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Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr järjestää kuntouttavaa työ toimintaa 
asumispalvelu yksiköissään. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on 
tukea asiakkaiden työllistymistä tai hakeutumista koulutukseen. Asiakkaat 
ovat mukana kuntouttavan työtoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.



KuntouttaVa tYÖtoImInta 
PELastusaRmEIJassa
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr järjestää kuntouttavaa työtoimintaa asumispal-
veluyksiköissään. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaiden 
työllistymistä tai hakeutumista koulutukseen. Asiakkaat ovat mukana kuntouttavan 
työtoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimintaympäristö
Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 
Pelastusarmeijan Kallion keskustalon yksi-
köissä: Alppikadun asumispalveluyksikössä, 
Castréninkadun asumispalveluyksikössä, 
Sosiaalipalvelukeskuksessa, Helsingin 
osastolla ja Pelastusarmeijan upseerikou-
lulla. Lisäksi työtoimintaa on Pitäjänmäen 
asumispalveluyksikössä. 

Pelastusarmeijan yksiköt tilaavat työtoi-
minnalta säännöllisesti erilaisia palveluita 
ja tehtäviä, kuten korjaustöitä, siivousta, 
cateringia ja järjestelytöitä. Keskustalossa 
sijaitsevat työtoiminnan hyvin varustellut tilat: 
polkupyöräpaja, hienomekaniikkapaja, metal-
lipaja, puutyöpaja, keramiikkapaja, askartelu-
paja, pesula sekä keittiö ja kanttiini. 

Työmenetelmät
Käytämme yhteisö- ja yksilövalmennuksen 
sekä neuropsykiatrisia menetelmiä. 
Yksilövalmennuksessa asiakasta tuetaan 

hänen henkilökohtaisten tarpeidensa mukaan. 
Asiakkaan lähtötilanne arvioidaan ja hänen 
kanssaan laaditaan kuukausittainen valmen-
nussuunnitelma, jota seurataan moniam-
matillisen tiimin tuella. Tiimiin kuuluvat 
työvalmentaja, lähihoitaja, toimintaterapeutti, 
sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja 
ja toimistosihteeri. 

Työtehtävät
Puhtaanapito ja siivous: yleisten tilojen 
puhtaanapito- ja siivoustyöt

Puutyöt ja remontointi: asuntojen pintare-
montointi, huonekalujen maalaus, korjaus, 
kunnossapito ja huolto

Ruuanvalmistus, keittiötyöt ja catering: 
aamupalan ja lounasruokailun suunnittelu, 
ruuanvalmistus, tarjoilu sekä cateringtilaisuuk-
sien järjestely

Järjestelytyö: Pelastusarmeijan sisäisen 
postin kuljettaminen, hankintojen kuljetus ja 
nouto. Yhteistilojen ja varastojen järjestely 

ja inventointi. Pelastusarmeijan asuntojen 
tyhjennykset.

Ympäristö- ja naapurustotyö: keskuskort-
telin toimipisteiden yleisten tilojen ja niiden 
lähi- ja piha-alueiden viihtyvyydestä ja siistey-
destä huolehtiminen

Sosiaalialan avustavat työtehtävät: 
asumispalveluyksiköiden asukkaiden arjen 
tukeminen ja ohjaaminen, esim. kodinhoi-
dollisissa asioissa tukeminen ja ohjaaminen, 
asukkaiden saattaminen yksikön ulkopuolisiin 
palveluihin, muutoissa avustaminen

Kädentaidot: tekstiileistä ja muista materiaa-
leista tehdyt käsityöt

Tuotepaja: kuvien suunnittelu, sommittelu ja 
painaminen mukeihin ym.

Graafinen suunnittelu: asumispalvelu-
yksiköiden ilmoitusten, sisäisen lehden ja 
kalenterin suunnittelu ja tuotanto

Pyöräpaja: pyörien korjausta ja huoltoa

Metallipaja: monipuolisesti yleisimpiä 
metallitöitä

Asiakas saa osallistumisestaan todistuksen 
palveluntuottajalta. Kuntouttavan työtoi-
minnan ohella Pelastusarmeija tarjoaa 
vaihtoehtoisia tapoja saada tukea työelämään 
ja kouluttautumiseen.

Yhteydenotot
Vastaava työvalmentaja Leif Jussila,  
puh. +358 45 77 348 076
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