Yrittäjä tai yksityinen palvelujen tarvitsija:
Ota yhteyttä osastojemme yhteyshenkilöihin.

Kuopion työkeskus
Kasarmikatu 6
70110 KUOPIO
kuopiontyokeskus@kuopio.fi

Kuopion työkeskuksen johtaja
Kerttu Virsu
puh. 044 718 3285 tai (017) 183 285
kerttu.virsu@kuopio.fi

Kuopion työkeskus

Avotyö ja tuettu työllistyminen
Työnohjaaja Sirkku Nurmi
puh. 044 718 1035 tai (017) 183 286
sirkku.nurmi@kuopio.fi

Kuopion kaupunki
sosiaali- ja terveyskeskus

Ohjattu avotyö
Työnohjaaja Riitta Nykänen
puh. 044 718 1037 tai (017) 183 286
riitta.nykanen@kuopio.fi
Metalli- ja puuosasto
Työnohjaaja Sirpa Eskelinen
puh. 044 718 3266 tai (017) 183 266
sirpa.eskelinen@kuopio.fi
Työnohjaaja Asko Leinonen
puh. 044 718 1716 tai (017) 183 266
asko.jaakko.leinonen@kuopio.fi
Alihankinta- ja kokoonpano-osasto
Työnohjaaja Tuula Valtonen
puh. 044 718 1086 tai (017) 183 264
tuula.valtonen@kuopio.fi
Keittiöosasto
Työnohjaaja Silja Hartikainen
puh. 044 718 1715
silja.hartikainen@kuopio.fi
Puhtaanapito-osasto
Työnohjaajat Kaie Hyvönen ja Riitta Marin
puh. 044 718 1036 tai (017) 183 286
kaie.hyvonen@kuopio.fi
riitta.marin@kuopio.fi
Kehitysvammapalveluiden tulosyksikön päällikkö
Tapio Immonen
puh. 044 718 3290
tapio.immonen@kuopio.fi
Erityisneuvola
Tulliportinkatu 15 H, 3. krs
Terveyskeskusavustaja Merja Niiranen
puh. (017) 18 3251
merja.niiranen@kuopio.fi
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Työnhakija saa hakemuskaavakkeen erityisneuvolasta tai Kuopion työkeskuksesta.

Työtoimintaa kehitysvammaisille
Työpalveluja yrityksille ja yhteisöille

Kuopion työkeskus

Keittiöosasto
Keittiöosasto vastaa ruoan sekä aamu- ja päiväkahvin
tarjoilusta, leivonnasta sekä koululaisten iltapäivätoiminnan välipalan järjestelyistä.

Kuopion työkeskus tarjoaa mielekästä ja merkityksellistä
työtä sekä yksilöllisesti rakennettuja työväyliä vammaisille
henkilöille heidän koulutuksensa, kiinnostuksensa ja valmiuksiensa mukaisesti.
Työkeskuksessa toimii eri alojen työosastoja. Työkeskuksessa työskentelevien kanssa laaditaan urasuunnitelma,
joka sisältää tulevaisuuden tavoitteet ja keinot niiden
saavuttamiseksi. Työllistyminen toteutuu urasuunnitelmien
mukaisesti työkeskuksen työosastoilla tai erilaisiin työtehtäviin yrityksiin, yhteisöihin ja yksityistalouksiin.

Avotyö
Avotyöntekijä työskentelee työkeskuksen järjestämillä
tavallisilla työpaikoilla erilaisissa avustavissa tehtävissä
mm. kaupoissa, keittiöissä, palvelukodeissa sekä kiinteistönhoidossa ja siivouksessa. Hän saa tukea avotyönohjaajalta
sekä työpaikan lähihenkilöltä.

Tuettu työllistyminen
Työntekijä tekee palkkatyötä avoimilla työmarkkinoilla.
Työnohjaajan tuki on käytettävissä työllistymiseen liittyvissä eri vaiheissa. Työsopimuksen tekee työntekijä itse
työnantajan kanssa.

Metalli- ja puuosasto
Metalli- ja puuosastolla tehdään tilausten mukaan puukalusteiden kunnostus-, pinnoitus- ja huoltotöitä sekä alihankintana erilaisia kokoonpano- ja sarjatöitä. Osastolla
valmistetaan omana tuotantona esim. katiskoja, makkaratikkusarjoja ja nukkekoteja.

Puhtaanapito-osasto

Ohjattu avotyö

Puhtaanapito-osastolla työskennellään siivouksen ja
pyykkihuollon tehtävissä. Osasto vastaa työkeskuksen
päivittäisestä siivouksesta. Tilauksesta tehdään siivousja pyykkihuollon palveluita yrityksille ja yhteisöille.

Ohjatussa avotyössä tehdään pienryhmissä jatkuvia ja projektiluonteisia töitä työnohjaajan johdolla. Työtehtävät ovat
kiinteistönhoitotehtäviä, kauppojen ja huolintaliikkeiden
järjestely-, kierrätys- ja lajittelutehtäviä sekä lähettipalvelua.

Alihankinta- ja kokoonpano-osasto
Alihankinta- ja kokoonpano-osastolla valmistetaan ja
kootaan tilausten mukaan erilaisia komponentteja. Lisäksi
osastolla tehdään erilaisia kudontatuotteita ja ompelutilauksia. Yritysten kanssa sovitut työt tehdään työkeskuksen tai yrityksen omissa tiloissa.

