Warkop Oy
Warkop –palvelut,
kuntoutus- ja koulutusyksikön alkutaipaleen
historiaa ja nykypäivää
Warkop on tuottanut palveluja
kuntalaisille pitkänä aikavälinä jo
vuodesta 1982, palvelut ovat
muuttuneet ajan hengen mukaisesti vuosien saatossa. Warkopista tuli
Warkop Oy 15.3.2004, jolloin se
ensimmäisenä Itä-Suomalaisena
yrityksenä rekisteröityi sosiaalisten
yritysten rekisteriin.
Naisenergiaa piipun ympärillä.

Warkop Oy on Hengitysliitto
HELI ry:n ja Varkauden kaupungin omistama sosiaalinen yritys.
Warkop Oy:n toiminnan perustana on ylläpitää perustyöpaikkoja
sekä tuottaa kuntoutus, koulutus ja
työhönvalmennus –palveluja.
Tänä päivänä Warkop Oy:n 1 –
vuotiaan sosiaalisen yrityksen palveluksessa on noin 70 työntekijää
ja vuosittain Warkop –palvelut yksikössä noin 80 asiakasta. Warkop
Oy:n nykyiset toimintamuodot
ovat ovitehdas Warkop –ovet, kierrätyskeskus Warkop –eko sekä kuntoutus- ja koulutuspalveluja tuottava Warkop –palvelut, jonka nyt esittelemme tarkemmin.
Kuntoutus- ja koulutuspalvelut
eriytyivät omaksi yksikökseen vuonna 1995 , jolloin Warkop edelläkävijänä alkoi toteuttaa ensimmäistä
EU –projektia Pohjois-Savossa. Nyt
kymmenen vuotta myöhemmin
Warkop –palveluiden tuottamia
palveluja ovat mm. työhallinnon
erilaiset koulutuspalvelut, kuten
työnhaku- ja ohjaavat koulutukset,
Kelan ammatillinen kuntoutus
sekä työtoiminta.
Uutena projektina Warkopilla alkoi loppuvuodesta 1998 Kelan ammatillinen kuntoutus, Maku –projekti, joka nykyisin tunnetaan nimellä Maku –työhönvalmennus.
Toiminta vakinaistui vuoden 2003
alussa. Työhönvalmennus on suunnattu mielenterveyskuntoutujille,
joilla kuntoutuminen kohti työelämää on oikea-aikaista ja ajankohtaista. Joka vuosi Maku -työhönvalmennus ryhmiä alkaa neljä , joissa
kussakin aloittaa 4-5 henkilöä. Yhtäaikaisesti työhönvalmennuksessa

Neliömetri
isänmaata

Hanna Ruohoaho työpöytänsä äärellä.
on 15 henkilöä. Maku –työhönvalmennuksen tavoitteena on lisätä asiakkaan työelämätietoutta ja –valmiuksia mm. kehittämällä atk –taitoja ja osallistumalla työharjoitteluun. Lisäksi toiminta pitää sisällään
kuntouttavia elementtejä, kuten elämänhallinnallisia osioita, arjen hallintaa, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon ylläpitämistä sekä
harraste- ja virkistystoimintaa.
Maku -työhönvalmennus -jakso on
pääasiallisesti vuoden mittainen,
jonka sisältö rakentuu asiakkaan tarpeista ja tavoitteista lähtien yksilölliseksi kokonaisuudeksi.
Kunnat ostavat työtoimintapalvelua vajaakuntoisille henkilöille, joiden työkyky on alentunut siten, ettei heillä ole edellytyksiä osallistua
tavanomaiseen työhön. Työtoimintaan osallistuva ei ole työsuhteessa,
vaan toimeentulo perustuu pääosin
sairauden tai työkyvyn perusteella
maksettaviin etuuksiin. Työtoiminta on asiakkaita aktivoivaa, yksilön
toimintakykyä ylläpitävää ja sitä
edistävää työpainotteista toimintaa.
Työtoiminnan tavoitteena on luoda mielekkään toiminnan kautta
mahdollisuus osallistua yhteiskun-

taan tasavertaisena jäsenenä sekä
edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Työtoiminta
–jakso voi olla asiakkaalle yksi kuntoutumisen vaihe kohti työelämään.
Työtoiminnan työpainotteinen
osuus voidaan toteuttaa yrityksissä
tai Warkopin omissa työyksiköissä
Warkop –ovet tai Warkop –eko
kohteissa. Asiakaspaikkoja työtoiminta palvelussa on 16. Työtoiminta suhteen kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Warkop –palvelut ja Warkop –
ovet esittäytyvät avoimien ovien päivänä keskiviikkona 15.6.2005 klo
10-14 Nikkarintie 6:ssa TERVETULOA!
Seuraavissa Piippujen Ympärillä
lehden julkaisuissa esittelemme
Warkop –eko ja Warkop –ovet toimintaa.
Kysy lisää palveluistamme!
Warkop –palvelut,
Hanna Ruohoaho
puh. 040-595 1020

Kävelen pitkin metsäautotietä.
Vain puiden humina ja lintujen laulu seuranani.
Istahdan laakealle kivelle tienposkeen.
Varpaani yltävät juuri ja juuri ojanreunalle.
Edessäni on neliömetri isänmaata.
Katson mitä siihen mahtuu.
Iso sammaleen ja jäkälän peittämä kivi.
Sen vierellä kasvavat koivu, kuusentaimi ja pihlaja.
Kuusen vaaleanvihreät kerkät lupaavat runsaan
vuosikasvun.
Pihlajan kukkanuput kertovat tilhien ja punatulkkujen
saavan ravintonsa tulevanakin talvena.
Puiden alla näen metsätähden kukkivan,
mustikan ja puolukan varpuja sekä hennon vanamon
luikertavan varpujen välissä.
Saraheinän ja horsman lehdillä kimaltelevat kastepisarat
kuin helmet yöllisen sateen jäljiltä.
Metsämansikan kukalla mönkii pieni leppäkerttu.
Keltainen sitruunaperhonen ja tumma suruvaippa
kisailevat kaiken yllä.
Miten paljon runsautta, elämän moninaisuutta
mahtuu neliömetriin isänmaata.
Miten paljon rikkautta olet Luoja luonnossa meille suonut!
Osaammeko sitä suojella ja kunnioittaa?
Muistammeko kiittää erilaisuuden rikkaudesta?
Pirkko Lind

