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Osaamis- ja tukikeskus tarjoaa ympärivuorokautista kun-
toutus-ta erityistä tukea tarvitseville henkilöille elämän-
kaaren kaikissa vaiheissa. Kuntoutus voi olla lyhyt- tai 
pitkäaikaista tai intervalli-periaatteella toteutettavaa kun-
toutusta. Useita tukimuotoja on mahdollista toteuttaa liik-
kuvina palveluina palvelun tarvitsijan omaan ympäristöön 
kuten kriisitukipalvelua.

Osaamis- ja tukikeskuksen kullakin kuntoutusyksiköllä on 
oma erityinen vahvuusalueensa, johon henkilöstö saa jat-
kuvasti täydennyskoulutusta. Kuntoutusyksikköjen työtä 
tukevat kun-toutuksen asiantuntijoista tarpeenmukaisesti 
koottu työryhmä. Kuntoutus ja hoito järjestetään asiak-
kaan kuntoutussuunnitel-man mukaan yhteistyössä läheis-
ten, lähiyhteisön ja kotikunnan kanssa.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen palveluihin hakeu-
dutaan kotikunnan sosiaalitoimen kautta ja myös tervey-
denhuollon lähetteellä. Yhteyttä voi ottaa myös Vaalijalan 
aluepoliklinikoi-hin, sosiaalityöntekijöihin tai suoraan osaa-
mis- ja tukikeskuksen yksiköihin.

Asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan annetta-
vat palvelut

•   terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, erikois- 
     lääkärien 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 kommuni- 
     kaatiota 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 osaamis- ja tukikeskuksen 
sosiaalityöntekijöiltä. 

Lisätietoja www.vaalijala.fi

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

 
toteaa paljon kosketusta tutkinut 
kulttuuriantropologi Taina Kinnu-
nen kirjassaan Vahvat yksin, heikot 
sylityksin, 

”Jokainen meistä tarvitsee  
kosketusta”



Aistituvan multi- 
sensorinen eli aistein 
koettava toiminta
Toiminnasta hyötyvät kaikki erityistukea 
tarvitsevat, eniten kuulo- ja näkövam-
maiset,  liikuntaesteiset, psykiatriset sekä 
neuropsykiatriset asiakkaat, joille ympäris-
tön merkitys on suuri juuri aistitoiminnan 
poikkeavuuden tai niukan virikkeellisyyden 
ja elämyksellisyyden takia. Aistituvalla asi-
akkaalle laaditaan tavoitteet kuntoutus-
suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on 
asiakkaan osallisuuden sekä psyykkisen 
ja fyysisen hyvinvoinnin lisääntyminen ja 
elämänlaadun paraneminen.

Aistituvan multisensorinen ympäristö tar-
joaa elämyksiä ja kokemuksia myös muille 
aiheesta kiinnostuneille.

Multisensorista ympäristöä voidaan muo-
kata, siten että ympäristö tarjoaa joko ais-
tivirikkeitä tai tasoittaa aistikuormitusta.

• kuntoutuksellista päivätoimintaa

• kuurosokeustyön erityisosaamista

• aisti- ja rentoutustoimintaa

• erilaisia aistiympäristöjä ja  
aistipuutarha

• konsultaatiota aistiympäristön  
rakentamiseen

• perehdytystä multisensoriseen 
toimintaan

• välineiden ja tilojen vuokraamista

Aistitupa on toiminnallisen kuntoutuksen 
yksikkö, jossa korostuu multisensorinen eli 
moniaistinen kuntoutustyö.

1.    Havaitut hyödyt asiakkailla, kun kyseessä  
       on ollut aistivirikkeiden antaminen: 

• levottomuus vähenee
• elämyksellisyys lisääntyy
• mielikuvitus lisääntyy
• itsetuntemus lisääntyy
• aistikokemukset stimuloituvat

Aistitupa

Palvelua on mahdollista ostaa. Ota tällöin yh-
teyttä ohjaajiin. 

Ohjaaja Mia Kukkonen, puh. 050 389 9264 
mia.kukkonen@vaalijala.fi

Ohjaaja Taru Mähönen, puh. 050 389 9289
taru.mahonen@vaalijala.fi

aistitupa@vaalijala.fi

Ota yhteyttä

2.    Havaitut hyödyt asiakkailla, kun kyseessä on  
        ollut aistikuormituksen tasaantuminen:

• haastavat tilanteet lieventyvät,  
    keskittyminen ja läsnäolo vahvistuvat 
• itsetuntemus lisääntyy
• ahdistuneisuus lievittyy
• levottomuus vähenee
• rauhattomuus ja stressioireet vähenevät,   
   verenpaine ja syke tasaantuvat

Tervetuloa 
nauttimaan 
aistipuutar-
hasta kaikil-
la aisteilla.


