TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAN
TOIMINNAN KUVAUS

Yhdistyksen nimi
Joensuun Siniristi ry

Yhdistyksessämme voi tehdä seuraavia työtehtäviä
-

Keittiötyöt: lounasruuan valmistus, kahviotuotteiden valmistus,
avustavat keittiötehtävät, leipominen
Siivous- ja puhtaanapitotehtävät, sis. pihatyöt
Sosiaalialan asiakastyö: asiakkaiden ohjaus, neuvonta, keskustelu,
kiireetön kohtaaminen, yhdessä tekeminen ja ajan viettäminen
Ryhmien suunnittelu ja ohjaus päivätoiminnan asiakkaille (ryhmien
suunnittelussa voi hyödyntää omia harrastuksia/mielenkiinnon
kohteita kuten liikunta, leipominen, lukeminen, kielten opiskelu yms.)

Yhdistyksessämme tuetaan työssä onnistumista
Kattavalla perehdytyksellä. Avoimella ilmapiirillä ja työyhteisöllä. Asioista
keskustellaan tarvittaessa yhdessä ja mahdolliset ristiriitatilanteet selvitetään
asiallisesti. Työntekijöitä kannustetaan ja annetaan onnistumisista positiivista
palautetta usein. Yhdistys suhtautuu työntekijöiden kouluttautumistoiveisiin
positiivisesti. Työajalla saa käydä kuntosalivuorolla kerran viikossa. Tuetaan
avoimille työmarkkinoille palaamisessa ja kuntoutumisessa (esim. kuntouttava
työtoiminta → työkokeilu / kuntouttava työtoiminta → työkokeilu →
palkkatukityö / palkkatukityö -> avoimet työmarkkinat. Työajalla on mahdollista
suorittaa opintoja tai opinnollistettuja työtehtäviä.

Yhdistyksemme perustehtävä on
Päihteetön päiväkeskuspalvelu asunnottomille, päihde- ja
mielenterveyskuntoutujille, vähävaraisille, yksinäisille ja
syrjäytyneille. Toimintaa ohjaavat kristilliset arvot. Toiminnan
kulmakivi ja tärkein toimintaa ohjaava arvo on asiakkaan
kunnioittava kohtaaminen ja asiakaslähtöisyys. Meille kaikki ihmiset
ovat yhtä arvokkaita.

Haluamme tukea työllistymistä, koska
Myös heille, joilla on vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille,
on tärkeää antaa mahdollisuus tutustua työelämään ja saada omista
tiedoista ja taidoista positiivisia kokemuksia ja hyvää palautetta.
Työllistymisellä ja mielekkäällä tekemisellä on usein positiivinen
vaikutus työntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä omaan
itsetuntoon ja -luottamukseen (”hei, minähän osaankin tämän hyvin).
Työllistämiskeinojen avulla on mahdollista kehittää ja laajentaa

Voimme tarjota
Palkkatukityötä (100% palkkatuella)
Työkokeilupaikkoja
Kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä
Työajalla on mahdollista suorittaa
opintoja: päihde- ja
mielenterveystyön ammattitutkinto
tai niiden osia
Cateringalan opinnollistettuja
työtehtäviä

Muuta mitä?
Vapaaehtoistyötä
Toimintapaikkoja
yhdyskuntapalveluksen ja
koevapauden suorittamiseen

yhdistyksen toimintaa, tämä on äärimmäisen tärkeää myös
yhdistyksen näkökulmasta.
Työllistämisen yhteyshenkilö

Yhdistyksemme työllistymistä tukevasta toiminnasta
hyötyvät erityisesti
Pitkään työttömänä olleet ja henkilöt, jotka tarvitsevat tukea avoimille
työmarkkinoille työllistymisessä ja elämänhallinnassa.
Yksinäisyyttä kokevat ja sosiaalisia kontakteja kaipaavat henkilöt.
Erityisesti päihde- ja mielenterveystyöstä kiinnostuneet sekä sosiaalialaa
mahdollisesti jo opiskelleet kenellä on halu työskennellä ko. asiakasryhmän
parissa.
Henkilöt, joilla ei ole koulutusta tai työkokemustaustaa; meille voi työllistyä
myös elämänkokemuksen myötä tulleilla taidoilla (ruuanlaitto, leipominen,
siivoustyöt, ihmisen arvostavan kohtaamisen taito) Osatyökykyiset.
Työtoimintaa tarjoava yhdistys, kun saa apukäsiä toiminnan pyörittämiseen.
Toiminnan kuvaus on tehty Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen
hallinnoiman Tarmo-hankkeen Toiminta näkyväksi -koulutuksessa.

Olemme saaneet työllistämistä tukevasta toiminnastamme
seuraavanlaista palautetta
Työllä tai työtoiminnalla on saatu elämään mielekästä tekemistä ja
uusia ystäviä, työllä on todella merkitystä, kun tehdään työtä
yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa.
Työpaikka on kuin toinen koti, jonne on mukava tulla. Taloustilanne
on parantunut huomattavasti, vaikka tehdään osa-aikatyötä.

Nimi: Kuittinen Marika
Puhelinnumero: 050 4098500
Sähköpostiosoite:
siniristi.jns@gmail.com
http://www.joensuunsiniristi.com/
www.facebook.com/siniristi

