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Tampereen työvalmennussäätiö Syke
toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa,
yksilö- ja työhönvalmennusta tamperelaisille pitkään työttömänä olleille
henkilöille. Metalli- ja kiinteistöpaja on
yksi Sykkeen viidestä työpajasta.
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Metalli- ja kiinteistöpaja
Metalli- ja kiinteistöpaja huolehtii erilaisten kuljetusten ja logistiikan toimivuudesta Sykkeen muilla
pajoilla. Lisäksi tehtäviin kuuluu erilaisia huolto- ja
pihatöitä sekä pienkonekorjausta.
Pajan koneet, laitteet ja käsityökalut mahdollistavat
monipuolisen rautarakennetöiden sekä hitsauksen
opettelun ja harjoittelun. Tampereen kaupunki yhteistyökumppanina ja tilaajana takaa pajalle töiden
perusrungon, mm. jääkiekko- ja jalkapallomaalien
valmistus ja vuosittaiset huollot sekä erilaisten

Yksilövalmennus
puistonpenkkien metalliosien valmistus ja kokoonpano kuuluvat vuosittaiseen ja jatkuvaan tilauskantaan.
Käytössä on henkilöauto ja pikkubussi, joilla voidaan
suorittaa pieniä kuljetuksia.

Yksilövalmennus on yksi osa työvalmennussäätiön
valmennuskokonaisuutta, jolla edistetään asiakkaan
kanssa yhteistyössä arjen taitoja sekä etsitään suuntaa
kohti koulutusta tai työelämää.

Pajalla opitaan hallitsemaan työelämän eri lainalaisuuksia, kuten säännöllisyys työaikojen suhteen, toisten huomioon ottaminen ja työturvallinen työskentely
työyhteisössä. Työturvallisuus korostuu etenkin koneisiin ja laitteisiin perehdyttämisessä ja niiden oikeaoppisessa käytössä.

Tavoitteena on yksilövalmennuksen keinoin auttaa ja
tukea asiakasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Asiakas on aktiivisesti itse tekemässä
päätöksiä ja valintoja, jotka tähtäävät hänen suunnitelmiensa toteutumiseen. Palveluun kuuluu oleellisena
osana asiakkaan jatkosuunnitelmien työstäminen.

Kuntoutuminen ja oppiminen toteutuvat töitä tekemällä, valmennuksessa otetaan huomioon valmentautujan yksilölliset tavoitteet. Työ-, yksilö- ja
työhönvalmentaja auttavat selkeyttämään koulutusja työllistymistavoitteita ja kannustavat liikunnan,
kulttuurin ja erilaisten sosiaalisten tapahtumien kautta
arjen hallintaan.

Yksilövalmennuksella täydennetty työtoiminta
sisältää:

Metalli- ja kiinteistöpajalle voi hakea ympäri vuoden.

• henkilökohtaiset ohjaavat keskustelut
• ohjausta ja tukea päihde- ja mielenterveysongelmissa sekä muussa terveydenhuollossa
• työelämän taitojen ohjausta
• koulutus- ja työpolun kartoittamisen

Palvelu sisältää asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan ajalta
yhden päivittäisen aterian sekä kahvin tai teen, päiväkohtaisen
ylläpitokorvauksen 9 € tai toimintarahan sekä osallistumisesta
aiheutuvat matkakustannukset.
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