TSEMPIN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA
Harjoittelet työelämän käytäntöjä aidossa työyhteisössä.
Opit monipuolisia työtehtäviä. Tehtäviin perehdytetään alusta pitäen, eli aiempaa
kokemusta ei tarvita. Sopivia työtehtäviä löytyy jokaiselle.
Työtoimintapäiviä on 3-4 viikossa, jotka tukevat säännöllisen arkirytmin saavuttamisessa.
Työvuorot ovat tavallisesti 4 tuntia kerrallaan.
Työtoimintapäivinä saat välipalan.
Kuntouttavassa työtoiminnassa ollessasi olet oikeutettu työmarkkinatukeen sekä
kulukorvaukseen (9€) läsnäolopäiviltä.
Etuisuuksiin kuuluu myös bussikortti, joka tulee sosiaalitoimiston hyväksymänä.

KIERRÄTYSPYÖRÄVERSTAS
RECYKKELI®

LAISKAN KIRPPIS,
KV BOUTIQUE JA KV OUTLET

Turussa ja Mynämäellä
ovat polkupyöräverstaita, joissa
kunnostetaan lahjoituspyöriä myyntiin sekä
tehdään huoltotöitä asiakkaiden pyöriin.

ovat Tsempin kirppis ja myymälät Turussa.

Recykkeleissä
työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi
 polkupyörien huoltotyöt
 kuljetustehtävissä avustaminen
 työympäristön siivous
 myyntityö halutessasi
 asiakaspalvelu halutessasi
 kassatyöskentely halutessasi
 kierrätyskorupaja ym.

Kirppiksellä on myynnissä asiakkaiden
tuotteita omilla myyntipaikoillaan sekä
jokaisessa myymälässä myydään
lahjoituksena saatuja vaatteita ja tavaraa
sekä Recykkeli®-kierrätyspyöriä.
Myymälöiden
työtehtäviä ovat esimerkiksi

Näissä kohteissa sinulla on mahdollisuus
työskennellä aamupäivä- tai
iltapäivävuoroissa.

 myymälän siistiminen
 tavaran lajittelu ja hinnoittelu
 asiakaspalvelu
 somistus
 pienet kahvilatyöt
 kassatyöskentely halutessasi
 korjaus- ja ompelutyö ym.
Työtä tehdään kiertävissä työvuoroissa.

YKSILÖOHJAUS
Tsempin kuntouttavassa työtoiminnassa on mahdollisuus yksilöohjaukseen
kaksi kertaa kuukaudessa. Yksilöohjauksen sisältö määräytyy tarpeidesi pohjalta.
Ohjauksessa tuetaan jaksamistasi sekä käsitellään tavoitteidesi ja elämäntilanteesi kannalta
keskeisiä asioita. Yksilöohjauksessa pääset suunnittelemaan tulevaisuuttasi sekä saat
opastusta työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa.
Yksilöohjaajamme ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia.

LISÄTIETOJA Vastaava kuntoutusvalmentaja Kirsi Viro p. 050 320 5343, www.tsemppi.net

LAISKAN KIRPPIS
 Vanha Hämeentie 29, 20540 Turku

puh. 040 7048879

MYYMÄLÄT
 KV Boutique, Maariankatu 8, 20100 Turku
 KV Outlet, Kärsämäentie 35, 20360 Turku

puh. 050 307 2220
puh. 0400 842 520

RECYKKELI® KIERRÄTYSPYÖRÄVERSTAAT
 Kärsämäentie 35, 20360 Turku
 Pyykkärintie 7, Mynämäki

puh. 050 432 7795
puh. 050 308 5988

TSEMPIN TOIMISTO
 Tsempin toimistossa on mahdollista myös toteuttaa kuntouttavaa
työtoimintaa. Paikkoja rajoitetusti.
 Työtehtäviä ovat mm. perustoimiston tehtävät, asiakaspalvelu,
toimiston siistiminen ja kokousjärjestelyt.
 Vanha Hämeentie 29, 20450 Turku
puh. 050 320 5343

YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja Kirsi Viro p. 050 320 5343 tai kirsi.viro@tsemppi.net

www.tsemppi.net

