
ERANTO
Aikuisten 
neuropsykiatrinen yksikkö

Vaalijalan kuntayhtymä

puh. 015 783 111 

vaalijala@vaalijala.fi

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto

www.vaalijala.fi

@vaalijala       vaalijalainsta

ERANTO
Aikuisten neuropsykiatrinen

kuntoutusyksikkö
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto (postios.)

Alatie 15 (käyntios.)
puh. 015 783 1336

Kuntoutusyksikön johtaja Tiina Teittinen 
puh. 044 389 9745 

tiina.teittinen@vaalijala.fi

Kuntoutuskoordinaattori Leena Huovinen 
puh. 044 389 9763 

leena.huovinen@vaalijala.fi

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutusta 
erityistä tukea tarvitseville henkilöille elämänkaaren kaikissa vaiheis-
sa. Kuntoutus voi olla määräaikaista tai intervalliperiaatteella toteu-
tettavaa kuntoutusta. Useita tukimuotoja on mahdollista toteuttaa 
liikkuvina palveluina palvelun tarvitsijan omaan ympäristöön kuten 
kriisitukipalvelua tai kuntoutusohjausta.

Osaamis- ja tukikeskuksen kullakin kuntoutusyksiköllä on oma eri-
tyinen vahvuusalueensa, johon henkilöstö saa täydennyskoulutusta. 
Kuntoutusyksikköjen työtä tukevat kuntoutuksen asiantuntijoista 
tarpeenmukaisesti koottu työryhmä. Kuntoutus ja hoito järjestetään 
asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukaan yhteistyössä läheisten, 
lähiyhteisön ja kotikunnan kanssa.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen palveluihin hakeudutaan kotikun-
nan sosiaalitoimen kautta tai terveydenhuollon lähetteellä. Yhteyttä 
voi ottaa myös Vaalijalan aluepoliklinikoihin, 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 osaamis- ja tukikeskuksen  
sosiaalityöntekijöiltä. Lisätietoja www.vaalijala.fi 
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ERANTO 
Aikuisten neuropsykiatrinen 
kuntoutusyksikkö

Eranto on erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden neuropsykiatrisen valmen-
nuksen ja kuntoutuksen 12-paikkai-
nen kuntoutusyksikkö. Eranto sijaitsee 
Pieksämäellä kuntoutusyksikköä varten 
suunnitellussa kolmekerroksisessa his-
sillisessä rakennuksessa, jossa jokaisella 
kuntoutujalla on oma yksiönsä. Tilojen ja 
talotekniikan suunnittelussa on kiinnitetty 
erityisesti huomiota kuntoutustoiminnan 
esteettömyyteen, aistiympäristön sovel-
tuvuuteen asiakasryhmälle sekä valmen-
nuksen toteutumiseen ja turvallisuuteen.

Erannon kuntoutujat tarvitsevat sekä 
neuropsykiatrista kuntoutusta että muu-
ta erityistä tukea. Erannon kuntoutujilla 
voi olla neuropsykiatrisia vaikeuksia, esi-
merkiksi ADHD, Touretten oireyhtymä 
tai autismikirjon häiriö kuten Aspergerin 
oireyhtymä. Kuntoutujia voidaan auttaa 
vaikeissa kommunikaatio-ongelmissa, 
pakko-oireisessa käytöksessä, ”jumiutu-
miskäyttäymisessä” sekä muissa psyyken 
ja käytöksen problematiikassa, myös psy-
koottistasoisissa ongelmissa. 

Kuntoutusjaksot suunnitellaan ja toteute-
taan yksilöllisesti kuntoutujan verkoston 
kanssa yhteistyössä.

Erannon moniammatillinen henkilökunta on käynyt 
heitä varten suunnitellun terapeuttista toimintatapaa 
vahvistavan koulutusohjelman. Henkilökunnan osaa-
mista vahvistaa jatkuva, tehostettu täydennyskoulu-
tus ja työnohjaus. Erannon kuntoutustyötä arvioidaan 
suunnitellusti.

Ota yhteyttä rohkeasti, etsimme asiakkaallesi 
toimivan kuntoutuspolun yhdessä.

• Johtava lääkäri Juhani Keinonen,  
puh. 050 389 9443

• Psykologi Krista Lehtomäki,  
puh. 044 389 9623

• Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko, 
puh. 050 389 9204 

Eranto-nimellä on tekemistä Pohjoisnavan kanssa, 
niinpä Eranto koostuu neljästä pienyksiköstä eli 
yläkerrassa on 4-paikkanen Piiru ja 3-paikkainen 
Kuura ja keskikerroksessa sijaitsee 3-paikkainen 
Pyry ja kahden kuntoutujan Tuisku. Alimmaisesta 
kerroksesta löytyvät yhteisen toiminnan ja kuntou-
tuksen tilat. 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen 
sosiaalityöntekijät Nenonpellossa

• Heidi Jaamalainen, p. 050 389 9721
• Sari Kautto, p. 050 389 9318
• Tiina Mustonen, p. 050 389 9256
• Anne Nykänen, p. 050 389 9255
• Eija Öster, p. 050 389 9254

s-posti: etunimi.sukunimi@vaalijala.fi

Erannossa käytetään terapiamuotona ja arjen 
tukemisen osana neuropsykiatrista valmennusta. 
AAC-ohjaus, tuettu kommunikaatio, autismikun-
toutusohjaus, toimintaterapia sekä muut terapia-
palvelut ja psykososiaalinen kuntoutus kuuluvat 
olennaisena osana kuntoutukseen. Erannon kun-
toutusyksikkö on oma terapeuttinen yhteisön-
sä, jossa jokaisen kuntoutuksen tavoitteena on 
kuntoutujan mahdollisimman hyvä elämä omalla 
kotiseudullaan.


