Kuntoutuspolun työpajat
(Päivitetty 3/2019)
Kuntoutuspolku ry:llä on useita erilaista innostavia
työpajaympäristöjä, joista kuntouttavaan työtoimintaan tai
sosiaaliseen kuntoutukseen lähtevä asiakas voi valita itseään
kiinnostavan työtoimintapaikan. Asiakas voi käydä tutustumassa
työpajaan tai pajoihin etukäteen ja tehdä päätöksen sen perusteella.
Työpajat sijaitsevat eri puolilla Tamperetta, ohessa lyhyt esittely
työpajojen sisällöstä ja niiden yhteystiedot.
Lisätietoa löytyy kuntoutuspolku.fi josta voi myös ladata tämän
esitteen viimeisimmän pdf-version. Sivuilta löytyy myös kartat ja
bussiyhteydet eri pajoille.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN PAJOILLEMME!
CafeParvi -Viehättävä kahvilaympäristö
Keskustassa sijaitseva tunnelmallinen kahvila on aito oppimisympäristö
kahvilatoiminnasta ja leipomisesta kiinnostuneille. Kahvilassa voit suorittaa
mahdollisia osatutkintoja ja saada arvokasta kokemusta keittiö-, kahvila- ja
asiakaspalvelutehtävistä.
Aleksis Kiven katu 10 / Keskusta
p. 040 868 2531
KeittiöPaja - Ammattitason kokkailuun
Hervannassa sijaitsevalla ammattikeittiöllä valmistetaan lounasruokia, salaatteja ja
leivonnaisia. Keittiöllä opetellaan ammattikeittiölaitteiden käyttöä ja
puhtaanpitoasioita. Osallistujilta ei vaadita aiempaa keittiöalan osaamista. Riittää, että
on kiinnostunut oppimaan suurkeittiötoimintaa.
Väkipyöränkatu 11 / Hervanta
p. 040 714 7907
PaloTuotanto – Tapahtumia ja markkinointia
Pajalla tuotetaan tapahtumia, videoita, multimediaa, printtiä ja sisältöä someen.
PaloTuotanto toimii yhteistyössä Tampereen keskustan yritysten ja yhteisöjen kanssa.
Asiakkaat osallistuvat yhteisten projektien suunnitteluun ja toteutukseen erilaisissa
tapahtumissa ja tempauksissa. Kiinnostus toimintaan riittää!
Pispalan valtatie 58 / Pispala ja muut tapahtumapaikat
p. 040 868 2549
PeliPaja - Pelialan osaajaksi
Pajalla perehdytään videopelien kehittämiseen ja vahvistetaan pelipajalla tärkeitä
tiimityöskentelytaitoja. Pelipajalla voi erikoistua pelisuunnitteluun, -grafiikkaan, tai
ohjelmoitiin. Pelipajalla voi opetella myös projektinhallinta- ja markkinointitaitoja. Aiempi
kokemus pelien kehittämisestä on hyödyksi, pajalle tullessa on hyvä olla perustaidot
hallussa.
Lindforsinkatu 4 / Hervanta
p. 040 868 2499
MediaPaja – Mediaa, videoita, (kone)musiikkia
Pajalla on hyvät puitteet video- ja musiikkituotannon tekemiseen. Käytössä on mm.

GreenScreen, bänditilassa 24-raitainen digitaalistudio sekä tila esim. konemusiikin
tekoon. Pajalta löytyy myös sähkörummut, kitara ja basso. Aiempi kokemus musiikin
tekemisestä on hyödyksi, mutta ei välttämätön.
Lindforsinkatu 4 / Hervanta
p. 040 868 2490
Muotoilu- ja DesingPaja – Kädentaitajille
Pajalla perehdytään monipuolisesti eri materiaalien käyttöön ja tehdään erilaisia
tuotteita mm. myyjäistapahtumiin ja kahvilalle myyntiin. Pajalla on mahdollisuus
uusien tuotteiden kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden pajojen kanssa. Kiinnostus
kädentaitoihin riittää!
Hepolamminkatu 23 / Hervanta
p. 040 868 2491
LuovaKartano – Monipuolista luovaa toimintaa Lielahden kartanolla
Pajalla on monenlaista yhteisöllistä ja asiakaslähtöistä toimintaa upeassa
ympäristössä. Luovan Kartanon tiloissa voi tehdä melkein mitä vain; kädentaitoja,
teatteria, kirjoittamista, maalaamista. Kesäisin Näsijärven rantamaisemat ja
kartanomiljöö mahdollistavat esim. valokuvaamisen ja puutarhatyöt, esim.
laatikkoviljelyn. Pajalle ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, siellä saat tukea ja
ohjausta mielekkääseen tekemiseen ja mahdollisuuden myös vaikuttaa sisältöön itse.
Tehdaskartanonkatu 38
p. 040 868 2486
MusaPaja – Musiikkia ja keikkoja
Paja on tarkoitettu musiikkitaustaa omaaville muusikoille, jotka haluavat soittaa
vaihtelevissa kokoonpanoissa eri tyylistä musiikkia. Pajalla on digitaalistudio, joka
mahdollistaa demoäänitysten tekemisen. Toisinaan on esiintymistilaisuuksia, joita
varten harjoitellaan tilanteeseen sopiva keikkasetti. Tapahtumia teemme yhteistyössä
PaloTuotannon kanssa.
Pispalan valtatie 58 / Pispala ja muut tapahtumapaikat p. 040 868 2498
Puu- ja entisöintipaja – Puutöitä ja pintakäsittelyä
Pajalla entisöidään huonekaluja, suunnitellaan ja toteutetaan uusia tuotteita
myyjäistapahtumiin ja kahvilalle myyntiin. Pajalla myös rakennetaan tilauksesta pieniä
rakennuksia, esim. leikkimökkejä tai pyöräkatoksia. Omista kädentaidoista ja
työkokemuksesta on hyötyä, mutta pajalle voi tulla myös kiinnostuksen vuoksi.
Hepolamminkatu 23 / Hervanta
p. 040 714 7908

