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Työpajatoiminta Kaksineuvoisessa
Työpajatoiminta käynnistyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Euroopan
Sosiaalirahaston rahoittamalla kehittämishankkeella vuosien 2010-2013 aikana. Työpajatoiminnan tarkoituksena
on työllisyyden parantaminen ja ns. välityömarkkinoiden kehittäminen alueella. Tällainen toiminta parantaa asiakkaiden elämänlaatua ja terveyttä sekä
estää syrjäytymistä.
Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat alueen TEtoimistot, koulutuspalvelujen
tuottajat ja yritykset. Te-toimistojen kautta asiakkaat tulevat
työpajoihin ja yritysten kautta
heidät pyritään työllistämään.
Työpajoja on kaksi, Evijärvellä ja Kauhavalla. Työpajojen toiminta pyrkii noudattamaan kestävän kehityksen periaatetta.

listyä. Työpajalla on mahdollisuus selvittää työllistymisen esteitä ja kartoittaa
useampia mahdollisia ammattialoja ja
niiden soveltuvuutta asiakkaan elämäntilanteeseen.

Palvelut ja käytännön
toiminta

Työpajan toiminta
Työpajan toiminnan tarkoituksena on
parantaa yksilön mahdollisuuksia työja koulutusmarkkinoilla. Työpajassa asiakkaat työskentelevät työpajaohjaajan
valvonnan alaisena. Työmenetelminä
ovat käytännön työn ohella työ- ja yksilövalmennus. Jokaiselle pajatoimintaan
osallistuvalle pyritään löytämään hyvä
ratkaisu tulevaisuutta varten.

Kestävä kehitys –teema
Tämä teema tulee olemaan keskeinen
työpajatoiminnan näkyvyydessä ulospäin. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.
Kestävä kehitys sisältää sekä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen että kulttuurisen näkökulman.
Työpajan henkilöstö on tietoinen kestävän kehityksen edellytyksistä ja välittää tämän tiedon myös työpajan asiakkaiden omaksuttavaksi. Pajan toiminnassa kestävä kehitys tulee näkymään
sekä pajan sisällä, että ulospäin suuntautuvassa toiminnassa. Yhteistyötä
tämän teeman ympärillä tullaan tekemään alueen jätehuoltoyhtiöiden, kuntien ympäristöviranomaisten ja paikallisen KEKE-hankkeen kanssa.

Työpajan kohderyhmät
Työttömät – työikäiset työvoimatoimiston asiakkaat, joilla on vaikeuksia työl-
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Puu- ja metallitöitä varten kiinteistössä on tilavat hallit, joissa erilaisten tilaustöiden suunnittelu ja toteutus tulevat
mainiosti onnistumaan. Samoin tekstiilitöiden tekemistä varten kunnostetaan
erilliset tilat pajan yhteyteen. Tilojen
odotetaan valmistuvan vuoden 2011 aikana, jolloin toiminta pääsee täysimuotoisena käyntiin.
Työpaja Kieppis Evijärvellä toimii kierrätyskeskuksen
vajaan 200m²:n kiinteistössä, jota kunnostetaan.
Kieppiksen toiminta tulee perustumaan lähinnä tekstiili- ja puutyötoimintaan sekä ympäristönhoitoon. Evijärvellä on
palkattuna yksi työpajaohjaaja.

Työpajan tilat rakennetaan alusta asti
itse, tilanne tammikuussa 2011.

Nuoret – opintojen keskeytymisen
tai ammatillisen koulutuksen puutteen
vuoksi työttömänä olevat nuoret tarvitsevat ammatillista ohjausta ja tukea
elämäntilanteensa selvittämiseen ja
työkokemusten kartuttamiseen.
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat
– henkilöt, jotka tarvitsevat kartoitusta
työkykyisyytensä selvittämiseksi.

Työpajan tilanne tänään
Työpaja Junki Kauhavalla on tilojen
suhteen remontointivaiheessa. Työpajan käytössä on 1000m² teollisuushallitilaa, johon rakennetaan ja kunnostetaan käyttötarkoitukseltaan erilaisia tiloja. Osa tiloista on toimistotilaa, johon
sijoittuvat työpajan projektipäällikkö ja
toimistosihteeri sekä työpajan ohjaajat.
Tiloihin rakennetaan kahvila/ruokalatilat, jotka ovat avoinna myös yleistä
käyttöä ja ulkopuolisia asiakkaita varten. Keittiö rakennetaan sellaiseksi, että
tulevaisuudessa on mahdollista lounastarjoilu sekä elintarvikkeiden myynti
ja tilausravintolatoiminta.
Pesulatoiminnan käynnistäminen on
yksi työpajan tärkeimmistä tavoitteista.
Pesulatilan rakentaminen on kuitenkin
suuritöinen ja pitkäkestoinen työ, joka
vaatii perusteellisen suunnittelun.

Työpaja Junki tulee palvelemaan Kauhavan alueen asukkaita tarjoamalla pesula-, ravintola- ja kotipalvelutoimintaa.
Pajan tuotteita tulee olemaan myytävänä pajan yhteydessä olevassa myymälätilassa. Molemmat pajat tulevat myös
antamaan tietoa ja ohjausta kestävän
kehityksen periaatteiden toteuttamisessa. Työpaja Kieppiksen yhteydessä tulee myös toimimaan myymälä pajan
tuotteille.

Henkilökunta
Työpajatoimintaa toteuttamaan on palkattu seuraavat henkilöt:
Kirsi Smulter
projektipäällikkö
Satu Huhdankoski toimistosihteeri
Ali Kankaanpää
työpajaohjaaja,
Kauhava
Tiina Kultalahtityöpajaohjaaja,
Byskata
Evijärvi
Pirkko Mäenpää
työpajaohjaaja,
Kauhava
Lisätietoja ja yhteydenotot:
Kirsi Smulter
kirsi.smulter@kaksineuvoinen.fi
040-139 9121
Työpaja Junki
Hallikuja 3
62200 KAUHAVA

Työpaja Kieppis
Kirkkotie 56
62500 EVIJÄRVI
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