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KOOSTE OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ
Keskeiset yhteystiedot
Työpaja Kokkatoiminnan työkeskus
Osoite Tallivirrantie 4, 77700 Rautalampi
Yhteystiedot vastaava ohjaaja Kyllikki Kemppainen, 040 738 7487, etunimi.sukunimi@rautalampi.fi
Yhteyshenkilö työpajaohjaaja Erja Puoskari, 040 732 1069, etunimi.sukunimi@rautalampi.fi

Toimipisteet ja yksiköt/osastot, paikkakunta
Kokkatoiminnan työkeskus, Tekstiilihuoltoala, Pesula, Rautalampi

Tunnistetut oppimisympäristöt tutkinnoittain
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (2018), kotityöpalvelujen osaamisala
•

Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen,20 osp (valinnainen tutkinnon osa), kokonaan

Kaikki tunnistetut oppimisympäristöt perustuvat 1.8.2018 hyväksyttyihin tutkinnon perusteisiin.
Päivitetty 28.5.2019

TYÖPAJAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kokkatoiminnan työkeskus toimii Rautalammin kunnan alueella tuottaen työpajatoimintaa erilaisille
asiakasryhmille kuten nuorille, pitkäaikaistyöttömille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä
kehitysvammaisille. Kokkatoiminta on toiminut Rautalammin kunnan alaisuudessa 1990-luvulta
saakka, nuorten pajatoiminta on ollut osana toimintaa vuodesta 2008 asti.
Kokkatoiminnan perustehtävä on parantaa asiakkaan arjenhallintaa ja valmiuksia hakeutua
koulutukseen tai työelämään.
Työtehtäviä on tarjolla puu-, metalli-, tekstiili- ja kudontapajoilla. Pajojen lisäksi työtoimintaan voi
osallistua kuljetustehtävissä (pyykki- ja ruokakuljetukset), pesulassa, siivous- ja ruokahuollon
tehtävissä sekä pienissä ohjaustehtävissä kehitysvammaisen päivätoiminnassa.
Kokkatoiminnan henkilökuntaan kuuluu kuusi työntekijää, joiden yhteenlaskettu työpanos Kokkatoiminnan työkeskuksen ohjaustyöhön on 3,5 henkilöä. Työroolit ovat vastaava ohjaaja, avohuollon
ohjaaja, työpajaohjaaja sekä kaksi nuorten työpajaohjaajaa. Lisäksi henkilöstöön kuuluu pesulatyöntekijä (77 %). Henkilöstön koulutustaustasta löytyy 3 sosionomia, yhteisöpedagogi sekä lastenja nuorten erityisohjaaja.
Valmentautujia on talossa päivätasolla 20-26 henkilöä. Vuositasolla työkeskuksessa käy noin 50
valmentautujaa, joista alle 29 vuotiaita on noin 15 henkilöä.
Tärkeimpiä yhteistyön sidosryhmiä ovat etsivä nuorisotyö, sosiaalitoimi, mielenterveystoimisto, tetoimi ja työsuunnittelija sekä koulut.

Rautalammin kunta
Tallivirrantie 4, 77700 Rautalampi
www.rautatalampi.fi

Oppimisympäristön tunnistamisraportti
Kokkatoiminnan työkeskus

-3-

OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS YKSIKÖITTÄIN
KOKKATOIMINNAN PESULA
TALLIVIRRANTIE 4, 77700 RAUTALAMPI
Pajalla tunnistettavat ja tunnustettavat tutkinnot ja tutkinnon osat
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (2018), kotityöpalvelujen osaamisala
•

Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen, 20 osp (valinnainen tutkinnon osa), kokonaan

Pajalla suoritettu työelämässä tapahtuva oppiminen, näytöt ja oppisopimukset
Ammattiopisto Spesia, toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja työelämässä tapahtuva oppiminen

Pajan fyysinen työympäristö
Tilat: 44,5m² esikäsittely ja märkätila sekä 61m² pesu/jälkikäsittelytila + toimisto- ja sosiaalitilat
Pesukoneet: Electrolux W3105H 10,5 kg, W4300H 20 kg sekä W4180H 33 kg
Kuivaus: Kuivausrummut TT260 ja TT600 sekä kuivaushuoneessa ilmankuivaaja Esteri StudioDry
Time
Jälkikäsittely: prässi Pantex 153 sekä kuumamankeli Electrolux IB4316
Punnitusvaaka: Basic 201

Pajan tuotteet, palvelut ja työtehtävät
Kokkatoiminnan pesulassa pestään
-

kunnan sisäinen pyykki (esim. hoitolaitokset, päiväkodit)
lähialueen yritykset (hoitolaitokset, työvaatteet, majoitusliikkeet, hyvinvointiyritykset)
yksityisasiakkaiden pyykkejä

Suurimmaksi osaksi työmme on liinavaatteiden huoltoa, mutta viikoittain huollamme myös
työvaatteita sekä yksityishenkilöiden erilaisia tekstiilejä. Myös peittojen, tyynyjen ja petauspatjojen pesu kuuluu palveluihimme.
Pesulan työtehtäviin kuuluu
-

likaisen pyykin vastaanotto ja kirjaaminen laskutusta varten
pyykin lajittelu ja esikäsittely asiaan kuuluvilla aineilla
pyykin pesu ja kuivatus hoito-ohjeiden mukaan
pyykin jälkikäsittely mankeloiden, prässäten tai silittäen.
puhtaan pyykin pakkaaminen ja säilyttäminen asiaan kuuluvalla tavalla
pyykin saattaminen asiakkaalle (nouto tai kyyditykseen pakkaaminen)

Pyykinpesun lisäksi pesulatyössä tärkeitä työtehtäviä ovat
-

asiakaspalvelu
työturvallisuudesta ja työympäristön siisteydestä huolehtimien
pyykkimäärien kirjaaminen ja laskutus
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Kokkatoiminnan pesula oppimisympäristönä
Kokkatoiminnan pesulassa toimii pieni ja tiivis työyhteisö, joka koostuu yhdestä pesulatyöntekijästä
ja valmentautujista. Jokaisella on mahdollisuus tehdä työtä omien tavoitteiden mukaan ohjaajan
kannustamana ja tukemana.
Pesulan työtehtävät ovat ihanteellisia työpajalle, sillä pesulatyö sisältää monta erillistä työtehtävää, joista yhdessä koostuu koko pyykinpesuprosessi. Valmentautuja saa mahdollisuuden oppia
työvaiheet hallitusti yksi kerrallaan oman henkilökohtaisen aikataulunsa mukaan, silti koko ajan
tuntien olevansa osa pesulan tiimiä.
Pesulassa konkreettisten pesulatyötehtävien lisäksi kiinnitämme huomioita myös työelämän
perusperiaatteiden oppimiseen
-

työelämän pelisääntöjen harjoittelu esim. työaikojen noudattaminen, työturvallisuus sekä
työvaatteiden ja -jalkineiden käyttäminen
arjen hallinnan vahvistaminen, minäkuvan vahvistaminen
sosiaalisten taitojen vahvistaminen, erilaisuuden sietokyky

Valmentautujan henkilökohtaisiin tavoitteisiin päästään huomioimalla erilaiset oppimiskyvyt
tehtäviä suunnitellessa, antamalla jatkuvaa palautetta ja ratkaisukeskeisesti kannustamalla
eteenpäin. Valmentautujan vahvuuksien esiin nostaminen ja yhteisön jäsenenä voimaantuminen
ovat toimintaa ohjaamassa.
Työvalmennusmenetelmiä ovat yksilö- ja ryhmäohjaus. Työtehtävien lisäksi pesulatoiminta sisältää
myös työhyvinvointia tukevaa toimintaa esim. opintomatkoja ja vierailuja.
Työyhteisön arvot: tasa-arvoisuus, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, turvallisuus ja yksityisyyden
suoja, osallisuus ja vuorovaikutus, ekologisuus ja kestävä kehitys.
Päiväys: 28.5.2019

Oppimisympäristön tunnistaja ja organisaatio
Pia Lehtinen, puhdistuspalvelualan opettaja, ammatillinen erityisopettaja, Ammattiopisto Spesia
Pirkko Pakarinen, kotitalousopettaja, ammatillinen erityisopettaja, Ammattiopisto Spesia

Pajan yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Erja Puoskari, työpajaohjaaja, 040 732 1069, etunimi.sukunimi@rautalampi.fi
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LIITE: AVATUT TUTKINNON AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (2018), kotityöpalvelujen
osaamisala
Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen, 20 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Osaa suunnitella vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtäviä asiakaskohteessa: Valmentautuja
ymmärtää palvelusopimukseen perustuvan tekstiilihuoltoprosessin, osaa tulkita eri tekstiilimateriaalien hoito-ohjemerkintöjä ja tietää esikäsittelyaineiden käyttötarkoitukset.
Valmentautuja osaa ohjattuna ajoittaa pesulan erilaiset työtehtävät luontevaksi ja kiireettömäksi
kokonaisuudeksi.
Osaa pestä vaatteita ja tekstiilejä: Valmentautuja osaa lajitella ja esikäsitellä pesulaan tulevat
tekstiilit. Pyykkiä pestessä valmentautuja osaa valita tarkoituksen mukaiset esikäsittelyaineet sekä
pesuohjelmat. Valmentautuja osaa käyttää pesulan (pesu ja kuivaus) koneita turvallisesti ja
taloudellisesti. Valmentautuja työskentelee ohjatusti hygieenisessä työjärjestyksessä ja huomio
infektiopyykin pesussa erillisen pesuohjeistuksen.
Osaa jälkikäsitellä ja säilyttää vaatteita ja tekstiilejä: Valmentautuja osaa käyttää huolellisesti ja
taloudellisesti mankelia, prässiä sekä silittää pyykkiä. Valmentautuja huolehtii puhtaan pyykin sille
varattuun tilaan ja ymmärtää hygienian tärkeyden.
Osaa lähettää ja vastaanottaa pyykkiä pesulasta: Valmentautuja ottaa vastaan Pesulaan saapuvaa
pyykkiä ja huolehtii ohjaajan kanssa pyykin kirjaamisen. Valmentautuja huolehtii puhtaan pyykin
asianmukaisesta säilyttämisestä sekä osaa ohjattuna lähettää pyykin jakoon jakeluauton mukana
asiakkaille.
Osaa torjua tekstiilituholaiset vaatteista ja tekstiileistä: Pesulassa tutustutaan yleisimpiin
tekstiilituholaisiin ja niiden torjutaan hyödyntäen kirjallisuutta sekä tieto- ja viestintätekniikkaa.
Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja työyhteisön jäsenenä: Valmentautuja palvelee
pesulan asiakkaita heille palvelusopimuksessa luvatulla tavalla. Valmentautuja kohtaa asiakkaat ja
muut työtiimin jäsenet yhteistyökykyisesti ja toimii luontevasti vuorovaikutustilanteissa.
Valmentautuja toimii työssään vastuullisesti ja osaa ohjattuna ohjaajan kanssa rytmittää työn
järkevästi ja taloudellisesti. Valmentautuja toimii osana moniammatillista työtiimiä ja
pajayhteisöä ja ymmärtää vastuunsa siinä, myös vaitiolovelvollisuuden, niin pesulan asiakkaita kuin
myös muita valmentautujia kohtaan.
Osaa noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta: Valmentautuja käyttää pesulan
laitteita ja puhdistusaineita käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti, huomioiden myös
ergonomisuuden tärkeyden. Valmentautuja huomioi myös omien henkilökohtaisten valintojen
merkityksen työturvallisuudessa (esim. jalkineet, pesulatyöhön soveltuva vaatetus). Valmentautuja
huomioi myös muiden työturvallisuuden tiiviissä työyhteisössä.
Osaa arvioida omaa toimintaansa: Työn laatua ja onnistumista arvioidaan päivittäin työyhteisössä
käytävissä keskusteluissa. Valmentautuja osoittaa kiinnostuksensa ja oman näkemyksensä
pesulatyöstä osallistumalla keskusteluihin.
LÄHDE: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221361/reformi/tutkinnonosat/4222393
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