
Suonenjoki NENONPELTO Pieksämäki 2/2016

Tervetuloa Simpukkaan
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Oppilaskoti Simpukka 
Lasten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö
Vaalijalan kuntayhtymä 
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto (postios.) 
Puistotie 27 (käyntios.) 
Puhelin: 015 7831 453, 050  3899 454 
Faksi: 015 7831 298

Oppilaskodin johtaja Aija Uimonen,  
puh. 050 3899 455 
s-posti: aija.uimonen@vaalijala.fi
www.vaalijala.fi



Tarjoamme monipuolisia 
kuntoutus- ja tutkimuspalveluja

• kokonaisvaltaista kuntoutuksen suunnittelua
• varhaiskuntoutusta ja/tai sen suunnittelua
• opetuksen suunnittelua, erityisopetusta Sateen-

kaaren koulussa
• kommunikaatiokartoitusta
• hammashoitoa
• lääkityksen arviointia
• leikkausten jälkeistä kuntoutusta
• apuvälineiden tarkistusta
• perheiden tukemista erilaisissa elämän-

tilanteissa.

Oppilaskoti Simpukka on 9-paikkainen lasten kun-
toutus- tutkimusyksikkö. Simpukka tarjoaa lyhyt- ja 
pitkäaikaista sekä intervallijaksoin toteutettavaa kun-
toutusta erityistä tukea tarvitseville lapsille (0 - 16 v.).  
Simpukka tarjoaa varhaiskuntoutusta sekä tutkimusta 
alle kouluikäisille lapsille. Simpukan peruskouluikäiset 
lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua.

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 interval-
liperiaatteella toteutettavaa kuntoutusta. Useita tukimuotoja on 
mahdollista toteuttaa liikkuvina palveluina palvelun tarvitsijan 
omaan ympäristöön kuten kriisitukipalvelua.

Osaamis- ja tukikeskuksen kullakin kuntoutusyksiköllä on oma eri-
tyinen vahvuusalueensa, johon henkilöstö saa jatkuvasti täyden-
nyskoulutusta. 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 
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

Omahoitajan tukena on moniammatillinen 
työryhmä, mm.
• osastonlääkäri
• lääkärit (lastenneurologi ja psykiatri)
• hammaslääkäri ja suuhygienistit
• puheterapeutti
• AAC-ohjaaja
• autismikuntoutusohjaajat
• psykologit
• sosiaalityöntekijät
• opettajat
• toimintaterapeutit
• fysioterapeutit
• toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajat
• papit.

OPPILASKOTI SIMPUKKA 
Lasten kuntoutus- ja 
tutkimusyksikkö

Jaksot suunnitellaan 
etukäteen moniammatil-
lisessa työryhmässä 
huomioiden lapsen 
yksilölliset tarpeet. 
Kuntoutussuunnitelma 
tehdään ja tarkistetaan 
tarpeen mukaan.

Simpukka on viihtyisä osasto.

Henkilökunta on laaja-alaisesti koulutettua. Moni-am-
matillinen henkilökunta pitää ammattitaitoaan yllä 
jatkuvalla työnohjauksella ja koulutuksella. Verkos-
totyöllä ja yhteistyöllä perheiden kanssa turvataan 
kuntoutuksen jatkuvuus.


