Elämänlaatu ry:n
kuntouttava työtoiminta
Elämänlaatu ry tarjoaa kuntouttavaa
työtoimintaa Helsingin Mellunmäessä
lähellä metroasemaa ja upeissa
maisemissa Puotilan kartanolla
Työtoimintatehtävät suunnitellaan
huomioiden yksilölliset tavoitteesi,
tarpeesi ja toiveesi
Elämänlaatu ry on 2011 perustettu,
voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen
yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on
parantaa erilaisissa elämäntilanteissa
olevien ihmisten elämänlaatua
yhteisöllisellä ja tavoitteellisella
toiminnalla.

Kuntouttavaan työtoimintaan
osallistumisesta saat
Kelan/työttömyyskassan maksaman 9 €:n
kulukorvauksen jokaiselta toteutuneelta
työtoimintapäivältäsi. Lisäksi saat
kaupungilta matkarahan.

Lisätietoja:
Marjukka Eerola
Työtoiminnan esimies
p. 050 5011 140
marjukka.eerola@elary.fi
www.elary.fi

TERVETULOA!

Tarkoituksena on löytää sinulle
mielekästä tekemistä tukemaan
mahdollisuuksiasi edetä
työllistymissuunnitelmasi tavoitteiden
mukaisesti
Sinulla on mahdollisuus hyödyntää
omaa osaamistasi ja kokemustasi, sekä
kehittää työelämätaitojasi
Sinun ei tarvitse osata työtehtäviä,
vaan saat perehdytyksen ja ohjauksen
tarpeidesi mukaisesti
Työtoimintamme on työelämäläheistä
ja kaikella toiminnallamme on tarkoitus
Hyvä yhteishenki ja tasa-arvoisuus
kaikkien Elämänlaatu ry:n kuuluvien
kesken on meille tärkeää

Elämänlaatu ry:n kuntouttavan
työtoiminnan tehtävät
Ounasvaara
Ounasvaarakuja 1,
00970 Helsinki
Toimisto:
Tehtävät sisältävät avustavia toimisto- ja järjestötehtäviä,
esim. tiedon- ja tekstinkäsittelyä, erilaisten taulukoiden
ja listojen tekemistä, tiedonhakutehtäviä, kuvankäsittelyä,
sisällöntuottamista, käteiskassan kirjaamista, esitteiden ja
ilmoitusten tekemistä, kokousmuistion kirjoittamista,
puhelin- ja sähköistä asiointia, yhdistyksen sisäistä ja
ulkoista tiedottamista sekä erilaisten materiaalien
käännöstöitä eri kielille.

Keittiö:
Tehtävät sisältävät lounaan suunnittelua ja
valmistamista , keittiön järjestyksen ja puhtaanapidon ylläpitämistä, kahvin/teen keittämistä ja
vierailijoiden tarjoilun valmistamista sekä esille
laittoa. Lisäksi keittiötehtävin kuuluu erilaisten
reseptien etsimistä ja perehtymistä ravintoon
sekä ravitsemukseen liittyviin teemoihin.

Kädentaito:
Tehtävät sisältävät erilaisten käsitöiden valmistamista
monimuotoisia tekniikoita ja ns. pehmeitä materiaaleja
käyttäen. Materiaalivalinnoissa hyödynnetään lahjoitus
ja kierrätysmateriaaleja. Kädentaidoissa on
mahdollisuus tuoda omaa luovuutta esiin.

Puhtaanapito:
Tehtävät sisältävät päivittäiseen siivoamiseen kuuluvia
tehtäviä kuten lattian lakaisemista, imurointia, nihkeä
pyyhintää, pölyjen pyyhkimistä ja wc:n pesua.
Puhtaanapito sisältää myös kausittaisia tehtäviä kuten
ikkunanpesua ja kylmälaitteiden vuosittaista
perushuoltopuhdistusta. Lisäksi siivousvälineiden huolto
ja pyykinpesu ovat osa puhtaanapidon tehtäviä.

Huoltohenkilö:
Tehtävät sisältävät kiinteistön pienimuotoisia ylläpitoon
liittyviä korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, sekä
lähiulkoalueiden pienimuotoista siistimistä ja
kunnossapitoa.

Vahtimestari:
Tehtävät sisältävät asiakaspalvelua kuten vieraiden
vastaanottoa ja opastusta, lähiulkoalueiden pienimuotoista siistimistä ja kunnossapitoa, postien
hakemista ja eteenpäin toimittamista, roskahuoltoa,
kaupassa käymistä ja pukukaappien avainten luovutusta/
palautuksen vastaanottamista.

Puotilan kartano
Puotilantie 7, 00910 Helsinki

Ulkotyöt:
Työtoimintatehtävät vaihtelevat vuodenaikojen ja
yhteistyökumppaneiden tarpeiden mukaan. Tehtävät sisältävät
muun muassa Puotilan kartanon ulkoalueen siistinä pitämistä,
viheralueiden siistimistä ja hoitoa, vuodenaikojen mukaisia
pihatöitä, pihaan liittyviä pieniä huolto/korjaustöitä,
kesäteatterin ja alueellisten tapahtumien rakentantamiseen
sekä järjestelyihin liittyviä avustavia töitä.

