Työvalmennusyksikkö Kanava
tukee toiminnallaan työelämästä sivuun jääneiden henkilöiden elämänhallintaa ja työelämään osallistumista sekä edistää hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta.
Neljässä tiimissä - Kapra, Klemmari, Kätevä ja Kapusta tarjoamme monipuolista työtoimintaa. Haluam- me löytää
jokaiselle asiakkaalle mahdollisuuden tehdä työtä omien
kykyjensä mukaan käytännön kokeilun avulla, sekä
mahdollisuuden kartoittaa omaa tulevaisuutta.
Asiakaslähtöisellä palvelulla mahdollistamme asiakkaan
omien vahvuuksien esiintuomisen, autamme kasvattamaan
osaamista ja tarjoamme osaamisen tunnistamista sekä työhönvalmennusta jatkopolkujen tueksi. Haluamme löytää jokaiselle asiakkaalle mahdollisuuden tehdä työtä omien kykyjensä mukaan käytännön kokeilun avulla.

Kanava on avoinna:
ma

8:30 – 15:30

ti

8:30 – 16:00

Aloitusryhmä

ke

8:30 – 16:00

Uudet asiakkaat tulevat Kanavan toimintaan mukaan aloitusryhmien kautta. Ryhmiä järjestetään joka toinen maanantai,
parittomilla viikoilla. Niiden tarkoituksena on perehdyttää
aloittajat Kanavan käytäntöihin.

to

8:30 – 16:00

pe

8:30 – 14:45

Ryhmä- ja koulutustoiminta
Asiakkailla on mahdollisuus hankkia osaamista eri ammattitutkintojen osioista ja saada osaaminen tunnistetuksi osaamistodistuksella.
Työtoiminnan lisäksi tarjoamme erilaisia lyhytkursseja (työturvallisuus- ja hygieniakoulutukset) ja ryhmiä. Ryhmätoimintaa päivitetään kysynnän ja tarpeen mukaan. Ryhmiä ovat
esimerkiksi ammattialojen ryhmät, oppimis- ja sosiaalisten
taitojen ryhmät, liikuntaryhmät sekä opiskeluun- ja
työvalmiuksia tukevat ryhmät.
Työhönvalmennuksen palvelut ovat asiakkaidemme
käytettävissä.

Työvalmennusyksikkö Kanava
Pirkankatu 30
33230 TAMPERE
p. 044 4554 740
Kanavan johtaja Mari Toivonen
p. 044 4554 741
Kanavan sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@sopimusvuori.fi
Bussiyhteys pysäkille 1502
kaupungista päin ja 1503
lännestä päin tullessa.

Kuntouttava
työtoiminta:
Tutustumiskäynneistä
Kanavaan voi sopia
Tampereen
työllisyydenhoidon
palveluyksikön tai
aikuissosiaalityön kautta.
Tutustumiskäynnit joka
perjantai klo 9.30
Työhönvalmentajat:
Ulla Pirttisalo
p. 044 4554 742
Nina Vehmas
p. 044 4554 743

Työhön ja koulutukseen suuntaava
kuntouttava työtoiminta
Pitkäaikaistyöttömille suunnattu kuntouttava työtoiminta on
työllisyydenhoidon palvelu, joka pohjautuu aktivointisuunnitelmaan. Palvelun tavoitteena on oman työelämäpolun löytäminen.
Työtoiminnan lähtökohtana ovat yksilölliset kyvyt, taidot, tavoitteet ja toiveet. Toimintaan osallistutaan sovitusti 3 - 4 pv / viikko 4 - 6 tuntia päivässä.
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaaksi pääsee Tampereen Työllisyydenhoidon palveluyksikön kautta. Osallistuminen on maksutonta ja siihen sisältyy ohjatun työtoiminnan ja ryhmätoiminnan
lisäksi lounas ja kahvit.
Työtoimintapäiviltä saa 9 euron suuruista ylläpitokorvausta ja
osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan.
Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta
Pitkäaikaistyöttömille suunnattu toiminta on työllisyydenhoidon
palvelu, jonka tavoitteena on edistää osallisuutta ja työelämävalmiuksia.
Tavoitteelliseen toimintaan osallistutaan sovitusti 3 - 4 pv / viikko 4 - 6 tuntia päivässä.
Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaaksi
pääsee Tampereen aikuissosiaalityön kautta. Osallistuminen on
maksutonta ja siihen sisältyy ohjatun työtoiminnan ja ryhmätoiminnan lisäksi lounas ja kahvit.
Työtoimintapäiviltä saa 9 euron suuruista ylläpitokorvausta ja
osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan.
Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus:
Toiminnasta kiinnostuneille
tutustumiskäynnit joka
perjantai klo 9.30, ei
etukäteisilmoittautumista.
Palveluohjaaja:
Merja Nuutinen
p. 044 4554 711

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaaksi Kanavaan voivat tulla 18 60 -vuotiaat tamperelaiset ja ympäryskuntalaiset, joiden tavoitteena on kehittää omia työelämävalmiuksia ja elämänhallintaa.
Tavoitteelliseen toimintaan osallistutaan sovitusti 3 - 5 pv / viikko 4 - 6 tuntia päivässä. Osallistuminen on asiakkaalle maksuton
sisältäen ohjatun työtoiminnan, ryhmätoiminnan sekä lounaan ja
kahvin. Matkakustannukset korvataan tamperelaisille.
Tamperelaisille sosiaalisen kuntoutuksen päätöksen tekee aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät. Ympäristökuntalaisille päätöksen tekee heidän oman kuntansa sosiaalityöntekijä.

Tervetuloa!

