10.12.2018

Lielahden-Lentävänniemen alueen työllisyysyhteistyö-ryhmä
Alueen yrittäjät, toimijat, Lielahtikeskus sekä Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut
Toimija
Koklaamo, Tampereen kaupunki,
Strategia- ja kehittämisyksikkö

Lielahden kauppakeskus

Lielahden kirjasto

Lielahden Yrittäjät ry
Pirkanmaan Osuuskauppa / Prisma
Lielahti

Yhteys alueen työllisyyspalveluihin

Lisätietoa

Koklaamossa luodaan uusia ratkaisuja kaupunkilaisten arjen ja
uudistuvan kaupunginosan haasteisiin. Yritykset ja yhdistykset
luovat ratkaisuja yhdessä eri alojen ammattilaisten
kanssa. Ratkaisuja ei suunnitella loputtomiin, vaan jo ensimmäisiä
ideoita kokeillaan käytännössä yhdessä käyttäjien kanssa.
Lielahtikeskus on ainutlaatuinen kohtaamispaikka Lielahdessa.
Kauppakeskuksessa on muodin, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin
liikkeitä. Keskuksesta löydät myös kattavat palvelut: kaupungin
kirjasto, terveysasema, neuvola, hammashoitola ja ikäihmisten
päiväkeskus sekä liikuntakeskus, lääkäriasema, kahvilat ja ravintola.
Kirjasto tarjoaa viihtyisiä tiloja koko perheen käyttöön. Siellä on
hyvien kirja- ja lehtikokoelmien lisäksi laaja musiikkitarjonta sekä
musiikin monikanavakuunteluhuone , erillinen pelihuone, viihtyisä
lastenosasto ja pieniä työsoppia työrauhaa kaipaaville. Asiakkaiden
käytössä on avoin langaton verkko SeutuOpen.
Alueen pk-yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja
työnantajapoliittinen etujärjestö.

https://koklaamo.fi/

Pirkanmaan Osuuskauppa on asiakkaidensa omistama, paikallinen
ja vastuullisesti palveleva yritys, joka toimii osana valtakunnallista
S-ryhmää. Harjoitamme päivittäis- ja käyttötavarakauppaa,
ravintolakauppaa sekä polttoneste- ja liikennemyymäläkauppaa ja
tarjoamme vuosittain työtä yli 3 000 osaajalle. Osuuskaupan
toiminta-ajatuksena on tarjota asiakasomistajille palveluja ja etuja.
Toimintamme keskiössä on asiakkaidemme arjen helpottaminen
vuoden jokaisena päivänä. Työnantajana pidämme huolen
omistamme. Koulutamme, tuemme ja palkitsemme
henkilökuntaamme ja panostamme hyvään, motivoivaan ja tasaarvoiseen työilmapiiriin, jotta jokaisen työntekijämme olisi ilo
herätä töihin joka aamu. Etsimme jatkuvasti lisää eri alojen osaajia
ja sellaiseksi aikovia. Jos Sinä olet ihminen, joka haluaa hurmata
asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme, tutustu monipuoliseen
työpaikkatarjontaamme ja hae meille töihin jo tänään!

https://www.s-kanava.fi/web/pirkanmaa/toimipaikka/prisma-

www.lielahtikeskus.fi

www.tampere.fi/lielahdenkirjasto

https://www.yrittajat.fi/pirkanmaan-yrittajat/lielahden-yrittaj
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Rientolan Setlementti

Rientola on Lielahden ja ympäristöalueiden lasten, nuorison ja
aikuisväestön liikunta- harrastus- ja kulttuuriyhdistys.

www.rientola.fi

Rientolan Setlementti, Mielekästä
Liikunnan iloa-hanke

Mielekästä Liikunnan Iloa yhdistää luonnossa liikkumisen ja
terveysliikunnan. Hanke on suunniteltu työttömille sekä osaaikaisesti työss oleville, jotka haluavat lisätä liikkumistaan ja tavata
uusia ihmisiä.
Tesoman alakerrassa infopisteen ja kirjaston lehtilukusalin
yhteydessä Setlementti Tampere ry:n ylläpitämä yhteisökahvila.
Kahvila toimii alueella uudenlaisena, monipuolisena keitaana ja
yhteisöä kokoavana toimijana. Kahvilassa voi saada tietoa ja
vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville tai samoista
asioista kiinnostuneille ihmisille. Tapahtumia kahvilaan tuovat
yhdistykset ja ihmiset Tesomalta ja muualta Tampereen alueelta.
Voit myös toimia vapaaehtoisena erilaisten toimintojen ohjaajana.
Sopimusvuori ry on Tampereella vuonna 1970 perustettu
yleishyödyllinen yhdistys, joka tekee työtä mielenterveyden
haasteita kohdanneiden kansalaisten elämänlaadun, sosiaalisen
aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi. Tuotamme
Tampereella sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan
työtoiminnan palveluja viidessä yksikössä.
Kartanokahvila Mielihyvin on Sopimusvuori ry:n ylläpitämä kahvila
Hiedanrannassa, Lielahden kartanossa. Kahvilassa työskentelee
palkatun henkilökunnan lisäksi kuntouttavan työtoiminnan
asiakkaita.
Rekrytoimme jatkuvasti pitkään työtä etsineitä. Tarjoamme osaaikatyötä määräaikaisessa työsuhteessa. Voit hakea meille töihin,
jos olet 24/28 kuukauden työttömyyden keston perusteella
oikeutettu saamaan korkeinta palkkatukea. Kontissa voit
työskennellä myös työkokeilussa. Kontin työntekijänä saat
monipuolista kokemusta esimerkiksi kaupan alan tehtävistä.
Samalla tarjoamme mahdollisuuden koulutukseen ja tuemme
sinua tulevaisuuden suunnittelussa.
Hyvinvointikeskukset ja lähitorit tarjoavat palveluja ja tapahtumia,
monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä paikan erilaisille
kohtaamisille ja kokeiluille alueilla. Hyvinvointikeskuksessa
käytettävissä tiloja, asiakkaita sekä koordinointi- ja tiedotusapua.
Lännen alueverkoston kautta mahdollistuu yhteistyön
toteuttaminen asukkaiden, alueen ja kaupungin muiden
toimijoiden kanssa.

http://www.rientola.fi/etusivu.php?sid=28&t=70

Setlementti Tampere, Tesoman
yhteisökahvila

Sopimusvuori ry,

Sopimusvuori ry, Mielihyvin kahvila

SPR Kontti-kierrätystavaratalo
Tampere

Tampereen kaupunki,
hyvinvointipalvelut
Lielahden hyvinvointikeskus

https://www.setlementtitampere.fi/yhteisokahvila

http://www.sopimusvuori.fi/

https://valiaikainenhiedanranta.fi/vieraile/kartano-kahvila-mi

https://kontti.punainenristi.fi/tampere

www.lielahtikeskus.fi
www.tampere.fi/ alueellisetpalvelut
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Tampereen kaupunki, Me-talo /
työllisyyspalvelut

Tampereen kaupunki,
työllisyyspalvelut

Titry ry

Titry ry, Anna mahdollisuus-hanke

TREDU

TREDU, oppisopimuspalvelut

Nuorten työllistäminen. Tampereen me-talo -hanke on alkusysäys
Tampereen kaupungin tulevaisuuden palvelumallin etelän alueen
Peltolammin hyvinvointikeskuksen ja alueen uudelle
verkostomaiselle toimintamallille. Mahdollistajana toimii Me-säätiö
ja toteutuksesta vastaa Tampereen kaupunki yhdessä eri
toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Hankkeessa kehitetään
Peltolammin koulun sekä alueen muiden palvelujen yhteinen
matalan kynnyksen me-talo -toimintamalli, jolla edistetään lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointia.
Palvelemme 1.8.2017 alkaen tamperelaisia työttömiä työnhakijoita,
joiden työttömyysetuus on Kelasta haettava työmarkkinatuki tai
peruspäiväraha. Asiakkaanamme saat henkilökohtaisen
omavalmentajan, joka tukee sinua työnhaussa. Tarjoamme erilaisia
uravalmentautumisen sekä työllistymisen ja yrittäjyyden palveluja
sekä monialaisia työllisyyspalveluja. Palvelumme ovat
maksuttomia.
Lielahdessa vuonna 1963 perustettu TITRY ry, pitää sisällään
keskisuuren koneistamon, ompelimon, verkkokaupan
lähetyspalvelun ja palvelupakkaamon. TITRY:n toiminnassa
keskeistä vastuu työn laadusta ja työntekijöistä.
Yhteiskuntavastuuta osoitetaan tarjoamalla työtä osatyökykyisille
ja muille vaikeasti työllistyville.
TITRY toteutti 1.11.2017-31.10.2018.ANNA MAHDOLLISUUS -nimisen
hankkeen, jonka mahdollistajana toimi Tampereen kaupungin
työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA).
Hankkeessa työllistettiin osatyökykyisiä erityisesti Lielahden alueen
yrityksiin, mutta myös muualle Tampereelle ja lähikuntiin.
Kohderyhmään kuuluvat ovat Tampereen kaupunkiseudun
työllisyyskokeilun asiakkaita eli työmarkkinatuella olevia työttömiä
työnhakijoita.
Palvelemme monipuolisesti yrityksiä ja työnantajia. Tarjoamme
lisäksi oppisopimuspalveluja. Tredussa voi opiskella joitain
tutkintoja englanniksi sekä suorittaa ammatillisia
yhdistelmätutkintoja ja ammatillisten ja lukio-opintojen
yhdistelmiä. Tredun tiloja vuokrataan ulkopuolisille toimijoille
sellaisena aikana, jolloin tilaa ei tarvita oppilaitoksen omaan
käyttöön.
Tavoitteena voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon
suorittaminen tai muun lisäkoulutuksen hankkiminen. Noin 80 %
opiskelusta on työpaikalla tapahtuvaa käytännönläheistä

www.tampere.fi/metalo

www.tampere.fi/tyollisyyspalvelut

https://titry.com/

https://titry.com/hankkeet/

https://www.tredu.fi/tietoa-tredusta.html

https://www.tredu.fi/opiskelu/oppisopimuskoulutus.html
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oppimista. Opiskeluun kuuluu myös tietopuolista koulutusta, josta
huolehtii alan oppilaitos.
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