
Kuntouttava
työtoiminta
KEKE:llä



Yritetään yhdessä ry on perustanut yli
20 v sitten Kestävän kehityksen
keskuksen Välivainiolle. Toiminta ja
varojen keruu on lähtenyt liikkeelle
kierrätyspaperin keräämisestä
vapaaehtoisvoimin. Toiminnan
perustaja, Seppo perustaja, Seppo Vaaraniemi, silloinen
vankilakoulun apulaisrehtori, halusi
monipuolisesti toimia syrjäytymisen
ehkäisemiseksi.  

Tänään, 2021, Keke on oululainen
työpajakeskus 14 erilaisen työpajan
voimin. Haluamme edelleenkin
kkehittyä monikulttuurisena
kiertotaloustoimijana ja inhimillisenä,
luontolähtöisenä tekijänä.  
Tämän päivän kuntoutujat ja 
palkkatukijaksolla olevat tulevat
monenlaisilla taustoilla. Sepon elämäntyön
perintönä meillä on voimakas halu ehkäistä
ssyrjäytymistä ja tarjota voimaannuttavaa
yhteisöä tueksi elämän järjestymiselle. 
 
Tutustu meihin seuraavilla sivuilla:

Kestävän kehityksen keskus, eli KEKE



Työssäkuntoutujan  tarinoita:

SIIRTYMÄVAIHEITA ELÄMÄSSÄNI



Ryhminä valmentaudutaan arjenhallinnan,
osallisuuden ja työelämätaitojen parissa. 
Teemana on täälläkin, Keken tapaan, luonto ja
kierrätys. Pääosa työskentelystä tehdään omalla
pajalla. Tämän lisäksi on tarjolla ryhmä- tai
yksilövalmennuksia muilla pajoilla tai erillisinä
vvalmennuksina. 

29 vuotiaat ja nuoremmat saavat Kekellä
yksilö- ja ryhmäohjausta 

Yksilöohjaaja käy läpi Keke-jakson alussa
kunkin nuoren työ- ja opiskeluhistorian
sekä tulevaisuuden suunnitelmat. Tutkitaan
toimintakykyä, oppia työyhteisöstä ja etsitään
yyhdessä mahdollisia suuntia tulevalle työ- ja
opiskeluelämälle. Voidaan yhdessä myös
tuottaa hakemuksia tai valmentautua
haastattelu- tai pääsykoetilanteisiin.  



Kätevät-ryhmässä toimitaan ompelimossa
ja / tai keittiöllä. 

OMPELIMOSSA tutustutaan laajasti
erilaisiin kädentaitoihin. 
Tehdään avustavia, esivalmistelevia
ompelimon töitä. Puretaan 
esim. esim. vanha vetoketju pois uuden
tieltä tai ommellaan nappeja. 
Huolletaan kuluneita tekstiilejä pienin
korjauksin, opetellaan käyttämään ja
puhdistamaan ompelukoneita. 

Muita kädentaitoja harjoitellaan esimerkiksi
tekemällä puupajan ja viherpajan kanssa
hhyönteishotelleja, värjäämällä lankoja 
luonnon kasveilla tai tekemällä
sesonkikoristeita jouluksi tai pääsiäiseksi.
 
KEITTIÖLLÄ tutustutaan keittiön avustaviin
tehtäviin ja keittiöön työyhteisönä.
Voidaan valmistella raaka-aineita kuorimalla, 
pesemällä tai leikpesemällä tai leikkaamalla. Pidetään
puhtaana niin työtilat kuin asiakastilat
Täytetään ja käytetään tiskikonetta. Tutustutaan 
resepteihin ja raaka-aineiden valintaan
ja säilytykseen.  Keken keittiö hyödyntää
läheisen ruokakaupan ruokahävikkiä. 
Meillä tulee tutuksi, mikä ruoka on vielä
ssyömäkelpoista ja hyödynnettävää.
 
Kekellä tietysti opitaan myös tähteiden hyödyntäminen 
kompostin ruuaksi ja nähdään syntyvä multa ja
ravinteiden kierto uusiksi yrteiksi. 

Kätevät-ryhmässä voi tutustua myös puhtausalaan.



Entisöintipajalla tuunataan, korjataan ja entisöidään 
puuhuonekaluja tai huonekalujen puuosia. 
Kuntouttavassa työtoiminnassa osallistutaan tähän 
työhön tekemällä esivalmistelutehtäviä, kuten lakan
tai maalin poistoa ja esineiden puhdistusta. Puun
työstöä  voidaan opetella myös valmistamalla uusia
piepienesineitä tai korjaamalla keskuksen omassa
käytössä olevia kalusteita. Pajan palkkatukilaiset
toimivat hienopuuseppinä tai maalareina ja niistä
ammateista saakin pajalla hyvän kuvan ja kipinän. 

Huonekalujen entisöinti ja tuunaus on hiiliviisasta 
kierrätystä parhaimmillaan. Tämä osaaminen on 
hyödyllistä jokaiselle omassa kodissaankin ja tällaista 
palvelua ostavat enenevässä määrin niin yksityiset kuin 
vanhojen huonekalujen kauppiaat. Useat 
korjauspuusepät toimivat yksityisyrittäjinä. 

LLastu-ryhmässä voi tutustua myös pieniin rakennusten 
ja aitojen huoltotöihin. Osia voidaan hioa ja maalata tai 
naulata tai ruuvata paremmin kiinni. Näitä töitä 
tehdään Keken omille rakennuksille. Voidaan myös 
osallistua Kekellä valmistettavien merkkikeppien 
raaka-aineiden käsittelyyn.



Puutarhanhoito, luonnonhoito, ympäristönhoito, 
eläintenhoito ovat Viher-ryhmän tehtäviä.
  
Puutarhanhoitotöissä eletään kasvukauden mukaan. 
Keväällä kasvatetaan taimia kesää varten. Kylvetään, 
koulitaan, hoidetaan taimia ja kompostoidaan.
TTalven jälkeen siivotaan ja valmistellaan viljelypaikkoja. Kesällä taimia 
istutetaan viljelylaatikoihin, ruukkuihin ja
kasvihuoneeseen. Kesän aikana hyötykasveja, yrttejä,
kukkia, puita ja pensaita hoidetaan, kerätään kukkia
ja satoa. Syksyllä huolehditaan viljelykset talviteloille
.Talvella suunnitellaan seuraavan kasvukauden
istutuksia ja tehdään erilaisia puutarhaan liittyviä
rrakennelmia ja vaikkapa pajutöitä.

Pihanrakentamisessa rakennetaan
keskuksen pihoille laatoituksia ja
erilaisia piharakenteita. Viher-ryhmän 
toiminnassa saatat saada kipinän
puutarha-alan opintojen pariin.

Lampaat tuodaan kesäisin maisemalaiduntamaan 
HietasaaHietasaaren rantaniittyä. Viher-ryhmä on mukana 
lammasaitaelementtien teossa ja pystytyksessä. Pitkin kesää 
huolehditaan lampaiden juomavedestä ja lampaiden Lorem Ipsum

Luonto tarjoaa monipuolisesti 
materiaaleja erilaisia rakennelmia ja 
askarteluja varten. Ruokoa, pajuja, heiniä 
jne kerätään eri vuodenaikoina eri 
tarkoituksiin.
 
VValmistellaan myös erilaisia puutarhan 
esineitä kuten kasvilavoja, köynnöstukia, 
linnunpönttöjä tai hyönteishotelleja.



Ratas-ryhmässä on pyöräpajan, pienkonekorjaamon ja 
kierrätyspisteen toimijat.
 
Pyöräpaja on asiantunteva fillarikorjaamo.
Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat osallistuvat 
pajan toimintaan purkamalla 
vvanhoja pyöriä varaosiksi, puhdistamalla
ja lajittelemalla niitä. Varsinaisesti
pyöräkorjausta tekevät
palkkatukityöntekijät, mutta 
jos pyörien tekniikka alkaa
kiinnostaa, on mahdollista oppia 
pyörien osista, mekanismeistä ja
huollosta huollosta paljonkin. Ratas 
ryhmässä monet voimaantuvat ajan
kanssa palkkatukityökykyyn 
asti.
 
Pienkonekorjaamossa huolletaan
polttomoottorikäyttöisiä 
pienpienkoneita. Ruohonleikkurit,
sahat ja mopot ovat tyypillisiä 
työkohteita. Työssäkuntoutuja voi
osallistua tekemiseen vaikkapa 
puhdistamalla osia.
 
Kierrätyspisteessä lajitellaan monenlaisia
mamateriaaleja. On kirjoja, lehtiä, pahvia,
kartonkia, metallia. Työ on helposti
omaksuttavaa ja työn tuloksen näkee
nopeasti. Kierrätyspisteellä valmistellaan
myös kukkien käärepaperinippuja 
kerätystä sanomalehtipaperista.



Miljöö-ryhmässä on kolmenlaista tekemistä: halko-,
kiinteistönhuolto- ja ympäristönhoitotehtäviä.

Halkotöissä tehdään polttopuuta. Sahataan pitkää
pölliä pätkiksi ja halotaan sopiviksi pilkkeiksi. Pinotaan
halot kuivumaan pinoihin. Pakataan polttopuuta 40
litran säkkeihin tai lastataan niitä peräkärrykuormiin.
PPolttopuita käyttävät niin yksityiset henkilöt kuin
taloyhtiöt ja niitä toimitetaan myös Oulun kaupungin
retkeilyreittien nuotiopaikoille.

Kiinteistönhuollossa puhdistetaan pakettiautoja ja
muuta kalustoa sekä tiloja. Hoidetaan Keken omilla
tonteilla lumityöt, hiekoitukset, haravoinnit ja muut
pihatyöt.

YYmpäristönhoitotehtävissä raivataan risukkoja tai
osallistutaan järviruo’on keruuseen eri vuodenaikoina.
Kaupungin tai Metsähallituksen ulkoilureiteillä tehdään
puhtaanapitoa ja rakenteiden huoltoa.



Mediapajalla olemme digitaalisen viestinnän
maailmassa. Osallistumme Keken toimintaan niin
sisäisen kuin ulkoisen viestinnän parissa. Tuotamme
valokuvia, videoita ja äänityksiä. Tutustumme
sosiaalisen median alustoihin sekä niihin
julkaisemiseen. Ylläpidämme infonäyttöjä ja
vvalmistelemme materiaaleja verkkosivuille.

Seuraamme vuoden kiertoa viestintäkalenterin
perusteella ja yritämme pysyä perässä siinä, mitä
kaikkea Välivainiolla, Hietasaaressa, muilla pajoilla ja
kenttätöissä tapahtuu. Luomme tapahtuneesta
tarinoita jaettavaksi erilaisissa
digitaalisissa muodoissa.

VVoimme tuottaa
retkeilyreittiopasteita
digitaaliseen muotoon tai
nauhoittaa sattumuksia
työmailta.

Hyvä visuaalinen silmä, joka
näkee uusia näkökulmia
tutuissa asioissa,tutuissa asioissa,
piirtämistaidot tai kirjoittava
kynä harjaantuu, kun
haastamme toinen
toistamme oppimaan
uusia ilmaisutapoja.

Tutustumme hyviin
esiesimerkkeihin digitaalisen
viestinnän maailmassa ja
pyrimme ottamaan opiksi tai laittamaan
paremmaksi.



Kekellä pajoilla tutustutaan työkoneisiin ja
kalustoon, joita alan töissä yleensä käytetään.

Omien pajojen lisäksi vieraillaan myös talon
ulkopuolisilla työmailla.

Keke -jakson aikana voit suorittaa erilaisia
korttikoulutuksia kuten ensiapu,
ttyöturvallisuuskortti tai hygieniapassi.



Esimerkkejä:

”Keittiöhenkilö osaa laittaa
lounasruoat esille ohjeiden
mukaisesti linjastoon tai
noutopöytään ja huolehtii
niiden riittävyydestä ja
siissiisteydestä”

            ”Julkaisugrafiikan tekijä
             käyttää osittain ohjatusti
             visuaalisen suunnittelun ja
             viestinnän ilmaisukeinoja”

Opinnollistaminen on monelle uusi käsite. Se
tarkoittaa työssä oppimista vahvistettuna sillä,
että opituista asioista saa
PAIKKO-osaamistodistuksen.
 
Käytännössä työstä tunnistetaan
ammaammattitutkinnon mukaisia opittavia asioita.

Todistusta voi hyödyntää työnhaussa ja
tulevaisuuden opinnoissa. Opittuja asioita
voidaan hyväksilukea opintojen yhteydessä.



VÄLIVAINIO

TUIRA

Meille löytää helposti:
Sorvarintie 18, 90530 OULU
Välivainio



Kuntouttavan työtoiminnan vastuupäällikkö
Satu Mörsäri
satu.morsari@kekekeskus.fi
044 0341 320

Nuorten yksilöohjaaja
Heli Karppinen
hheli.karppinen@kekekeskus.fi
044 0575 900

Kätevät-ryhmän ohjaaja
Merja Soininen
merja.soininen@kekekeskus.fi
044 7409 530

Viher-ryhmän ohjaaja
SiSirkka Tervakangas
sirkka.tervakangas@kekekeskus.fi
044 0340 013

Lastu-ryhmän ohjaaja
Jukka Kemppainen
jukka.kemppainen@kekekeskus.fi 
044 7048 543

RRatas-ryhmän ohjaaja
Reijo Keinanen
reijo.keinanen@kekekeskus.fi
044 3699 762

Miljöö-ryhmän ohjaaja
Aki Pietarila
aki.pietarila@kekekeskus.fi
044 044 7825 802

Mediapajan ohjaaja
Marjatta Halttu 
marjatta.halttu@kekekeskus.fi
044 7132 213

Keke toimisto info@kekekeskus.fi
044 7328 034
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