille kunnioitamme työnantajien toivetta, antamalla vinkkejä työnantajatahoista, joihin voit itse 

olla itse yhteydessä.  

 

- Voiko Vaikuttamossa asioida anonyymina? 

Kyllä, Vaikuttamossa voit halutessasi asioida anonyymina.  

 

- Ovatko Vaikuttamon palvelut maksullisia? 

Kaikki palvelumme ovat maksuttomia.  

 

 

 


