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REIMARI 
Aikuisten psykiatrinen 

ja psykososiaalinen 
kuntoutusyksikkö

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen 
sosiaalityöntekijät Nenonpellossa

• Sari Kautto, p. 050 389 9318
• Tiina Kinnunen, p. 050 389 9256
• Anne Nykänen, p. 050 389 9255
• Eija Öster, p. 050 389 9254

s-posti: etunimi.sukunimi@vaalijala.fi



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

Reimarissa käytetään arjen tukemisen lisäksi terapeutti-
sia kuntoutusohjelmia. Tunteiden säätelyn vaikeuksien 
hoitoon käytämme kognitiivisen psykoterapian sekä 
kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Yksilöl-
liseen ”Vihaisuuden hoito” -ohjelmaan on haettu oppia 
Englannista. Reimarin arjen tukemisen muoto on yhtei-
sökasvatuksellinen ajattelutapa yksilöllisen elämänhal-
linnan tukemisen rinnalla. 

Ennen Reimarin avaamista moniammatillinen henkilö-
kunta on käynyt läpi heitä varten suunnitellun terapeut-
tista toimintatapaa vahvistavan koulutusohjelman, joka 
jatkuu toiminnan alettua. Henkilökunnan osaamista vah-
vistaa jatkuva, tehostettu täydennyskoulutus ja työnoh-
jaus. Reimarin kuntoutustyötä arvioidaan suunnitellusti  
tieteelliseen näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä 
käyttäen. 

Ota yhteyttä rohkeasti, etsimme asiakkaallesi toimivan 
kuntoutuspolun yhdessä.
• Johtava lääkäri Anu Hirvonen,  

puh. 050 389 9443
• Psykologi Markus Sundin,  

puh. 050 389 9260
• Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko,  

puh. 050 389 9204
S-posti: etunimi.sukunimi@vaalijala.fi
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Aikuisten psykiatrinen ja 
psykososiaalinen kuntoutusyksikkö 

Reimari on maamme erityistä tukea tarvitsevien hen-
kilöiden psykososiaalisen terapeuttisen kuntoutuksen 
toimintatapoja uudistava 10 kuntoutujan kuntoutus-
yksikkö. Reimari sijaitsee Pieksämäellä kuntoutusyk-
sikköä varten suunnitellussa kolmekerroksisessa his-
sillisessä rakennuksessa, jossa jokaisella kuntoutujalla 
on oma yksiönsä. Tilojen ja talotekniikan suunnitte-
lussa on kiinnitetty erityisesti huomiota kuntoutustoi-
minnan turvallisuuteen.

Reimarin kuntoutujat tarvitsevat sekä vaativaa psy-
kososiaalista kuntoutusta että muuta erityistä tukea. 
Reimarin ajatellaan palvelevan terveydenhuollon 
lähetteellä tulevia henkilöitä, sosiaalipalvelujen järjes-
tämistä varten tulevia henkilöitä sekä Savon että koko 
Suomen laajuisesti kehitysvammaisten erityishuollos-
ta annetun lain 32.1 § tarkoittamia henkilöitä. 

Reimari kykenee auttamaan hyvin erilaisissa kriisi-
tilanteissa olevia erityistä tukea tarvitsevia henkilöi-
tä, myös ns. kohonneen riskin henkilöitä ja tarjoaa 
pidempiaikaista tavoitteellista kuntoutusta asiakkail-
leen, joka suunnitellaan ja toteutetaan kuntoutujan 
verkoston kanssa yhteistyössä.


