
Warkop-palveluiden henkilöstö 
koostuu sosiaali- ja terveysalan osaa-
jista, moniammatillinen tiimimme 
työskentelee tehokkaasti henkilöi-
den kanssa, jotka tarvitsevat tukea 
ja ohjausta kiinnittyäkseen työelä-
mään.  Näemme tarpeen seudulli-
sesti edelleen kehittää yhteistyössä 
kuntoutus- ja koulutuspalveluja 
niitä tarvitseville.

Warkop –palvelut tuottaa Kelalle 
ammatillista kuntoutusta ”Maku 
–työhönvalmennusta”, kunnille 
työtoimintaa, työhallinnolle 
erilaisia koulutuksia mm. lyhyt 
kursseja työnhakuun,  ohjaavia 
koulutuksia sekä yhteishankinta-
koulutuksia. Lisäksi työhallinnolle 
ja kunnille tuotetaan erilaisia yksi-
lö- ja ryhmävalmennuspalveluja, 
kuten työvalmentajapalvelua sekä 
erisisältöisiä ryhmävalmennuspal-
veluja. Yhteistyössä Warkop Oy:n 
muiden toimipisteiden kanssa tar-
joamme työharjoittelu, työelämä-
valmennus- ja työkokeilupaikkoja. 
Teemme työkunnon arviointeja 
sekä  uraohjausta yritykseemme 
tukityöllistetyille henkilöille.

Palveluistamme esittäytyvät työ-
valmentajapalvelu, työtoiminta 
ja Maku –työhönvalmennus nyt 
tarkemmin:

Työhallinnon työvalmentajapal-
velu on tehostettua ja räätälöityä 
yksilöllistä valmennusta työnha-
kuun Varkauden, Leppävirran ja 
Juvan seudun työvoimatoimis-
tojen, työhallinnon Myötätuulta 
-projektin sekä Varkauden seudun 
työvoiman palvelukeskus Paletin 
eri-ikäisille työnhaussa tukea tar-
vitseville henkilöille. 

Työvalmennukseen siirrytään työ-
voimaneuvoja opastuksella. 

Työvalmentajapalvelussa työval-

Varkauden seudulla kuntoutus- ja 
työhönvalmennuspalveluja tuottaa 
Warkop –palvelut

mentaja kartoittaa valmennettavan 
valmiudet työelämään, työhakutie-
dot ja -taidot sekä henkilökohtaiset 
vahvuudet ja osaamisen.

Työvalmennuksen tavoite on 
yksilöllinen. Valmennuksen aikana 
työvalmentaja ja valmennettava 
etsivät yhteistyössä valmennettavalle 
tavoitteiden mukaisesti joko työ-
harjoittelu-, työelämävalmennus-, 
työkokeilu-tai työpaikan avoimilta 
työmarkkinoilta. 

Työpaikan löytymisen jälkeen 
työvalmentaja voi tarpeen mukaan 
olla perehdyttämässä ja tukemassa 
valmennettavaa työpaikalla.

Lisätietoja:  
Mirkka Vokkolainen, 
työvalmentaja 
puh. 040- 8676 173 ja 
Katja Koponen,  
työvalmentaja 
puh. 040-8676 135

Kunnille tuotettavan työtoimin-
tapalvelun tavoitteena on luoda 
asiakkaalle mielekkään toiminnan 
kautta mahdollisuuksia osallistua 
yhteiskuntaan tasavertaisena jä-
senenä, sekä edistää asiakkaiden 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
toimintakykyä. Osalle asiakkaista 
työtoiminta toimii kuntoutumisen 
väylänä kohti työelämää. 

Kohderyhmänä ovat henkilöt, 
joiden työkyky on vajaakuntoisuu-
den vuoksi alentunut siten, ettei 
heillä ole edellytyksiä osallistua 
tavanomaiseen työhön tällä hetkel-
lä. Työtoimintaan osallistuva ei ole 
työsuhteessa sosiaaliseen yritykseen, 
vaan toimeentulo perustuu pääosin 
sairauden tai työkyvyttömyyden 
perusteella maksettaviin etuuksiin 
esim. eläke, kuntoutustuki.

Työtoiminnassa oleville järjes-
tetään työtehtävien tekemisen 
lisäksi viikoittain ryhmätoimintaa, 
jolla tuetaan kuntoutujan taitoja 
kehittää työhön liittyviä valmiuksia, 
sosiaalisia taitoja sekä vuorovaiku-
tustaitoja.

Tarjotaan toimintaa ja virikkeitä 
jokapäiväisestä arkielämästä selviy-
tymiseen. Tehdään erilaisia retkiä 
ja tutustumismatkoja lähiympäris-
töön. Järjestetään erilaisia kursseja 
esim. atk-opetusta, hiotaan ensi-
aputaitoja sekä tutustutaan erilaisiin 
liikuntamuotoihin.

Työtoimintaan osallistujalle mak-
setaan työosuusrahaa työtoiminta-
päiviltä. 

Vas. Marjut Mikkonen, Katja Koponen, Eeva Hiltunen, Hanna Ruohoaho ja Mirkka Vokkolainen.

Työtoimintaan 
voi hakeutua otta-
malla yhteyttä joko 
suoraan Warkopille 
tai oman kuntansa 
sosiaaliviranomai-
seen.

Lisätietoja:  
Hanna 
Ruohoaho, 
palvelupäällikkö 
puh. 
040-595 1020
ja  
Eeva Hiltunen, 
työtoiminnan 
ohjaaja 
puh. 
040-8676 137

MAKU-työhönvalmennus on 
mielenterveyskuntoutujille suun-
nattua KELA:n kustantamaa 
ammatillista kuntoutusta, jonka 
tavoitteena on selkiyttää kuntoutu-
jan ammatillisia suunnitelmia sekä 
parantaa työvalmiuksia ja työllisty-
misen mahdollisuuksia.

Kursseja alkaa neljästi vuodessa, 
noin viidelle kuntoutujalle ker-
rallaan. Ensimmäinen jakso on 6 
kuukautta, jonka jälkeen kurssia 
voidaan jatkaa tarpeen mukaan 
3-6 kuukaudella. MAKU-työhön-
valmennukseen voivat hakeutua 
yli 18-vuotiaat kuntoutujat Var-
kaudesta, Leppävirralta Joroisista, 
Kangaslammilta ja Heinävedeltä. 
Kuntoutukseen osallistuvilta edelly-
tetään motivaatiota työhönvalmen-
nukseen, riittäviä elämänhallintatai-
toja, säännöllistä hoitosuhdetta sekä 
kuntoutuksen oikeaa ajoitusta.

MAKU-työhönvalmennukseen 
kuuluu monipuolista työvalmiuk-

sien kartoittamista työharjoittelun 
ja yksilöohjauksen kautta, työnha-
ku- ja atk-taitojen opettelemista, 
oppilaitos- ja työpaikkavierailuja 
sekä virkistystoimintaa ja liikun-
taa. Ryhmätyötaitoja harjoitellaan 
käytännössä erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa. Myös toisten kurssi-
laisten antama vertaistuki kuuluu 
”luontaisetuna” kurssin antiin.

Työhönvalmennuksesta kiinnos-
tuneet voivat ottaa suoraan yhteyttä 
kuntoutusohjaajaan ja sopia tutus-
tumiskäynnistä sekä siitä, miten 
asiassa edetään. Kuntoutustyöryh-
mä suosittelee ja KELA valitsee 
kuntoutujat ryhmään. KELA:sta 
saa lisätietoja työhönvalmennuksen 
aikaisista toimeentuloista.

Seuraavat MAKU-työhönval-
mennusryhmät alkavat:

29.5.2006, 21.8.2006 
ja 18.12.2006.

Lisätietoja: 
Marjut Mikkonen, 
kuntoutusohjaaja 
p. 040-8676 167


