Mielen ry:n
Kuntouttavan työtoiminnan
KARTOITUSRYHMÄ
-palvelu
Kartoitusryhmän tavoitteena on saada kokonaiskuva asiakkaan työ- ja toimintakyvystä.
Asiakkaat osallistuvat kahtena päivänä viikossa työtoimintaan valitsemallaan osastolla ja yhtenä päivänä
viikossa ryhmävalmennukseen 3 kuukauden ajan.
Työtoiminnassa voidaan kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia osaamisen tunnistamineen (osaamistodistus), osatutkinnon suorittamiseen ja digitaitojen
kartoittamiseen.
Palvelu sisältää kahvin, lounaan ja kuukausikortin
TKL:n busseihin.
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Mielen ry Työpajat
Mielen ry Työpajojen työtoiminnan perustehtävänä on tukea
asiakkaidemme arjen hallintaa sekä työelämä- ja koulutusvalmiuksia. Työpajojen eri osastoilla valmistetaan tuotteita omaan
myymälään ja erilaisiin tapahtumiin sekä tilaus- ja alihankintatöitä yrityksille, yhteisöille ja laitoksille.
Työpajojen osastoja on opinnollistettu, jolloin henkilön osaamista voidaan lisätä ja tunnistaa käytännönläheisesti. Työpajoilla
on mahdollista suorittaa osatutkintoja 12 eri tutkinnon alalta.
Ompeluosastolla valmistetaan erilaisia ompelutöitä, kuten kodin sisustus- ja käyttötekstiilejä sekä työvaatteita. Osastolla tehdään myös yksittäisiä korjaus- ja tilaustöitä. Osastolla on asianmukaiset teollisuuskäyttöön
tarkoitetut ompelukoneet, saumurit ja prässit. Muita työmuotoja ovat kaavanleikkuu, kankaanpainanta sekä erilaiset neuletyöt.
Käyntiosoite: Åkerlundinkatu 1, 3. kerros

Erikoistekniikoissa valmistetaan sisustus-, koriste- ja käyttöesineitä
sekä kortteja. Kudonnan lisäksi käytettäviä tekniikoita ovat mm. puupolttokoristelu, neulahuovutus, paperimassatyö, silkkipaino kankaalle, virkkaus- ja
neuletyöt ja kankaanpainanta.
Käyntiosoite: Åkerlundinkatu 1, 3. kerros

Lahjatavaraosastolla valmistetaan käsityönä leluja sekä käyttö- ja koriste-esineitä pääasiallisesti vanerista. Keskeisiä työvälineitä ja koneita ovat
pyörö-, vanne- ja kuviosaha, oiko- ja tasohöylä sekä puusorvi.
Käyntiosoite: Åkerlundinkatu 1, 3. kerros

Puu- ja remonttiosastolla valmistetaan käsityönä laadukkaita puutuotteita, mm. ulko- ja sisäkalusteita sekä muita pienkalusteita. Remonttiosasto tekee erilaisia pien- ja pintaremontteja yhdistyksen omiin ja ulkopuolisiin
tiloihin. Remonttiryhmän töihin kuuluu myös kuljetukset. Alihankintatöinä
tehdään mm. tarkistussahaus- ja pintakäsittelytöitä, huonekalujen korjauksia,
ovien ja ikkunoiden huoltomaalauksia, aita- ja sermielementtien valmistusta
ja lehtisahaustöitä.
Käyntiosoite: Sumeliuksenkatu 18 A, -1. kerros
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Pakkaamossa tehdään monipuolisia pakkausalan töitä, kuten tuote- ja
lahjapakkauksia, lajittelua ja tarroitusta. Pakkaukset valmistetaan myynti- ja
esittelytarkoituksiin teollisuuteen ja tukkuliikkeisiin. Työtehtävät sisältävät
laadunvalvontaa.
Käyntiosoite: Sumeliuksenkatu 18 A, -1. kerros

Kierrätys- ja pienkonekorjaamolla otetaan lahjoituksina vastaan
kierrätystavaraa, joka lajitellaan, puretaan ja korjataan uudelleen myyntikuntoon. Tuotteita ovat huonekalut, polkupyörät, atk-laitteet, pienkoneet,
rakennustarvikkeet jne. Osastolla myös korjataan ja kunnostetaan yksittäisiä pienkoneita kuten polkupyöriä, kodinkoneita, puutarhan työkoneita jne.
Käyntiosoite: Sumeliuksenkatu 18 A, -1. kerros

Puhtaanapidon siistijät tekevät päivittäisiä siivoustöitä Työpajojen
omissa tiloissa sekä viikkosiivouksia ja pienimuotoisia siistimisiä ulkopuolisissa siivouskohteissa. Työskentely tapahtuu useimmiten parityöskentelynä.
Käyntiosoite: Sumeliuksenkatu 18 A, -1. kerros

Lounasravintolassa valmistetaan päivittäin maukasta kotiruokaa. Lounas sisältää lämpimän ruuan lisäksi runsaan salaattipöydän, leivän, juoman
ja jälkiruuan. Lounasravintolassa valmistetaan tilauksesta myös täytekakkuja,
leivonnaisia ja erilaisia pikkusuolaisia.
Käyntiosoite: Sumeliuksenkatu 18 A, 4. kerros

Myymälä-kahvila myy korkeatasoisia lahja-, sisustus-, koriste- ja käyttöesineitä, jotka on tehty puusta, metallista ja tekstiileistä. Myymälän yhteydessä toimii Kahvila Paulikki tarjoten erilaisia kahvilatuotteita. Kahvila toteuttaa
myös tilaustarjoiluita Kumppanuustalo Arttelin tilaisuuksiin.
Käyntiosoite: Kumppanuustalo Artteli, Salhojankatu 42, 1. kerros

Sote-pajalla tutustutaan sosiaalija terveysalan toimintaympäristöön,
järjestöihin ja vapaaehtoistyöhön.
Paja on seinätön paja eli valmennus
tapahtuu eri toimipisteissä.
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Mielen ry ja Sopimusvuori
ry tuottavat palvelun
yhteistyössä.
Toiminta perustuu vertaistukeen ja yhteisöllisyyteen.
Molemmilla järjestöillä on
osaava moniammatillinen
henkilöstö, vahva osaaminen mielenterveys- ja
päihdetyöstä sekä pitkäaikainen kokemus työllisyyspalveluista.

Kuntouttavan työtoiminnan
Kartoitusryhmä -palvelu
Vastaava yksilöohjaaja
Jaana Väliaho
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Ryhmänohjaaja
050 501 5103

mielen.fi/kuntouttava-tyotoiminta-ja-sosiaalinen-kuntoutus

Ryhmät alkavat:
- 16.9.2019 (ma)
- 15.10.2019 (ti)
- 13.11.2019 (ke)
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