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Kuntoutus on suunnattu 14 - 18-vuotiaille nuorille, joil-
la on erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyt-
täytymiseen liittyviä vaikeuksia.
Koivu mahdollistaa nuoren kokonaisvaltaisen kasvun 
ja kehityksen kodinomaisessa ja turvallisessa ympä-
ristössä. Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmien 
hallintaan tarjoamme moniammatillisen työryhmän 
tuen. Kuntoutuksen tavoitteena on antaa valmiudet 
mahdollisimman hyvään ja tasapainoiseen elämään.

Koivu on 18-paikkainen kuntoutusyksikkö. Toimim-
me neljässä pientalossa, jossa jokaisella nuorella on 
oma huone. Koivu 1 ja Koivu 2 sijaitsevat Nenon-
pellossa, Koivu 3 Pieksämäen keskustassa ja Koivu 4 
Naarajärvellä.

 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutus-
ta erityistä tukea tarvitseville henkilöille elämänkaaren kaikissa 
vaiheissa. Kuntoutus voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai intervalli-
periaatteella toteutettavaa kuntoutusta. Useita tukimuotoja on 
mahdollista toteuttaa liikkuvina palveluina palvelun tarvitsijan 
omaan ympäristöön kuten kriisitukipalvelua.

Osaamis- ja tukikeskuksen kullakin kuntoutusyksiköllä on oma 
erityinen vahvuusalueensa, johon henkilöstö saa jatkuvasti 
täydennyskoulutusta. Kuntoutusyksikköjen työtä tukevat kun-
toutuksen asiantuntijoista tarpeenmukaisesti koottu työryhmä. 
Kuntoutus ja hoito järjestetään asiakkaan kuntoutussuunnitel-
man mukaan yhteistyössä läheisten, lähiyhteisön ja kotikunnan 
kanssa.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen palveluihin hakeudutaan 
kotikunnan sosiaalitoimen kautta ja myös terveydenhuollon 
lähetteellä. Yhteyttä voi ottaa myös Vaalijalan aluepoliklinikoi-
hin, sosiaalityöntekijöihin tai suoraan osaamis- ja tukikeskuksen 
yksiköihin.

Asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan annettavat 
palvelut
• terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, erikoislääkärien  

palvelut
• aluepolikliiniset palvelut 
• sosiaalityöntekijöiden palvelut
• psykologien palvelut, yksilöpsykoterapia ja tukikeskustelut 
• terapeuttiset ryhmät
• konsultoiva ja kuntouttava perhetyö sekä perheterapia 

polikliinisesti
• autismikuntoutusohjaus
• neuropsykiatrinen valmennus
• puheterapia, AAC-ohjaus ja muu kommunikaatiota tukeva 

palvelu
• toiminta-, fysio-, musiikki- ja ratsastusterapia
• kuntouttava taidekasvatus
• seksuaaliterapeutin ja seksuaalineuvojien palvelut
• liikkuvat palvelut eri muodoissa
• työ- ja päivätoiminta sekä vapaa-ajan ohjattu toiminta
• muuttovalmennus
• hengellinen toiminta
• hammashuolto
• apuvälineiden käytön suunnittelu, opastus, ohjaus ja lainaus
• opinnot erityistä tukea tarvitseville henkilöille
Asiakasmaksuista saa lisätietoja kuntoutuskeskuksen sosiaali-
työntekijöiltä. Lisätietoja www.vaalijala.fi

 
Kuntoutuksen suunnittelee, toteuttaa ja arvioi 
moniammatillinen työryhmä:
• psykiatri
• kuntoutusylilääkäri
• psykologit
• sosiaalityöntekijät
• fysioterapeutit
• ohjaajat
• opettajat (perus- ja jatko-opetus)
• Koivun oma henkilökunta (erityisaloina psykiatria, 

vammaistyö ja nuorten kuntoutus)

Koivun kuntoutusmenetelmät:
• omahoitajuus
• perhe- ja verkostotyö
• moniammatillinen tiimityö
• yhteisökasvatus

OPPILASKOTI KOIVU 
Nuorten psykiatrinen 
kuntoutusyksikkö

• Nuorille laaditaan yksilölliset kuntoutus- ja 
hoitosuunnitelmat yhteistyössä nuorten 
perheiden, kuntien sosiaalitoimen sekä 
kuntayhtymän erityistyöntekijöiden kanssa.

• Koivussa tarjotaan pitkä- ja lyhytaikaista 
kuntoutusta. Kuntoutus toteutetaan 
yksilöllisesti, nuoren omia voimavaroja tukien.

• Nuorella on mahdollisuus suorittaa kuntoutus-
jakson aikana oppivelvollisuuttaan henkilökoh-
taisen opetussuunnitelman mukaan.

Koivu on viihtyisä osasto.

Kuntoutusjakson aikana 
teemme monipuolista 
yhteistyötä eri tahojen 
kanssa taataksemme nuorelle 
kokonaisvaltaista tukea 
elämän eri osa-alueilla.
Kuntoutukseen hakeudutaan 
lähetteellä. Kutsumme 
nuoren ja perheen 
tutustumiskäynnille ennen 
kuntoutusjakson alkamista.

”Emme pysty suuriin tekoihin, 
voimme tehdä vain pieniä 
asioita suurella sydämellä.”


