SUUNTAA TEAKISTA
“Mahdollisuus kokeilla ammattia,
josta on vuosia haaveillut”

Näin kierrätät meille
TELAKALTA VAUHTIA
Pajojen uutisia

MATKALLA
2020/1

Kaustinen - Kokkola - Perho - Pietarsaari - Toholampi - Veteli

Kokkotyö-säätiö on:
♥♥ Työelämään kuntouttavia & valmentavia työpajoja
♥♥ Työ- ja yksilövalmennusta
♥♥ Työ- ja oppimismahdollisuuksia, tuotteita ja palveluja
♥♥ Erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita MATKALLA tavoitteisiinsa
♥♥ Kokkolassa sekä Pietarsaaren ja Kaustisen seutukunnissa
MEILLE VOI TULLA:

Yrityksille ja yksityisille:

Ole yhteydessä:
── omaan te-virkailijaan
── omaan opettajaan
── tai Kokkotyö- säätiön palvelupäällikkö Arja Savelaan
050 435 7731.

yhteistyötä kanssamme:

•
•
•
•
•

harjoitteluun
kuntoutumaan
opiskelemaan
sosiaaliseen valmennukseen
yksilölliseen valmennukseen

Tiedotteen toimitus ja taitto:
Kokkotyö-säätiön viestintä- ja projektipaja
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VALMENNUSTA ETÄNÄ

miten voit
kierrättää 			
meille:

Virtuaalipajan keskustelut ja tehtävät liittyvät
esim. terveyteen ja hyvinvointiin, harrastuksiin
motivaatioon, opiskeluun ja työnhakuun.

1. Tuo myymälöihin

Huhtikuussa aloitimme etävalmennuksen
Discord-alustalla verkossa. Virtuaalipaja oli
keväällä auki ma-pe 9-13, ja parhaimpina
päivinä linjoilla oli 27 valmentautujaa. Paja
aukeaa tilanteen ja tarpeen mukaan.

kierrätysmyymälöitä
kahviloita
lähituotemyymälä
kuljetuspalveluita
tilaustuotteita
siivous- ja kiinteistöpalveluita

• yksilö-, työ- ja ryhmävalmennusta
• työ- ja toimintakyvyn arviointeja
• hanke- ja kehittämistoimintaosaamista yhteistyökumppaneille
• kaikenikäisiä osaajia yrityksiin töihin
• yrityksille tukea ja neuvontaa
työsuhteeseen liittyvissä asioissa

PERUSTAJAJÄSEN YHTEISTYÖSSÄ

Nuorisokeskus Villa Elba oli mukana perustamassa säätiötä 2002. Yhteistyö on ollut
monipuolista: nuorten työpajan nuoria on
osallistunut Elban ohjelmiiin, eurooppalaisia vapaaehtoisia on tullut säätiölle, Elba
on tilannut haastavia ja uniikkeja tilaustöItä
pajoilta ja säätiön henkilökunta on käynyt
Elbassa koulutuksissa ja tyhy-päivissä.

TELAKALTA VAUHTIA
“Parasta on porukka. Että kuuluu
johonkin. Täällä oppii kaiken
käytännössä, otetaan uudet heti
mukaan tekemään.”

Kimmo on valmentatujana Toholammin lähituotemyymälässä. Työtehtäviin kuuluvat mm.
myymälän somistus, kassatyö ja asiakaspalvelu, sekä Matkahuollon pakettipalvelut.

Varustamo-hankkeen Telakkapaja toimii
Kokkotyö-säätiöllä. Paja auttaa opiskelijoita
palaamaan takaisin opintoihin, kuntoutuk-seen tai töihin. Telakka antaa aikaa keskittyä
elämänhallintaan ja oman polun etsintään
opintojen keskeyttämisen sijaan.
Mukana voi olla Kokkotyö-säätiön, Kpedun,
Luovin ja Etsivän nuorisotyön nuoria, noin 10
opiskelijaa kerrallaan.

2. Soita, noudamme isoimmat!
3. Tai tuo vaatteet säätiön
keräyskonttiin
── Kokkolassa:
Kaarlelankatu 6 (Kokoon shop)
Lasimestarintie 12 (K-Merituuli)
Metsämäentie 16 (Kuusimäki)
── Kruunupyyssä:
Kruunupyyntie 9
── Pietarsaaressa:
Launisaarentie 90
(Kokkotyön katos Ekoroskilla)
── Vaunusepäntie 17 (Retro)
── Pännäisissä:
Vaasantie 8 (Rinki ekopiste)
── Uuusikaarlepyyssä:
Frillmossantie 2 (Ostrocenter)
── Larsmossa:
Kackurvägen 1 (S-market)
── Kaustisella:
Siltatie 20 (Wanha Markku)
── Perhossa:
Vehmassuontie 5 (Perhon työpaja)

Otamme
vastaan:
•
•
•
•

kodinkoneita ja elektroniikkaa
huonekaluja ja mattoja
astioita ja koriste-esineitä
ehjiä ja puhtaita vaatteita ja kenkiä
sekä kodintekstiilejä
• harrastevälineitä
• kirjoja ja lehtiä
• polkupyöriä

Kokkotyö-säätiön

TOIMINTA-ALUE

ja työpajat

KOKKOLA

TOHOLAMPI

Yrittäjäntie 2:
• Puutyö ja remonttiryhmä
• Palvelupaja
• Kiinteistöpalvelut
• ICT-paja
• Viestintä- ja projektipaja
• Toimisto
Yrittäjäntie 5-7
• Metallipaja
• Autohuolto
Luoto
Kaarlelankatu 6
• Kokoon shop & café
kierrätysmyymälä
Pietarsaari
• Korjausompelu
• Kuljetuspalvelut
Puutarhakatu 2
• Vinge café

• Kuntouttava työtoiminta
• Työllistymistä edistävä Kelan
ammatillinen kuntoutus
• Työ- ja toimintakyvyn arviointi

KAUSTINEN

Kokkola
Toholampi
Kruunupyy
Pedersöre

Työhön kuntouttava

Työhön ja koulutukseen
kuntouttava

Kannus

Kaustinen

Siltatie 20
• Wanha Markku -kierrätysmyymälä + kuljetukset
• Huonekalujen verhoilu
• Tuunaus ja ompelu
• Kokoonpanotyöt
• Pihatyöt

Puukalliontie 8
• Elektroniikan purku
• Pyöränkorjaus
• Pienkonekorjaus
• Huonekalujen entisöinti

Nuotti-valmennus
Nuorten työpaja
Oppisopimus
Palkkatuki
Työkokeilu

•
•
•
•

OPI-kurssi
Tuotantokoulu
Koulutussopimus
Opinnäytetyöt

Sosiaalinen valmennus
• Terapeuttinen työtoiminta
• Yhdyskuntapalvelu

Perho

VETELI

•
•
•
•
•

Opiskelijavalmennus

Veteli

Vaunusepäntie 17
• Retro-kierrätysmyymälä & café
• Kotipalvelu
• Kokoonpanotyöt
• Kuljetukset

muista Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan kunnista sekä
Pohjois-Pohjanmaalta!

VALMENNUSPALVELUMME 2020:

Kirkkotie 3
• Toholammin
lähituotemyymälä
• Kahvila
• Matkahuollon palvelut

PIETARSAARI

Meille voi tulla valmennukseen myös

kts-MYYMÄLÄ
MUU TYÖPAJA
kts hallinto
kts-kahvila/ruokala

meillä voi suorittaa
osia seuraavista
PERUStutkinnoista:

PERHO

Haanentie 26
• Perhon ruokala
Vehmassuontie 5
• Elektroniikan purku
• Puu- ja pihatyöt
• Verhoilu
• Ompelu

•
•
•
•
•
•
•
•

Media-ala ja kuvallinen ilmaisu
Liiketoiminta
Puuteollisuus
Kiinteistö- ja puhdistuspalveluala
Autoala
Kone- ja tuotantotekniikka
Ravintola- ja catering-ala
Pintakäsittelyala

Yhteensä 570
opintosuorituspistettä!

“On VALMENTAUTUJAN
turvallista tietää, että
KOMMENTTI
on joku
jonka kanssa voin
etsiä ulkopuolista
Millaista
palvelu oli
työpaikkaa.”

Mitä opin
Juho, TEAK-valmentautuja

Työllistymistä edistävä
		ammatillinen kuntoutus

TEAK
MITEN MUKAAN:

• olet 16 – 29- vuotias
• ja toimintakykysi on
olennaisesti heikentynyt
> suullinen hakemus Kelalle
> tai lääkärin B-lausunto ja
kuntoutushakemus Kelalle
• olet täyttänyt 29 vuotta
> lääkäriltä B-lausunto ja
kuntoutushakemus Kelalle
> Kela myöntää

♥♥ Työikäisille nuorille ja aikuisille, joiden
tavoitteena on siirtyä työelämään ja
itsellä on halu selvittää toiveena olevan
ammattialan soveltumista.
♥♥ Työllistymistä edistävää, yksilöllistä
kuntoutusta.
♥♥ Kuntoutusrahasta päätöksen tekee Kela.
♥♥ Kuntoutuspäiviä 3-5 /vk
♥♥ Kuntoutuspäiviin kuuluu ilmainen lounas.

Kuntoutus alkaa palvelulinjan mukaisesti Kokkotyö-säätiön työpajalla, ulkopuolisessa työkokeilussa tai työharjoittelussa.
Kokkotyö-säätiöllä TEAK-palvelussa etuina ovat omat työpajat: työpajajakso helpottaa
aloitusta, jos on ollut pidempään pois työmarkkinoilta. Pajalla voi ensin kokeilla paluuta
säännölliseen toimintaan, ja kun on valmis uusiin haasteisiin, sitten jatketaan muuhun työpaikkaan. Ammatillisen kuntoutuksen polku on kuitenkin yksilöllinen, jollekin voi löytyä heti
oma paikka yrityksessäkin.
Onnistumisen kokemukset ja konkreettinen tekeminen auttavat siirtymään kohti työelämää.
Usko itseen ja omaan tekemiseen kasvaa kuntoutuksen aikana. TEAK-palvelun kautta on
monelle löytynyt työ- tai opiskelupaikka. Ellei se vielä jakson jälkeen ole ajankohtaista, mietitään yhdessä muu jatkovaihtoehto. Ammatillinen kuntoutus on valmentajan ja kuntoutujan
yhteistyötä.

“TEAK voi olla mahdollisuus kokeilla jotain ammattia, jota on ehkä
vuosia miettinyt ja haaveillut.”

Timo, työhönvalmentaja

pAJOILTA
MITÄ MENEILLÄÄN?

Perhon ruokala tekee myyntiin erilaisia leivonnaisia. Katso FB:sta päivän tuotteet.
Perhon pajalla tehdään uutuustuotteena
saunatyynyjä. Konepestävät tyynyt täytetään säkkituolien kierrätetyistä sisuksista.
Tulossa myyntiin Kaustisen myymälään!
Perhon liikkuva paja tekee asiakkaiden luona polttopuita, pihatöitä sekä pientä nikkarointia. Keikkaa pukkaa!
Pietarsaaren pajalla valmistuu kynttilälyhtyjättejä sekä kangasmaskeja, myynnissä
Kierrätysmyymälä Retrossa!
Wanhassa Markussa Kaustisella verhoillaan,
ja myymälän puolelle tulee hyvää kierrätystavaraa ovista ja ikkunoista.
Vetelissä on käynnissä vanhan sohvan pelastusprojekti.
Kokkolassa kiinteistöpajalla on rännien putsaussesonki ja pihatyöt kuumimmillaan.
Metallipajalla on syksyn aikana suunniteltu
oma sahapukin malli, ja tämä uutuustuote
on tulossa myyntiin Kokkolan myymälään!

Meis tä
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!
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Viestintä- ja projektipajalla tehdään esittelyvideoita ja uusia joulutuotteita kuvansiirtotekniikalla. Yhteistyössä Luovin opiskelijat
puupuolelta!
Kokoon ShopIssa mahtavia tarjouspäiviä:
27.11. Black Friday & 20-21.11. Kokkolan
joulunavaus!
Autohuollossa renkaavaihtokausi on tiivis ja
tiukka. Muut korjaukset ja pesut jatkuvat rinnallarivakasti entiseen malliin.
Palvelupajan joulukalenteri on jo täynnä
siivouksia.
Vinge caféssa & Kokoon caféssa joululeivonnaismyyjäiset 14-19.12. Tänä vuonna myös
pakasteina!
ICT-paja on syksyn aikana vastannut digikoulutuksen koneiden toimivuudesta.
Puutyössä porataan, sahataan,
naulataan ja nauretaan!

MITÄ OLET OPPINUT
VALMENTAUTUJANA MYYMÄLÄSSÄ?

──
──
──
──

sosiaalisia taitoja
asiakkaiden kohtaamista
kassalla oloa
rohkeutta kohdata ihmisiä

(Kommentit Toholammin lähituotemyymälästä)

juttuvinkki?

Tätä ja paljon muuta tapahtuu
pajoilla joka päivä. Ota kuva ja
lähetä juttuvinkki seuraavaan
lehteen: kati.hyvonen@kokkotyo.fi

VANHA PARANEE VAAN

Perhon ja Vetelin työpajoilla kunnostetaan
asiakkaiden huonekaluja tilauksesta. Myös
lahjoitushuonekaluja kunnostetaan ja myydään uudella ilmeellä Kaustisen ja Kokkolan
myymälöissämme.
Kaustisen ja Perhon pajoilla tehdään myös
huonekaluverhoilua, yleisimpiä töitä ovat
vanhat nojatuolit mojovin jousin. Vanhoja
huonekaluja työstäessä oppii kädentaitoja, vanhoja tekniikoita, tarkkuutta ja pitkää pinnaa.

KIErräTysMyyMäLäKIErrOs

PErHON Ruokala
Ma-pe
aamupala
lounas
kahvit
päivällinen

7:30 - 8:45
10:45 - 12:15
13:00 - 13:30
15:30 - 16:20

»» ruokaa ja leivonnaisia myös mukaan
»» tilaa kakut ja suolaiset juhliin
»» ruokalassa voi järjestää tilaisuuksia,
meiltä tila + tarjoilut!

Haanentie 26
040 630 0666
ruokala.perho@kokkotyo.fi

KOKOON
Kaarlelankatu 6
Kokkola

rETrO
Vaunusepäntie17
Pietarsaari

WANHA
MArKKU
Siltatie 20
Kaustinen

Kangasmaskeja

Kokkotyö-säätiön

AUTOHUOLTO
•
•
•
•
•
•
•

Lähituotemyymälä
Kirkkotie 3
Toholampi

valmistaa ja myy:

ma-pe
9-16
050 553 3071
Vaunusepäntie 17,
Pietarsaari

Öljynvaihdot
Pienempien sähkövikojen korjaus
Alustan korjaukset
Pienet ruostevauriokorjaukset
Rengas- ja vannetyöt
Pesut, vahaukset ja fiksaukset
Katsastustarkastukset

Yrittäjäntie 5-7, Kokkola
jori.jarvi@kokkotyo.fi
0400 595 941

ma-pe
8-16

TOHOLAMMIN

		Lähituotemyymälä

Ma-pe 10-17
»» Nyt lähialueen lihakarjanlihaa ja
lampaanlihaa suoraan tuottajalta
»» Lähikananmunat 0.25 snt/ kpl
tai 30 kpl vain 6,10 €
KAFFI
»» Muut elintarvikkeet ja käsityöt + PULL
A
»» Matkahuollon palvelut
»» Kahvila

2€

Kirkkotie 3
		
040 823 8665
tyopaja.toholampi@kokkotyo.fi

VINGE CAFÉ
Kahvilatuotteet

• kahvi/tee
• limsa/trip-mehu
• omassa kahvilassa valmistetut leivonnaiset,
voileivät, pizzapalat ja annossalaatit
• jogurtti/rahka, makeiset

Tilaustuotteet

juhliin ja kokouksiin:
• täytekakut, voileipäkakut
• makeat ja suolaiset leivonnaiset
• erilaiset pikkuleivät yms.
Tilaukset ja tarjouspyynnöt:
tai 040 553 3260

VINGE CAFÉ

