YHTEYSTIEDOT
Ota yhteyttä ohjaajaan / työnsuunnittelijaan
oman sukunimesi alkukirjaimen mukaan.

Teija Lampela
Kuntouttavan työtoiminnan
ohjaaja
02 778 3091
teija.lampela@salo.fi
TYP asiakkaat A-K -kirjain

Tuuli Korpisalo
Kuntouttavan työtoiminnan
ohjaaja
02 778 3140
tuuli.korpisalo@salo.fi
L-Q -kirjain

Marjo Kuitunen
Työnsuunnittelija
02 778 6562
marjo.kuitunen@salo.fi
TYP asiakkaat L-Ö -kirjain

Taija Juselius
Työnsuunnittelija
02 778 6555 ja 046 9214007
taija.juselius@salo.fi
H-K ja R-kirjain

Outi Hoikkala
Työnsuunnittelija
02 778 3130 ja 050 4632768
outi.hoikkala@salo.fi
A-G -kirjain

Nadja Lindgren-Blomerus
Kuntouttavan työtoiminnan
ohjaaja
02 778 3095
nadja.lindgren-blomerus@salo.fi
S-Ö -kirjain

Käyntiosoite:
Salorankatu 5–7, 24240 Salo
Kuntouttavasta
työtoiminnasta
vastaa Salon kaupunki.

KUNTOUTTAVA
TYÖTOIMINTA
Kuntouttava työtoiminta
on palvelu sinulle, joka
olet ollut pitkään
työttömänä tai olet
muutoin haastavassa
työmarkkinatilanteessa.
Toiminnan tarkoituksena
on parantaa
työ- ja toimintakykyäsi
sekä edistää paluutasi
avoimille työmarkkinoille.

Työpajatoiminta, mm:
Työnomainen toiminta, mm:
Puhdistuspalvelut
Ravitsemus, keittiö ja kahvila
Kiinteistö- ja ympäristönhuolto
Liikuntapalvelut
Luonto ja ympäristö
Taide- ja kulttuuri
Tekstiili- ja kädentaidot
Kirpputoritoiminta
Diakoniatyö
Toimisto- ja asiakaspalvelu
Varhaiskasvatus- ja nuorisotyö
Vanhuspalvelut
Vammaispalvelut

Avustavat
tehtävät:
esim. ulkoilu,
pukeminen,
ajanviete

Mahdollisuutesi ja mitä voit hyötyä:
• Väylä koulutukseen, opinnollistaminen; mahdollisuus
saada osasuorituksia mahdollisiin tuleviin opintoihin.
• Työkokemusta, verkostoitumista työelämään ja työpaikkoihin.
• Taloudellista turvaa
• Uusia näkökulmia, rytmiä arkeen ja oman elämän selkiytymistä

Tekstiili- ja kädentaidot
Puutyöt ja pintakäsittely
Catering ala, keittiö ja kahvila
IoT ala, ohjelmointi
Kiinteistöhuolto, ulkotyöt, muutot
Polkupyörä- ja pienkonekorjaus
Arjenhallinta
Retkeily
Media

Asiakkuuden ehtona on,
että olet tehnyt TE-toimistossa
aktivointisuunnitelman
tai olet TYP:n asiakas.
Osa työtoiminnoista edellyttää,
että sinulle on maksettu 300 pv
työmarkkinatukea.

Tavoitteellista ja
suunnitelmallista,
yksilöllisesti
räätälöityä,
sopivan
haastavaa
toimintaa.

Ryhmämuotoinen
toiminta mm.
Terveys ja hyvinvointi
Liikunta
Arjen- ja elämänhallinta
Riippuvuuksien hallinta
Velkaneuvonta
Työnhaku ja osaaminen
Taide ja kulttuuri
Catering ala
Luonto ja ympäristö
Kädentaidot
Kielet

Toiminnan kesto:
3–24 kk
1–4 pv/vk
vähintään 4 h/pv

Tavoitteena
sinun
elämänlaatusi ja
työvalmiuksiesi
parantaminen.

Toimeentulosi kuntouttavan työtoiminnan aikana:
•
•
•
•
•

Työmarkkinatuki tai toimeentulotuki
Kulukorvaus 9 € /toimintapäivä
Matkakorvaus halvimman matkustustavan mukaan 3 km ja sitä pidemmältä
matkalta (kulu- ja matkakorvaus eivät pienennä muita etuisuuksiasi)
Toiminta täyttää aktiivimallin ehdon
Kela voi maksaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatuen
korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,74 €/pv

