
NOKIAN VÄLIASEMA RY

Nokianvaltatie 25C, 3. kerros

37100 NOKIA

arkisin klo 8.00 – 14.00

www.nokianvaliasema.fi

Kuljetus
kuljetus@nokianvaliasema.fi
050 577 1590 

Rakennus-remontointi
rakennus@nokianvaliasema.fi 
044 385 4961

Tekstiili
tekstiili@nokianvaliasema.fi
041 742 3897

Puhdistuspalvelu
siistinta@nokianvaliasema.fi
050 466 5841

Tietotekniikka
it-tuki@nokianvaliasema.fi
050 331 4380 

Asiakaspalvelu
info@nokianvaliasema.fi
050 331 4380

Toiminnanjohtaja
anne.suomala@nokianvaliasema.fi
050 466 5841

Ammattialoillamme tuotamme

tilaustöitä ja palveluita ulkoisille

asiakkaille.

NOKIAN VÄLIASEMA RY
on siirtymätyöpaikka, joka tarjoaa

avoimia vastaavia  työtehtäviä 10 eri

ammattialalta.

Tavoitteena on työllistää pidempään

työttömänä olleita henkilöitä sekä tukea

heitä heidän jatkoratkaisuissaan.

Tukimuotoina ovat työkokeilu ja

palkkatuettu työ.

Arvostamme yritysten, kuntien,

yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden

kanssa tekemäämme yhteistyötä,

saamiamme arvokkaita tilaustöitä tai

työsuorituksia.

Olemme kiinnostuneita uusista

kontakteista.
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vanhan purkaminen

uuden rakentaminen, aidat, verhoilut,

väliseinät

huoneistoremontit, lattiat, seinät, katot

sisä- ja ulkomaalaukset

tapetoinnit

RAKENNUS-REMONTOINTI
Rakennustyöntekijämme tekevät

pienimuotoisia rakennusalan aliurakointi-

töitä. Tiimimme rakentaa ja remontoi myös

yksityisille henkilöille. 

muutot

yksittäisen tavaran kuljetukset

kaatopaikkakuormat

asuntojen tyhjennykset

KULJETUSPALVELUT
Kuljetustyöntekijämme ajavat pienimuo-

toisia muutto- ja kuljetuspalveluita sekä

yksityishenkilöille että yrityksille, yhteisöille

ja kunnille. Käytössämme on kopillinen 16

kuution, peränostolavallinen kuorma-auto.

OMPELIMO
Ompelijamme tekevät sekä uniikkeja töitä

että pienimuotoista ompelun sarjatuotantoa

alihankintana. Ompelemme myös kodinteks-

tiilejä kuten verhoja ja tyynyjä sekä teemme

korjausompeluita lahkeiden lyhennyksistä

sekä vaatteiden levennyksistä ja kaven-

nuksista vetoketjujen vaihtoon.

KUTOMO
Kutojamme valmistavat uniikkeja kudonnai-

sia. Kudomme toiveidesi mukaisesti matot

ja liinat, voit valita itse koon ja värit sinun

sisustukseesi sopiviksi. Värikirjo kudeva-

rastostamme on runsas.

VERHOOMO
Verhoilijamme verhoilevat tunnerakkaan

huonekalusi uuteen elämään. Kangasvali-

koimamme on laaja, löydät varmasti sinua

miellyttävän kuosin. Verhoilemme mm.

ruokapöydän tuolit, nojatuolit ja sohvat.

huoneistoremonttien loppusiistintöjä

porrassiistintää

yritysten toimitilojen siistintää

SIISTINTÄ
Väliaseman omien tilojen siistinnän lisäksi

tuotamme asiakkaille palveluja kuten

Kirpputorimme vastaanottaa

hyväkuntoisia huonekaluja, 

KIRPPUTORI
Lahjoita sinulle tarpeettomaksi jäänyt kier-

toon. Kirpputoriltamme teet löytöjä myös

itsellesi. Voit sopia kuljetuksen lahjoitta-

millesi tai ostamillesi huonekaluille.

        astioita ja vaatteita.

opastus digimaailmassa

pienimuotoiset laitekorjaukset ja

päivitykset

IT-TUKI
It-tukemme palvelee tietoteknisissä

pulmissa, neuvoo tietokoneiden ja

älylaitteiden käytössä.

pääasiassa henkilöstöruokala

valmistamme lounasruoan arkipäivisin

satunnaisille ruokailijoille voidaan

myydä lounas ja kahvi

RUOKALA
Keittiömme toimii ammattitaidon

vahvistajana


