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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

Kuntoutuksen tukena on myös yksilöllisten tarpeiden 
mukaan esimerkiksi toimintaterapiaa, fysioterapiaa, 
eläinavusteisia kuntoutusmuotoja sekä taide- ja musiik-
kitoimintaa. Tavoitteena on tukea asiakasta itselleen 
mielekkääseen päiväaikaiseen toimintaan kuten työhön 
tai opiskeluun sekä arjen struktuurien löytymiseen ja 
ylläpitämiseen. 

Reimarissa toiminnan ja kuntoutuksen lähtökohtana on 
turvallisuus, mikä onkin huomioitu niin talotekniikassa 
kuin henkilökunnan koulutuksissa ja työskentelytavoissa. 
Lisäksi kuntoutusta ohjaavat yksilöllisyyden ja itsemää-
räämisoikeuden tukemisen periaatteet. Reimari toimii 
kuntoutusyksikköä varten suunnitellussa kolmikerroksi-
sessa hissillisessä rakennuksessa, missä jokaisella kuntou-
tujalla on oma yksiö.

Ota yhteyttä rohkeasti, etsimme asiakkaallesi toimivan 
kuntoutuspolun yhdessä.
• Johtava lääkäri Anu Hirvonen, puh. 050 389 9443 

vs. Soile Hyvärinen, puh. 050 389 9250
• Psykologi Sari Komonen,  

puh. 044 389 9824
• Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko,  

puh. 050 389 9204
S-posti: etunimi.sukunimi@vaalijala.fi

REIMARI 
Aikuisten psykiatrinen ja 
psykososiaalinen kuntoutusyksikkö 

Reimari on 10-paikkainen erityistä tukea tarvitsevi-
en aikuisten psykiatrisen ja psykososiaalisen kun-
toutuksen yksikkö. Reimari tarjoaa pitkäaikaista ja 
tavoitteellista kuntoutusta myös kehitysvammaisten 
erityishuollossa annetun lain 32.1 §:n tarkoittamille 
tai muulla tavalla kohonneen riskin henkilöille. Asiak-
kailla voi olla erilaisia tuen tarpeita, esimerkiksi päih-
teidenkäyttöön liittyviä ongelmia, riippuvuussairauk-
sia, elämänhallinnan vaikeuksia tai tunteensäätelyn ja 
käyttäytymisen haasteita. 

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntou-
tussuunnitelma sekä kuntoutuksen tavoitteet ja kei-
not moniammatillisesti. Lisäksi kuntoutusta arvioi-
daan säännöllisesti moniammatillisessa työryhmässä 
sekä yhteistyössä asiakkaiden lähiverkostojen kanssa. 
Reimarin kuntoutusmalliin kuuluvat terapeuttinen 
yhteisö, dialektiseen käyttäytymisterapiaan pohjau-
tuvaa taitoharjoittelua joko yksilö- tai ryhmämuotoi-
sena (DKT), elämänhallintataitojen harjoitteluryhmiä, 
liikunnallisuus ja toiminnallisuus sekä arjen taitojen 
harjoittelu erilaisissa toimintaympäristöissä. Hoito-
suhdetyöskentelyssä keskeistä on asiakkaan omaan 
muutosmotivaatioon vaikuttaminen. Myös perheiden 
ja asiakkaan lähiverkoston kanssa pyritään kuntoutus-
ta tukevaan yhteisyöhön.


