Lohjan Seudun Työttömät ry
Lohjan Seudun Työttömät ry
Puistokatu 2,
08150 Lohja
Työtilaukset ja tiedustelut
ma-pe klo 8-13 p. 045 172 5299
Toimisto (taloushallinto, neuvonta)
ma-pe klo 7-12 p. 044 975 5803

Puheenjohtaja
ma-pe klo 8-13 p. 045 221 2558
lohjanseuduntyottomat@gmail.com
www.lohjanseuduntyottomat.fi

Jäsenmaksu / vuosi:
työtön
7,00 €
kannatusjäsen 17,00 €
Jäsenmaksun voit maksaa käteisellä toimistoomme tai seuraamalla ohjeita kotisivuillamme
www.lohjanseuduntyottomat.fi
kohdassa Jäsenmaksu.
Liittymismaksu sisältää yhden
aterian.

Täältä löydät meidät:

Apua pikkuhommiin...
Onko lunta niin paljon, ettet pääse ulos tai ruoho niin
pitkää, ettet löydä koiraasi? Ei hätää! Soita meille.
Lohjan Seudun Työttömät ry on vuonna 1994
perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka
toiminnan
tarkoituksena
on
ehkäistä
syrjäytymistä, edistää pitkäaikaistyöttömien,
vajaakuntoisten
ja
muiden
vaikeassa
työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä
avoimille työmarkkinoille, edistää ammatillista
osaamista sekä toimia matalan kynnyksen
kohtaamispaikkana tarjoten vertaistukea ja
virkistystoimintaa.
Yhdistyksellä on myös jäsenruokala, jossa
jäsenemme voivat nauttia koronarajoituksia
noudattaen aamupalan ja lounaan tai ostaa
mukaan annoksen rasiassa kotiinvietäväksi.
Jaamme myös kauppojen hävikkiruokaa
kaikille avuntarpeessa oleville ma, ke ja pe klo
12.15-12.30.
Koulujen hävikkiruokaa jaamme koulupäivinä
ma-pe klo 17.00-18.00.

MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ
PALVELUISTAMME:
• RUOHONLEIKKUUT JA
HARAVOINNIT
• KLAPITYÖT
• PUIDEN JA PENSAIDEN
TRIMMAUKSET TAI
KAADOT

• RÄYSTÄIDEN
PUHDISTUKSET
• LUMITYÖT,
HIEKOITUKSET JA
LUMENPUDOTUKSET

KYSY MYÖS:
Huonekalujen
kunnostus ja entisöinti
Tavaransiirrot
pakettiautolla
Pienimuotoiset
remonttityöt

Puistokatu 2, 08150 Lohja. Työtilaukset p. 045 172 5299 ma-pe klo 8-13.
Toimisto p. 044 975 5803 ma-pe klo 7-12 (laskutus, taloushallinto)

Kukkalaatikoiden,
lyhtyjen ja muiden
pientavaroiden
valmistus

PALVELUT

RUOKALA

Sivu 2

Sivu 3

Monipuolista osaamista

Aamupala, lounas tai kahvihetki

Porukkaamme kuuluu monen eri alan osaajia.

Yhdistyksen ruokala on tarkoitettu jäsenillemme. Sinun ei
kuitenkaan tarvitse olla työtön, vaan voit liittyä myös
kannatusjäseneksi.

Yhdistyksellä on Puistokadulla verstastilat, jossa voidaan korjata ja
entisöidä esim. huonekaluja tai vaikkapa polkupyöriä. Myös isoäidin
patinoitunut potkukelkka saa uuden elämän. Verstaalla on
nikkaroitu tuotteita linnunpöntöstä prinsessasänkyyn.
Kiinteistönhoitopuolella ahkeroidaan kesällä mm. piha- ja
puutarhatöissä, aidanrakennuksissa, maalaustöissä ja pienimuotoisten remonttien parissa.
Häiritsevät puut eivät häiritse kauaa ja
orapihlaja– tai kuusiaita saa uuden ilmeen.
Talvella suoritamme mm. lumenluonteja,
hiekoituksia ja pudotamme katolta lumia.
Yhdistyksellä on myös pakettiauto sekä
kuomullinen peräkärry, joilla voimme
tehdä tavaransiirtoja.
Kotitalousvähennyksen saat mm. seuraavista töistä:
- piha-alueen ja puutarhanhoito, istutustyöt, rikkaruohojen kitkentä
- Pihapuiden kaataminen tai oksien karsinta
- haravointi ja muut piha-alueen puhtaanapitotyöt
- lumenluonnit
- asunnon loppusiivous
- uusien huonekalujen kokoaminen
- polttopuiden hakkuu ja kasaus piha-alueella
Kotitalousvähennystä sen sijaan ei saa esim.
- huonekalujen verhoilu
- jätteiden ja tavaroiden kuljetus
- muuttopalvelu ja muuttoon liittyvä irtaimiston pakkauspalvelu,
sekä huonekalujen purkaminen ja kokoaminen
- pihapuiden kaataminen uudisrakentamisen yhteydessä
- maalaus, tapetointi, keittiökaappien asennus
- asunnon kunnossapito– ja perusparannustyöt
- ulkorakennusten rakentaminen ja kunnossapito
- aidan rakentaminen tai piha-alueen laatoitus

Ruokalassamme voit syödä arkisin aamupalaa, lukea päivän lehdet, rupatella, katsella televisiota sekä nauttia
maittavaa lounasta edullisesti.
Viikoittain vaihtuvan lounaslistamme löydät Facebook–
ja kotisivuiltamme. Käytössämme on käteismaksu.

AAMIAINEN 8.00-9.30

2€

Aamupalan tarjonta vaihtelee, mutta
siihen kuuluu usein leipää, piirakoita,
leikkeleitä, jogurttia, mehua, kahvia,
teetä ja erilaisia makeita herkkuja.
Perjantaisin keitetään myös puuro.

LOUNAS 10.45-11.45

4,50 €

Lounaaseen kuuluu herkullisen ruoan
lisäksi salaatteja, ruokajuoma, leipä ja
kahvi.

TakeAway-rasiaan tulee mukaan salaatti.

KAHVI 8.00 alkaen

alk. 1 €

Kahvista ja makeista herkuista, kuten erilaisista pullista ja kekseistä pääsee nauttimaan heti aamutuimaan. Myös erilaiset
munkit ja kakut ovat tuttu näky kahvipöydässämme.

