
KUNTOUTTAVAAN 
TYÖTOIMINTAAN

TERVETULOA SAMARIA rf:n

KORJAAMOlle tai 
WANHAKIERTO-FINAFYND kierrätysmyymälään

Tervetuloa mukaan!

MAANANTAI  10-12 ja 12-14 HIKE ulkoiluryhmä 
  (kerran kuussa retki Nuuksioon)
TIISTAI  10-12 GET THE DREAM elämänhallintaryhmä
  12-14 KICK IT UP musaryhmä
KESKIVIIKKO  10-12 ja 12-14 LUOMIS taideryhmä
	 	 10-14	Keittiössä	tapahtuu
TORSTAI  10-14 GO TO WORK työtä	ja	opiskelua
	 	 12-14	OG	vertaistukiryhmä	päihteettömyyteen
PERJANTAI 10-14 PELAISCON peliryhmä	(mm.	shakin	opettelua)

HUOM! 
Voit sovitusti osallistua 

molempien yksiköiden toimintaan!

Kaikilla kuntouttavassa työtoiminnassa olevilla on myös 
mahdollisuus osallistua Korjaamolla järjestettäviin toimintaryhmiin:

Kuntouttavaan työtoimintaan tullaan 3 + 3 kk jaksoissa. 
Työaika on 4 h / päivä, 4 päivää viikossa.

Tutustumiskäynnit mahdollisia!

Kuntouttava työtoiminta voi parhaimmillaan olla polku työelämään tai  
opiskelujen pariin. Olemme sinua varten KORJAAMOlla sekä WANHA- 
KIERTO -myymälässä. Erilaiset päivittäiset tehtävät mahdollistavat 

tutustumisen eri aloihin ja tietenkin voit osallistua 
myös ryhmiin joissa koet uusia elämyksiä ja opimme 
tuntemaan toisemme paremmin. Tule mukaan niin 
suunnitellaan yhdessä sinun elämällesi sopiva polku.



ERILAISIA TEHTÄVIÄ ERILAISIA TEHTÄVIÄVilhonvuorenkatu 7-9 
00500 HELSINKI
www.samariankorjaamo.fi

Antti Kälviäinen (vastaava ohjaaja)
050 505 2664
antti.kalviainen@samaria.fi

 
TYÖTOIMINTA-AJAT 
ovat kahdessa vuorossa, 

9-13 tai 11-15

 

TYÖTOIMINTA-AJAT 
ovat kahdessa vuorossa,

10-14 tai 13-17

Tunturikatu 18 
00100 HELSINKI
www.samaria.fi

Kamilla Lehtonen (vastaava ohjaaja)
050 354 1164
kamilla.lehtonen@samaria.fi

KIERRÄTYSMYYMÄLÄTOIMINTAKESKUS

klo 10 yhteinen aamiainen 
(maksuton aamiainen toiminnassa mukana oleville)
klo 10:15 vapaaehtoinen aamunavaus

klo 9 - 11:30 yhteinen aamiainen
(maksuton aamiainen toiminnassa mukana oleville)
klo 9:15 vapaaehtoinen aamunavaus

Samarian KORJAAMO

KAHVION JA KEITTIÖN TEHTÄVÄT
- kahvin ja teen keitto
- tuotteiden esille laittamista
- yhteisen aamiaisen esille laittaminen
- tiskien hoitaminen
- avustavaa asiakaspalvelua ja kassanhoitoa
 MEDIA-ALAN TEHTÄVÄT
- CAFÉn ja KORJAAMOn mainosten suunnittelua
- some-viestinnän harjoittelua
- kuvaamista ja kirjoittamista 
PIENOISMALLIRAKENTAMINEN
- mahdollisuus oppia rakentamaan pienoismalli 
  vaikkapa rintamamiestalosta
- mittakaavoihin ja CADs-ohjelmaan tutustumista 
TAIDEKÄSITYÖT
- uusiotuotteita kierrätysmyymälän tuotteista  
  (tekstiilit, astiat yms)
- käytetään myös piirtämistä, kuvaamista sekä 
  kirjoittamista apuna 
KULJETUS
- erilaisia kuljetustehtäviä pakettiautolla (jotka 
  liittyvät KORJAAMOn arkeen)
- pikkubussilla henkilökuljetuksia
PIENIMUOTOISET RAKENNUSTEHTÄVÄT
- asuntojen pintaremontit kuten maalaus, kittaus, 
  laminaattien asennus yms.
KIINTEISTÖTEHTÄVÄT
- lamppujen vaihtoa, pihasiivousta, lumitöitä
KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUT
- KORJAAMOn ja WANHANKIERRON päivittäiset 
  siivoukset ja pyykkihuolto 
ERILAISET ALIHANKINTATEHTÄVÄT
- SAMARIA rf:n omien tuotteiden valmistus 
  esim. avaimenperät yms.

MYYNTITEHTÄVÄT
- asiakaspalvelu myymälässä sekä 
  kassatyöskentely
 HINNOITTELU
- kierrätysmyymälän tuotteiden hinnoittelu
 SOMISTUS
- ikkunoiden ja myymälätilan tuotteiden 
  esille laittaminen
 LAJITTELU
- lahjoitustavaroiden lajittelua (astiat, 
  vaatteet, koriste-esineet yms)
 KULJETUS
- kierrätysmyymälän tavaroiden noutoa 
  ja vientiä
 SIIVOUS
- myymälän ja taukotilojen puhtaanapito sekä  
  pyykkihuolto

Mannerheimintie

Runeberginkatu

Rautatientori

Rautatientori - WK-FF 1,5 km

Arkadiankatu

Tunturikatu

Kaivokatu

WANHAKIERTO
FINAFYND

Helsinginkatu

Hämeentie

Vilhonvuorenkatu

Sörnäisten metroasema - Korjaamo 290 m

KORJAAMO


