
1

1 / 2 0 1 7

Hevosista tukea  
hyvinvointiin ja  
sosiaaliseen kasvuun 
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Linnan Café  
on uudenlainen  
kohtauspaikka 
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Mitä Vaalijalan perustaja rovasti Otto Aarnisalo tuumaisi Suomen sote- ja 
maakuntauudistuksesta? Hän oli eteenpäin suuntautunut rohkea ihmi-
nen. Hänessä oli myös sinnikkyyttä ja itsepäisyyttä. Hänen sloganinsa oli: 
äänettömän hädän puolesta ja työn alkupiste hädän äärimmäisin pää. 
Niukkuudessa toimiminen olisi hänelle hyvin tuttua. Aarnisalo saattaisi kui-
tenkin tuskastua esivalmistelun valmistelun hallinnollisiin pohdintoihin ja 
prosessikaavioihin. Uskon, että hän toivottaisi Vaalijalalle Herran siunausta 
ja voimia tuleville vuosikymmenille.

Viime syksy ja kulunut kevät ovat olleet sote- ja maakuntauudistuksen 
sävyttämät. Maakunnissa on tehty ahkerasti nykytilan selvityksiä ja tulevan 
valmisteluja. Maan hallitus on tuottanut runsaasti lakiesityksiä, joiden val-
miusaste on vaihdellut. Niistä on kirjoitettu satoja lausuntoja ja lakiesityksiä 
sorvattu eteenpäin. Mielenkiintoista tässä suuressa ja kauaskantoisessa asi-
assa on se, että varmuutta asioista ei ole ollut eikä ole vieläkään (kirjoitettu 
29.4.). Juhannuksena olemme viisaampia tai sitten heinäkuussa. 

Maailmalla on puhuttu totuuden jälkeisestä ajasta ja vaihtoehtoisista 
totuuksista. Suomessa tilanne on toinen. Elämme rinnakkaisten totuuksien 
aikaa. Maan hallitus ja sote- ja maakuntavalmistelun johto pitävät kiinni 
esitetyistä hyvistä tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Asiantuntijat ja 
ainakin osa maakuntien väestä eivät oikein näe, että esitetyillä keinoilla 
voitaisiin hyviin tavoitteisiin päästä. Tänä päivänä ehkä kaikki voivat olla 
oikeassa yhtä aikaa. Objektiivinen totuus jää tulevien historian kirjoittajien 
selvitettäväksi.

• • • •

Vaalijalan oma tulevaisuudenkuva on ollut kirkas jo vuosia ennen nykyvai-
heita. Tavoitteena on palvelutoiminnan yhtenäisyyden ylläpitäminen, joka 
on keino erityisosaamisen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Toinen kirkas 
tavoite on ylimaakunnallinen toiminta. Lähialueemme on Itä- ja Keski-
Suomen neljä maakuntaa ja tavoitamme yksittäisten asiakkuuksien kautta 
koko Suomen. 

Uskomme siihen, että tavoitteemme ovat erityistä tukea tarvitsevien 
ihmisten etu. Viime vuosina olemme korostaneet, että kuntoutusprosessien 
alkupäähän on panostettava resursseja selkeästi enemmän ja työssä tulee 

huomioida koko perhe. Tällä tavalla prosessit lyhenevät ja saadaan aikaan 
pitkällä aikavälillä rahallisia säästöjä. Tärkeintä on kuitenkin se, että asiak-
kaiden ja heidän perheidensä elämänlaatu paranee. Näistä lähtökohdista on 
Vaalijalan työ sote-valmistelussa maakunnissa edennyt.

• • • •

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen keskittyminen määräaikaiseen kun-
toutukseen tiivistyy. Olemme asettaneet tavoitteeksi, että laitosasuminen 
päättyy vuonna 2019. Vaativan kuntoutuksen kysyntä on ollut kasvussa ja 
olemme jatkaneet määrätietoisesti toiminnan muutosprosessia. Muutok-
set kohdistuvat asiakkaisiimme ja meidän on pyrittävä entistä paremmin 
tuomaan esille muutosten perustelut ja ennakoida niiden vaikutukset, jotta 
omaisten luottamus meihin säilyy. Olemme oppiva organisaatio ja näin 
tulee tapahtumaan.

Avopalvelumme kehittyvät niin ikään määrätietoisesti. Olemme ha-
vainneet, että meidän roolimme asumispalveluissa tulee myös painottu-
maan kuntouttavaan suuntaan. Asumiseen tulee aina liittyä asiakkaiden 
yhteiskunnallisen osallisuuteen pyrkivä toiminta. Uudet asuntokohteemme 
sisältävät selkeästi kuntoutusulottuvuuden. Asukkaat voivat halutessaan 
myöhemmin muuttaa kohti itsenäisempää asumista. Olemme vakuuttu-
neet, että avopalvelut ovat tärkeä osa Vaalijalan tulevaisuutta.
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Ilkka Jokinen
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LYHYESTI

Osaamis- ja tukikeskuksessa avautuu syyskuun 
alussa uusi oppilaskoti Jolla. Kuusipaikkainen 
Jolla on tarkoitettu psykososiaalista kuntoutusta 
tarvitseville lapsille. Jolla vastaa lasten ja nuor-
ten kuntoutuspaikkojen kysyntään ja purkaa näin 
osaltaan alle 18-vuotiaiden kuntoutusjonoa. 

Henkilökunnan valinnat tehdään alkukesään 
mennessä ja täydennyskoulutusta toteutetaan 
ennen yksikön toiminnan aloitusta.

Nenonpellossa remontoidaan parhaillaan myös 
uutta yhdeksänpaikkaista psykososiaalista kun-
toutusta aikuisille antavaa yksikköä. Koralliksi 

nimetty yksikkö aloittaa toimintansa tämän 
vuoden lopussa. 

Korallista on tulossa  pääasiassa lyhytkestois-
ta kuntoutusta tarjoava yksikkö. Kuntoutujilla 
on Korallissa hyvin varustetut yksiöt käytössään 
omine kylpyhuoneineen ja pienkeittiöineen.  

Myös Korallin henkilökuntavalinnat tullaan 
tekemään alkukesästä. Tehtäviin on haettu hen-
kilöstöä myös kuntayhtymän sisältä. Koralliin 
valittu henkilöstö saa normaalia laajemman 
täydennyskoulutuksen syksyn aikana ennen kuin 
yksikkö aloittaa toimintansa. 

Kaksi uutta kuntoutusyksikköä Nenonpeltoon

Marian palvelukodin siunaamistilaisuus tammi-
kuun lopulla käynnisti Vaalijalan 110-vuotisjuhla-
vuoden. Lämminhenkisessä tilaisuudessa ääneen 
pääsivät asukkaat, omaiset sekä Vaalijalan edus-
tajat. Kodin siunaamisen toimitti Vaalijalan pappi 
Sanna Hynninen.

– Oma huone on ollut hyvä. Ohjaajat täällä 
ovat mukavia. Asuminen on ollut helppoa, kertoi 
tuntojaan siunaamistilaisuudessa Marian asukas 
Väinö Mikkonen.

Asukkaiden vanhempien tunnot kiteytti omas-
sa puheenvuorossaan Eeva Eloranta-Lappalai-
nen. Hänestä vanhemmille tärkeintä on se, että 
lapsi viihtyy ja kokee asunnon kodikseen.

– Tämä on mielestäni erittäin hyvin onnistu-
nut Marian asukkaiden kohdalla, kiitteli Eeva 
Eloranta-Lappalainen. 

Vaalijalan jo eläkkeelle siirtynyt entinen avo-
palvelujen johtaja Asko Mäkinen totesi juhla-
puheessaan, että Mariassa asukkaiden oikeus 
kuulua ympäröivään yhteisöön toteutuu hienosti. 

– Näin jälkikäteen on sanottava, että sijoitus-
paikankin vaihdos oli lopulta hyvä asia. Asukkaat 
ovat nyt lähellä kaupungin palveluja sekä osa 
asuinalueensa yhteisöä, totesi Asko Mäkinen. 

Asukkaat muuttivat Marian palvelukotiin kesäl-
lä 2016. Maria on järjestyksessään 11. Vaalijalan 
rakennuttama ja ylläpitämä palvelukoti. 

Juhlavuosi vauhtiin Marian palvelukodista

SISÄLTÖ

40 vuoden työrupeamasta ansioristi
Viime vuoden lopulla eläkkeelle jäänyt Mikkelin 
Savoset monipalvelukeskuksen entinen johtaja 
Teijo Ylönen vastaanotti  Tasavallan Presidentin 
itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 hänelle myön-
tämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 
ansioristin. Kunniamerkki luovutettiin hänelle 

juhlallisesti Vaalijalan hallituksen kokouksen yh-
teydessä tammikuussa 2017.

Kunniamerkkiä kiinnittämässä Vaalijalan halli-
tuksen puheenjohtaja Anja Manninen. Taustalla 
hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Koljonen 
odottamassa kättelyvuoroa. 

16.8. Lavatanssit / 40v juhlatilaisuus, Tervo

18.8. Pihajuhla, Lukkarin palvelukoti 10-vuotta

23.8. Sirkustyöpajat, Vaalijala, Nenonpelto

1.9. Juhlatanssit / Vaalijala 110 vuotta, Tahko

5.9. Revontulen tanssit, Hankasalmi

6 .9. Sadonkorjuujuhla, Savoset Mikkeli

20.9. Valtakunnallinen kirkkopyhä, Vaalijala Ne-
nonpelto. Monin kielin keskellämme-kirkkopyhä 
kokoaa ystäviä yhteen läheltä ja kaukaa.

31.10. 110-vuotis juhlaseminaari, Kuopion Mu-
siikkikeskus. Koko päivän seminaarissa käsitel-
lään alan ajankohtaisia asioita ja luodaan katse 
niin Sortavalaan kuin tulevaisuuteen. Ennakko-
kutsut seminaariin lähetetään toukokuun alussa.

23.11. Vuoden päätösjuhla, Mikkeli

Lisää juhlavuoden ohjelmista www.vaalijala.fi
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Kahvilan, taidegallerian ja mediastudi-
on yhdistävä Linnan Café on Vaalijalan 
kuntayhtymän uudentyyppinen päivä- ja 
työtoiminnan yksikkö. Se avasi ovensa 
helmikuun alussa Pieksämäen ydinkes-
kustassa. 

Linnan Cafén kahvila toimii kuten mikä tahansa 
kahvila. Tarjolla on itse valmistettuja suolaisia ja 
makeita kahvileipiä kahvin ja muiden virvokkei-
den kanssa nautittavaksi. Kahvilan työntekijät 
ovat puolestaan vammaisia tai muuten tukea 
tarvitsevia Vaalijalan avopalvelujen tai Nenonpel-
lon osaamis- ja tukikeskuksen asiakkaita. Heille 
kahvilatyö on työtoimintaa tai osa työhönval-
mennusta. 

– Tykkään olla täällä töissä. Työtehtävät ovat 
mukavia ja viihdyn hyvin asiakkaiden kanssa, ker-
too Eetu Kakkonen. 

Hän työskentelee kahvilassa aina perjantaisin 
neljä tuntia kerrallaan. Työtehtäviin kuuluu asia-
kaspalvelua, siivousta, vitriinien täyttöä sekä tar-
jottavien leipomista yhdessä kahvilan toiminnasta 
vastaavan Vaalijalan henkilökunnan kanssa. 

– Tällä hetkellä yksi kahvilatyöpäivä viikossa on 
hyvä, sillä käyn myös työtoiminnassa Savosetillä 
neljänä päivänä viikossa, Eetu Kakkonen sanoo. 

Lämmin leipä ja  
pannunalunen
Linnan Cafén pöytään kahville istahtanut Aini Kuos-
manen kehuu paikan tunnelmaa sekä palvelua.

– Tämähän on tilava ja valoisa kahvila, vieläpä 
aivan kaupungin keskustassa. Lämmin voileipä 
salaatin kera oli täyttävä ja palvelu oli todella 
hyvä, Aini Kuosmanen sanoo.

Hänestä on hienoa, että kahvilan kanssa sa-
massa tilassa on taidegalleria, jossa esillä on 
Vaalijalan asiakkaiden tekemää taidetta. Linnan 

Cafén galleriassa järjestetään noin kuukausittain 
vaihtuvia taidenäyttelyitä. 

– Lisäksi täältä voi ostaa Savosetilla valmistet-
tuja tuotteita kotiin ja lahjaksi viemisiksi. Itselleni 
löysin myyntipöydältä pannunalusen, kehuu Aini 
Kuosmanen. 

Mediastudio tarjoaa  
päiväaikaista toimintaa
Kahvilan, taidegallerian sekä päivä- ja työtoimin-
nassa valmistettujen tuotteiden pienen myynti-

pisteen lisäksi Linnan Caféssa toimii mediastudio, 
joka tarjoaa uudenlaista kurssimuotoista toimin-
taa. Studion toiminnassa painottuvat mobiililait-
teiden ja niiden toiminnallisten sovellusten käyttö 
oman ilmaisun apuna. 

Studiolla tuotetaan pieniä mediaesityksiä, har-
joitellaan Internetin ja sosiaalisen median käyttöä 
sekä seurataan ja tehdään itse uutisia. Studion kä-
sialaa on mm. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuk-
sen viikoittain ilmestyvä selkotiedote. Mediastu-
diolaisen töitä on nähtävillä myös tässä lehdessä 
studion omassa osiossa. 

Mediastudion tehtävä on tarjota perinteisen, 
käsityövaltaisen työtoiminnan rinnalle uuden-
tyyppistä, etenkin nuoria kiinnostavaa tekemistä.

– Koko Linnan Cafén kokonaisuuden ajatus on 
tuoda vammaiset sekä muuten tukea tarvitsevat  
ihmiset sinne, missä muutkin ihmiset toimivat ja 
liikkuvat, sanoo Vaalijalan avopalvelujen johtaja 
Kirsi Ruutala.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin tehdä 
Vaalijalan toimintaa näkyväksi pieksämäkeläisille 
paikassa, jonne on matala kynnys tulla. Kynnystä 
pyritään madaltamaan jatkossa entisestään eri-
laisen musiikki-, kulttuuri- ja taidepainotteisten 
tapahtumien avulla. 

Linnan Cafén avajaisia vietettiin 8.2.2017. 
Nimensä matalan kynnyksen toimintayksikkö 
on saanut rakennuksesta, jossa se toimii. Talo on 
nimittäin entinen Suojeluskuntatalo, jossa on toi-
minut aikoinaan myös elokuvateatteri Kinolinna. 

Linnan Café tuo Vaalijalan  
toimintaa ihmisten ilmoille 

Eetu Kakkonen ja kahvilan 
toiminnasta vastaava  työnte-
kijä Jussi Väänänen aloittele-
massa leiväntekoa. 

Aini Kuosmanen 
on tyytyväinen 
Linnan Cafén 
asiakas.

Juho Kosonen avustajansa Anna Asikaisen kans-
sa leikkasi Linnan Cafén avajaisissa juhlallisesti 
nauhan. 

Vapun läheisyydessä uuden lumen tulo ei enää 
ole niin iloinen yllätys kuin syksyllä. Mutta aina-
kin minulla on luja usko, että aurinkoinen kesä 
on tulossa.

Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuspaikoista 
on ollut kysyntää. Varsinkin oppilaskotien kun-
toutuspaikkojen kysyntä on noussut vuoden 2017 
puolella. Oppilaskodit ovat olleet täynnä. Vaalija-
lan arvojen mukaista on ollut auttaa niitä, jotka 
ovat avun tarpeessa. Tästä johtuen olemme alka-
neet valmistelemaan uutta lasten oppilaskotia, 
kuusipaikkaista Jollaa. Nenonpellossa sijaitsevan 
Jolla-yksikön toivotaan olevan valmis syyskuun 
alussa 2017. 

Laitoshoidon purku sujuu pikkuhiljaa. Sekä 
Vaalijalan omat uudet palvelukodit, että kunti-
en järjestämä palveluasuntojen hankinta, joko 
omana tai ostopalveluna, on edesauttanut lai-
tosasumisen purkamista. Nenonpellon yksiköissä 
pystytään näin keskittymään määräaikaiseen 
kuntoutukseen pitkäaikaisten asiakkaiden muu-
tettua asumaan kotiseuduilleen. 

Tämä muutos ja eläköityminen aiheuttavat 
tarpeen rekrytoida uutta henkilökuntaa. Eniten 
rekrytointia ovat tarvinneet uudet yksiköt, op-
pilaskoti Jolla sekä vuoden vaihteessa avautuva 
yhdeksänpaikkainen aikuisten psykososiaalisen 
kuntoutuksen yksikkö Koralli. Valitulle henki-
löstölle järjestetään yksikössään tarvittavaa 
täydennyskoulutusta nopeasti valintojen jälkeen 
osaamisen turvaamiseksi uusissa yksiköissä. 

Konsultoivaa ja  
kuntouttavaa perhetyötä
Osaamis- ja tukikeskuksessa kehitämme koko-
naiskuntoutusta edelleen. Olemme kehittämässä 
konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön mallia. 
Perheiden ja asiakkaiden yhteisiä kokouksia ja 
tapaamisia varten olemme vuokranneet Kivitieltä 
Nenonpellosta kolme kodinomaisesti sisustet-
tua saunallista kolmiota. Tiloja käytetään myös 
perhetyön toteuttamiseen. Asiakkaiden perheet 
voivat yöpyäkin tiloissa ja vaikka viettää siellä vii-
konloppuja yhdessä läheisen kanssa sovitusti. 

Konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön kun-
toutusohjaajat Piritta Hynninen ja Aleksis Laurila 
tekevät myös liikkuvaa ohjausta ja konsultointia 
asiakasperheiden luokse. Kesällä järjestetään en-
simmäinen perheleirin Vaalijalan Kaijärvellä. 

Linnan Café on uudenlainen 
kohtauspaikka 
Päiväaikainen toiminta on uudistunut Nenonpel-
lossa ja Pieksämäen ydinkeskustassa, jonne on 
avattu tunnelmallinen kahvila, Linna Café, jossa 

työskentelevät kuntouksessa olevat asiakkaat 
opetellen oikeaa kahvilatyötä. 

Linnan Caféssa on Vaalijalan tuotemyymä-
lä, jonka myyntiartikkeleita ovat Savosetin ja 
Nenonpellon päiväaikaisen toiminnan tuotteet. 
Myös Mediapaja ja Taidepesulan Linnan Calleria 
sijaitsevat nyt Linnan Caféssa. Tiloissa järjeste-
tään taidenäyttelyitä ja erilaista kurssimuotoista 
toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille 
päivä- ja myöhemmin ilta-aikaankin. Näin toi-
vomme päiväaikaisen toiminnan muotoutuvan 
entistä laadukkaammaksi ja mielekkäämmäk-
si asiakkaillemme. Toiminta lisää asiakkaiden 
valinnanvapautta itse vaikuttaa päiväaikaiseen 
toimintaansa.

Green Care -toiminta  
kehittyy edelleen 
Vaalijalan Nenonpellossa kehitetään Green Care 
-toimintaa. Pitkästä aikaa saimme talven hoidel-
la lampaita, kanoja ja pupuja sekä uudessa lam-
polassa että Kaisla-yksikössä. Talven kruunasivat 
ennen pääsiäistä syntyneet neljä karitsaa. 

Monelle iloiseksi yllätykseksi olemme aloit-
taneet myös alpakkatoiminnan, kun kolme 
alpakkaruunaa, Neo, Nobel ja Sonetti muuttivat 
Nenonpeltoon vapun jälkeen. Alpakat tulevat 
olemaan kuntoutuksessa mukana. Asiakkaat 
voivat hoitaa alpakoita ja ne myös vierailevat 
yksiköissä. Alpakat tykkäävät kovasti porkkanois-
ta, joten ensi kesänä meillä on iso porkkanamaa 
heitä varten! Green care -toiminta saa näin uusia 
muotoja. 

Vaalijalaan voi edelleen hakeutua töihin. 
Sijaiseksi voi ilmoittautua www.vaalijala.fi -si-
vustoilla ja yhteyttä voi myös ottaa puhelimitse 
ja sähköpostillakin.  Tarvitsemme monenlaista 
ammatillista osaamista. Sijaisuuksia on tarjolla 
ympäri vuoden ammattihenkilöstölle. 

Kuntoutuksen johtaja
Maarit Rantakurtakko

KUULUMISIA OSAAMIS- JA TUKIKESKUKSESTA
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Vaalijalan yksiköissä on asiakkaiden it-
semääräämisoikeuden huomioiminen ja 
tukeminen otettu vahvasti osaksi arjen 
työtä, vaikka varsinainen itsemääräämis-
oikeuslaki ja uusi vammaispalvelu- 
laki ovat vasta valmisteluvaiheessa. 

Viime kesäkuussa voimaanastuneet uudet kehi-
tysvammalain pykälät itsemääräämisoikeudesta 
(IMO) ovat kuitenkin hyvä välivaihe tiellä kohti 
varsinaista itsemääräämisoikeuslakia. 

– Nyt on hyvä aika harjoitella ja ottaa itse-
määräämisoikeuden vahvistaminen osaksi työ-
kulttuuria kaikissa yksiköissä, sanoo Vaalijalan 
sosiaalityöntekijä Tiina Kinnunen.

Kaislan kuntoutusyksikön johtaja Reetta Kosola 
on kiertänyt ahkerasti yhdessä AVEKKI-kouluttaja 
Hanna Ylösen kanssa Vaalijalan yksiköissä kou-
luttamassa ja kertomassa hyvinkin käytännön-
läheisesti, miten itsemääräämisoikeus voidaan 
huomioida asiakkaiden arjessa. 

Vaalijalassa on laadittu oma itsemääräämis-
oikeuskäsikirja, jossa asiaa käsitellään hyvin 
käytännönläheisesti. Kuntayhtymässä toimii 
myös oma IMO-ryhmä, joka vastaa arjen työssä 
vastaan tuleviin kysymyksiin. 

Jokaiselle oma  
IMO-suunnitelma
– Vaalijalassa jokaiselle asiakkaille laaditaan 
suunnitelma itsemääräämisoikeuden ja itse-
näisen suoriutumisen tukemisesta tehdään jo 
erityinen IMO-suunnitelma, Tiina Kinnunen 
kertoo.

Kaikki rajoitustoimenpiteet myös kirjataan 
ylös. Niistä tehdään kuukausittain selvitys asi-
akkaan omaisille tai edunvalvojalle, kotikunnan 
vastuutyöntekijälle sekä asiakkaalle itselleen. 
Esimerkiksi liikkumisen valvomisesta ja poistu-
misen estämisestä tehdään aina erikseen myös 
muutoksenhakukelpoinen päätös. 

– Laki myös velvoittaa kokeilemaan kaikki 
mahdolliset keinot ennen rajoittamistoimia. 
Vaalijalan yksikössä onkin lähdetty hyvin innova-
tiivisesti kokeilemaan ja kehittämään eri keinoja 
rajoittamisen tilalle, sanoo Tiina Kinnunen. 

Asiakas päättää itse  
omista asioistaan
Asiakkaille itselleen kehitysvammalain uudet py-
kälät ovat myös tuoneet paljon uutta. Lähtökoh-
taisesti jokainen voi nyt päättää omista asiois-

taan. Se on lain henki, vaikka kyse on oikeastaan 
vasta oikeudesta osallistua päätöksentekoon. 

– Vaalijalassa jokainen asiakas pääsee osal-
listumaan oman itsemääräämisoikeutensa 
toteutuksen suunnitteluun. Tarkoitus on kuulla 
asiakasta ja ottaa jopa positiivista riskiä omien 
päätösten suhteen, sanoo Hanna Ylönen. 

Tässä myös kiteytyy suurin kulttuurinen muu-
tos Vaalijalassa. Entisestä suojelevasta ja ehkä 
ajoittain holhoavastakin kulttuurista on siirrytty 
hiljalleen asiakasta päätöksissä tukevaan ja oh-
jaavaan kulttuuriin.

– Vastuuta päätöksistä annetaan asiakkaalle it-
selleen. Toki ohjaten ja asiakkaan kanssa yhdessä 
pohtien, mitä ja miten hän voi tehdä tai toimia. 
Tämä vaatii osallisuutta ja oman ammattiosaa-
misen vahvaa hyödyntämistä arjessa, Hanna 
Ylönen korostaa. 

Itsemääräämisoikeuden toteutus  
toi mukanaan uudenlaisen työkulttuurin

Vaalijalassa itsemääräämisoikeuden huomioi-
minen tulee olemaan iso muutos. Asiakas on ta-
savertainen yhteiskunnan jäsen, eikä holhottava 
yksilö. 

– Tämä on asettanut vuosikymmenten työtavat 
kyseenalaisiksi. Opituista malleista on aina vai-
kea päästä pois ja se vaatii myös aikaa. Meilläkin 
ollaan yksiköissä vasta prosessien alussa, sanoo 
Tiina Kinnunen.

Monissa yksiköissä on pelätty lakimuutoksen 
mukanaan tuomaa kirjaamistyön lisääntymistä. 
Raportointia on tullut lisää, mutta samalla on ke-
hitelty keinoja vähentää kirjaamista. 

–- Kun rajoitustoimenpiteitä ei olekaan uuden 
toimintakulttuurin myötä tarvittu, myös kirjaami-
nen on vähentynyt. Ja tätähän lain laatijakin on 
tässä koko ajan ajanut takaa, huomauttaa Tiina 
Kinnunen. 

Arkisimmillaan itse-
määräämisoikeus 
toteutuu valinnoissa: 
mitä syödä, milloin 
syödä ja mitä pukea 
aamulla päälle. 

Aistialttari tuo kirkkovuoden teemat lä-
helle kaikilla ihmisen viidellä perusaistilla 
Vaalijalan kirkossa. Se mahdollistaa kirk-
kovuoden pyhä- ja juhlapäivien teemojen 
esittelyn niin, että myös aistivammaiset 
pääsevät osallisiksi messun sanomasta. 

Vaalijalan aistialttari on betonista ja lasista raken-
nettu sivualttari, joka koostuu vitriineistä, syven-
nyksistä sekä pitkistä kaiteista, joiden taakse tulee 
kirkkovuoden teemojen mukaan vaihtuvia kos-
keteltavia esineitä, pistekirjoitusta sekä tuoksuja, 
kuten mirhaa, salviaa ja suitsuketta. Kaiuttimien 
kautta voi kuunnella musiikkia sekä muita ääniä. 
Alttarin teemana on Matka.  

– Ajatuksen aistialttarista esittivät vuosi sitten 
Vaalijalan seurakunnan jäsen Timo Rönkkö ja 
hoitaja Marjo-Riitta Huuhka. Ideasta innostut-

Suomen ensimmäinen AISTIALTTARI  
otettiin käyttöön Vaalijalan kirkossa 

tiin ja uusi alttari otettiin käyttöön Nenonpellon 
perinteisessä Hiirenkorvapäivässä toukokuussa, 
kertoo kehitysvammapappi Sanna Hynninen. 

Alttaria on ideoitu yhdessä Vaalijalan väen kans-
sa. Mukaan pääsivät kaikki halukkaat. Vaalijalan 
papit Sanna Hynninen ja Matti Pehkonen ovat 
toimineet teologisina asiantuntijoina. Alttarin on 
suunnitellut arkkitehti Severi Blomstedt, joka 
on Nenonpellon rakennusten arkkitehdin Aulis 
Blomstedtin poika. Alttarin teknisestä toteutuk-
sesta on vastannut kuvanveistäjä Pertti Kukko-
nen ja Betonipallas Oy.

– Tehtävä oli mielenkiintoinen. Haastavinta oli 
yhdistää eri elementit, kuten ääni, valot ja koske-
teltava osat niin, että alttarin arvokkuus kuitenkin 
säilyy, sanoo Severi Blomstedt. 

Hänen mielestään aistialttarissa tämä onnistui 
hyvin. Sen ideana on aitous kaikkia esineitä ja be-
tonipintaa myöten.

– Teemansa mukaisesti alttari vie aistein mat-
kalle Raamatun tapatumapaikoille. Alttarin kautta 
ollaan matkalla myös kirkon varsinaiselle alttaril-
le, tiivistää sen sanomaa Severi Blomstedt.

Aistialttarin betoniset osat valettiin muottiva-
luna Tartossa. Painoa yhdellä alttarin kahdesta 
betoniosasta on peräti 1400 kiloa. 

– Alttarin symmetrinen muoto tuli aivan itses-
tään. Sattumaa on myös, että keskiosan vitriini ja 
niiden sisälle tulevat esineet muodostavat ikään 
kuin krusifiksin, sanoo Severi Blomstedt. 

Alttarin esineillä  
vahvaa symboliikkaa
– Luterilaista kirkkoa pidetään sanan kirkkona, 
mutta Jumala puhuu meille kaikilla aisteilla. Siksi 

tällainen alttari on tarpeen ja suorastaan välttä-
mätön Vaalijalassa, kiteyttää alttarin ajatuksen 
Sanna Hynninen. 

Osa esineistä on paikallaan pysyvästi. Tällaisia 
ovat mm. palmunoksa, piikkipensaan oksa, orjan-
tappura ja öljylamppu. 

– Öljylamppu on peräisin mahdollisesti noin 100 
luvulta ja löydetty aivan Turkin rajalta. Se on hyvin 
todennäköisesti palestiinalaista alkuperää, kertoo 
Severi Blomstedt.

Vahvaa symboliikkaa on myös Sortavalan hie-
kalla ja siihen painetuilla Vaalijalan ensimmäi-
sen papin Kirsti-Maija Paanasen jalanjäljillä. 
Alttariin tulee lisäksi kaksi kivilaattaa, jotka ovat 
samasta maaperästä, mistä arvellaan olevan Moo-
seksen laintaulujen. 

– Kaikessa on pyritty aitouteen. Alttarin avajaisissa 
teemana oli luomakunta ja silloin aistittavana oli 
mm. sammalta, lampaan villaa, kukkia ja lintujen ää-
niä, kertoo kehitysvammapappi Matti Pehkonen. 

Vaalijalan kirkon aistialttari on jokaisen kirkossa 
kävijän koettavissa ja kokeiltavissa. Suunnittelussa 
on otettu huomioon pyörätuolilla liikkuvat. 

– Muillekin kuin aistivammaisille eri aisteilla 
koettavat asiat voivat olla todella miellyttävä ko-
kemus, uskoo Matti Pehkonen. 

Antiikkinen öljylamppu. 

Kirsti-Maija Paananen  
painoi jalanjalkensä  
Sortavalan hiekkaan  
Pertti Kukkosen  
avustamana. 

Pikkukuvassa alttarin toisen  
nissin maalaus,  joka on Vaalijalan 
asiakkaan käsialaa. Kuvaa voidaan 
vaihtaan kirkkovuoden teemojen 
mukaan. Timo Rönkkö tutustui alttariin  

Sanna Hynnisen kanssa. 
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Viitisen vuotta toiminut Eetun klubi on matalan 
kynnyksen palvelu, joka tarjoaa klubilaisten omista 
ideoista ja tarpeista lähtevää viriketoimintaa Var-
kaudessa. Kahden seuraavan vuoden aikana tätä 
klubitoiminnan mallia lähdetään kehittämään ja 
viemään myös muille paikkakunnille osana sosiaali- 
ja terveysministeriön kärkihanketta Osakykyisille tie 
työelämään (OTE). 

Vaalijalan kuntayhtymä valittiin mukaan Osaky-
kyisille tie työelämään hankkeeseen helmikuussa 
2017. Vaalijala pilotoi kaksivuotisessa hankkeessa 
palveluja Varkauden lisäksi Pieksämäellä, Mikkelissä 
ja Kuopiossa. 

Tarkoitus on luoda maakunnallisia malleja kehitys-
vammaisille päivätoimintaan, klubitoimintaan, tuet-
tuun työhön sekä vertaistuelliseen toimintaan. 

– Hankkeessa on kolme teemaa. Näistä pääpaino 
on meillä osallisuutta tukevassa toiminnassa. Kaksi 
muuta teemaa ovat työtoiminnasta töihin ja opin-
noista töihin, kertoo Vaalijalan asiantuntijana han-
ketta koordinoiva johtaja Jenni Rytkönen Mikkelin 
Savoset monipalvelukeskuksesta. 

Osallisuuden ja toiminta- 
kyvyn vahvistamista
Varkauden Eetun klubin toimintaa on hankkeen 
kautta tarkoitus kehittää niin, että klubitoiminta 
voidaan toteuttaa valmiin mallin mukaan myös 
muualla. Ensimmäisenä malli on tarkoitus viedä 
osaksi Pieksämäellä jo käynnistynyttä matalan kyn-
nyksen Linnan Cafén kohtauspaikkaa.

– Varkauden klubitoiminta on jo osoittanut, että 
se toimii ja on tuloksellista, kertoo Jenni Rytkönen.

Eetun klubilla korostuvat vertaistuki ja ryhmä-
muotoinen toiminta. Toiminta vahvistaa ja tukee 

siihen osallistuvien henkilöiden osallisuutta ja toi-
mintakykyä. 

– Klubitoiminta perustuu ryhmämuotoiseen toi-
mintaan sekä vertaistuen keinoin toteutettavaan 
toimintaan. Olemme matalan kynnyksen palvelu, 

jossa korostuu asiakaslähtöisyys, tiivistää hankkeen 
Varkauden ja Pieksämäen yhteinen projektityönteki-
jä Ainomaria Anttonen. 

Hänen lisäkseen hankkeessa on paikalliset 
projektityöntekijät Kuopiossa ja Mikkelissä sekä 

hankekoordinaattori, joka työskentelee niin ikään 
Mikkelissä.  

Kokkausta ja karaokea
Varkaudessa klubitoiminta keskittyy ilta-aikaan ja 

viikonloppuihin. Yhteistä tekemistä suunnitellaan ja 
valmistellaan säännöllisesti kokoontuvassa virike-
toimikunnassa. Yhteistoiminnan kautta myös koko 
klubitoimintaa on viety eteenpäin. 

– Täällä kokoontuu kokkikerho ja pidetään lava-
tansseja ja lauletaan karaokea. On pidetty erilaisia 
turnauksia, kuten jääkiekko-, biljardi- ja petankki-
turnaukset, kertoo säännöllisesti klubilla käyvä Jani 
Karhunen. 

Hänestä Eetun klubi on toiminut hyvin, vaikka 
kehitettävääkin on. Toiminta saisi olla Jani Karhusen 
mielestä vieläkin suunnitelmallisempaa.

Ainomaria Anttosen mukaan Eetun klubilla juuri 
ryhmätoimintaa onkin tarkoitus kehittää ja moni-
puolistaa, jotta kaikille löytyisi oman mielenkiinnon 
mukaista toimintaa. 

– Nyt tuntuu, että on löydetty oikeat tekijät klubil-
le. On tekemisen meininki ja henki, kiteyttää klubi-
laisen tunnot Jani Karhunen.

Etsinnässä uudenlainen  
työ- ja päivätoiminta 
Vaalijalan hankkeen muissa paikallisissa piloteis-
sa kehitetään päivätoimintaa. Kuopiossa tehdään 
Sipulin palvelukodin toiminnan käynnistyttyä pilotti 

päivätoiminnasta. Siinä palvelukodissa asuville 
autistisille nuorille kehitetään osallistavaa, yksilöl-
listä päivätoimintaa erilaisissa ympäristöissä kodin 
ulkopuolella. 

Mikkelissä kehitetään erilaisia vertaistuellisia ja 
toiminnallisia työ- ja päivätoiminnanryhmiä yhdes-
sä yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötä on Mikke-
lissä tehty jo esimerkiksi paikallisen löytöeläintalon 
sekä Etelä-Savon tanssiopiston ja Suomen Nuoriso-
opiston opiskelijoiden kanssa. 

Lisäksi Vaalijalan hankkeessa lähdetään hakemaan 
Työtoiminnasta töihin -teemaan liittyen mallia 
tulevaisuuden avotyölle. Opinnoista töihin -teeman 
puitteissa rakennetaan mallia oppilaitosyhteistyölle, 
jotta jo opintojen aikana on mahdollista luoda opis-
kelijalle polku avoimille työmarkkinoille tai tuettuun 
työhön.

Yhteistyökumppaneina ovat mm. Varkauden, Piek-
sämäen ja Mikkelin kaupungit sekä Etelä-Savon sosi-
aali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE, Savon 
Vammaisasuntosäätiö ja Kehitysammaliitto. 

– Yksi keskeinen tavoite valtakunnallisella hank-
keella on myös luoda valmiita maakunnallisia toi-
mintamalleja, joista voidaan luonnostella edelleen 
uudet lait vuoden 2018 sote- ja maakuntauudistuk-
seen liittyen, sanoo Jenni Rytkönen.

Osatyökykyisten työllistymiseen  
ja osallisuuteen haetaan malleja Vaa lijalassa

Mitkä ovat ne viisi hoota, joista nuoren vanhemmat 
voivat hakea piristystä ja voimaa vaikeassa hetkessä? 
Entä mitkä ovat ne viisi koota, jotka helpottavat ole-
mista muiden kanssa arjen kiireen keskellä?

Tällaisia arvoituksia esitettiin Mikkelin lapsiperhe-
verkoston järjestämässä teemaillassa itsenäistyvän 
nuoren vanhemmille. Ja kyllähän niitä h-kirjaimella 
ja k-kirjaimella alkavia voimasanoja mikkeliläisiltä 
vanhemmilta löytyi. 

– Ensin kannattaa hiljentyä ja seuraavaksi hengit-
tää rauhallisesti syvään. Pysähtyminen ja seisahtumi-
nen ovat yleensä hyväksi haastavalla hetkellä nuoren 
kanssa, muutos- ja motivaatiovalmentaja Niina 

Koponen kertoi. 
Kolmas hoo on hyväksyminen, jota Niina Koposen 

mukaan jokainen vanhempi tarvitsee. 
– Se on armollisuutta itseä ja omia tunnetiloja koh-

taan. Haastavasta hetkestä on myös hyvä etsiä aina 
jotain positiivista ja hyvää, muistutti Niina Koponen. 

Arjen helpottajat
Entä sitten ne arkea helpottavat koot. Niitä ovat kiit-
täminen, kuunteleminen, kunnioitus, kysyminen ja 
kehuminen.

– Vaikka meillä olisi kuinka kiire arjen askareissa 
tai työtehtävissä, huomioi aina toinen oli hän sitten 

lapsi tai aikuinen, jos hänellä on asiaa, Niina Koponen 
huomautti.

Hänellä oli myös hyvä vinkki, jos kiireen keskellä ei 
juuri sillä hetkellä ole aikaa keskittyä kuuntelemaan. 
Toiselle voi antaa vaihtoehdon, joko kuuntelen nyt 
yhden minuutin tai sitten keskityn täysin asiaasi, kun 
saan työn alla olevan tehtävän tehtyä. 

– Yleensä kiireinenkin asia antaa odottaa sen het-
ken, että on sitä aikaa kunnolla kuunnella ja keskit-
tyä, Niina Koponen totesi. 

Omien vahvuuksien lisäksi illassa tutustuttiin Mik-
kelissä käytössä olevaan Lapset puheeksi -toiminta-
malliin sekä Ohjaamo Olkkarin palveluihin.

Mikkelin lapsiperheverkoston vanhemmille 
suunnattu ilta maaliskuun lopulla Mikkelin Ohjaa-
mo Olkkarissa oli yksi verkoston Arjen SuperSan-
karit 2017 teemavuoden tapahtumista. Tulossa on 
vielä mm. koko perheen leikkipäivä, Toivonpäivän 
tempaus sekä vanhemmille suunnattu parisuhde-
seminaari. 

Lapsiperheverkosto on avoin verkosto, johon voi 
kuka tahansa liittyä. Sen päätarkoitus on tukea 
Mikkelin seudun lapsiperheitä. Verkossa on mukana 
lasten parissa toimivia yhdistyksiä ja tahoja. Verkos-
ton toimintaa rahoittaa tänä vuonna juhlavuottaan 
viettävä Vaalijalan kuntayhtymä. 

Vanhemmat tarvitsevat perheen arjessa hoota ja kootaMuutos- ja motivaatiovalmentaja  
Niina Koponen ja hoot sekä koot.
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Hevosta ja hevosen luontaista elinym-
päristöä on käytetty Vaalijalassa osana 
kuntoutusta jo useiden vuosien ajan. Viime 
keveväästä lähtien Vaalijalassa on ollut 
mahdollista osallistua myös Toiminnallisen 
kuntoutuksen kautta sosiaalipedagogiseen 
hevostoimintaan. Se on myös yksi Vaalija-
lan Green Care -toiminnan muodoista. 
Hevosavusteinen kuntoutus perustuu toimin-
nallisuuteen ja kokemusten kautta oppimiseen. 
Taustalla ovat sosiaalipedagogisen ajattelun 
peruselementit: toiminnallisuus, elämyksellisyys, 
yhteisöllisyys sekä aito kohtaaminen. 

– Vaalijalassa toiminta on osa kokonaiskuntou-
tusta. Hevosen kanssa opitaan oman toiminnan 
ohjausta, itsehillintää ja itsesäätelyä, mutta myös 
onnistumista mielekkään toiminnan kautta, ker-
too Vaalijalan sosiaalipedagogisen hevostoimin-
nan ohjaaja Susanna Gråsten.

Hevosten kanssa puuhaaminen ratsastaen tai 
tallitöitä tehden kehittää kokemusten ja oivalta-
misen kautta kuntoutettavan itsensä vaikeaksi 
kokemia taitoja, vuorovaikutusta, keskittymistä ja 
tunteiden hallintaa. Samalla usko omiin kykyihin 
lisääntyy.

– Hevostoiminnan kautta voidaan esimerkiksi 
käydä asiakkaiden kanssa läpi niiden asioiden tär-
keyttä, joista omakin hyvinvointi koostuu, kuten 
esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, sään-
nölliset ruoka-ajat tai sopiva liikunta ja riittävä 
lepo, sanoo Susanna Gråsten.

Tallissa on oma tunnelma
Vaalijalassa sosiaalipedagoginen hevostoimin-
ta käynnistyi virallisesti viime keväänä. Silloin 
Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipedagogisen 
hevostoiminnan ohjaajaksi 2009 valmistunut Su-
sanna Gråsten aloitti tehtävässä. Tätä ennen hän 

on toiminut parikymmentä vuotta Vaalijalassa 
hoitajana ja hyödyntänyt hevosia työssä aina, kun 
se vain on ollut mahdollista. 

Hevonen on Susanna Gråstenin mukaan erin-
omainen apu kuntoutuksessa. Hevoselta asiakas 
saa välitöntä palautetta toiminnastaan. Se on myös 
kokonsa puolesta eläin, joka herättää kunnioitusta. 

– Hevosen läsnäolo ja esimerkiksi sen harjaami-
nen rauhoittaa monia, sanoo Susanna Gråsten.

Aistimaailma tallilla on erilainen kuin arjessa. 
Talliympäristö hajuineen, hevosen rouskutus hei-
niä syödessä, pehmeä turpa, jota silittää siedättää 
esimerkiksi yliherkkää autismin kirjon henkilöä. 
Yhtenä erityisryhmänä hevosavusteisessa kuntou-
tuksessa Vaalijalassa ovat olleet kuurosokeat. 

– Kuurosokealle liikkuminen vieraassa ympäris-
tössä on haaste ja siihen lisättynä pienet tehtävät 
luovat lisähaastetta. Toiminta on ollut siitä huo-
limatta erittäin mielekästä, siitä ovat kertoneet 
onnelliset ilmeet, kehonkieli ja tyytyväinen nauru, 
sanoo Susanna Gråsten.

Kaikenikäisten ympäristö
Hevosavusteinen kuntoutus sopiikin kaikille kun-
toon ja toimintakykyyn katsomatta. Ainoat esteet 
ovat allergia ja hevosten pelko. 

– Tämä sopii kaikille siksikin, että ratsastus ei 
ole tässä se tärkein juttu, vaan yhdessä olo hevo-
sen kanssa sen omassa luontaisessa ympäristös-
sään. Toki käymme myös ratsastamassa metsässä, 
ajamme reellä ja teemme talutus- ja seuraamis-
harjoituksia, Susanna Gråsten luettelee. 

Hän toivoo, että jatkossa myös vaikeimmin vam-
maiset sekä iäkkäimmätkin asiakkaat pääsevät 
osallisiksi toiminnasta. 

– Usein ehkä ajatellaan liikaakin sitä, että he-
vosten kanssa toimiminen on enemmän lasten ja 
nuorten juttu. Tallilta ja hevosten parista löytyy 
kuitenkin puuhaa eri tavoin toimintakykyisille ja 
kaiken ikäisille, sanoo Susanna Gråsten.

Kuntoutusyksikkö Kaislassa on käytetty eläi-
miä apuna kuntoutuksessa siitä lähtien, kun 
Kaisla muutti uusiin tiloihin Nenonpellossa 
keväällä 2014. Usean kesän ajan koko osaa-
mis- ja tukikeskuksen väkeä ilahduttaneet 
eläinpihan asukkaat siirtyivät talvehtimaan 
lokakuun alussa eläimille kunnostettuun tar-
haan järven rannalle. Tänä kesänä eläinpihalle 
saadaan jälleen uusia asukkaita. 

– Kaislassa on kolmen vuoden ajan kartoi-
tettu käytännössä, miten monin eri tavoin 
eläimiä voidaan hyödyntää kuntoutustyössä 
ja millaisten ongelmien ratkomiseen eläimet 
parhaiten sopivat, kertoo keväällä Vaalijalan 
ensimmäiseksi eläinavusteiseksi valmentajak-
si valmistunut Eeva Leva. 

Kokemukset osoittavat, että eläinten avulla 
voidaan tuottaa kuntoutettaville paljon mie-
lihyvää. Joskus voidaan eläinten avulla vä-
hentää jopa lääkitystä. Kaislassa on huomattu 
myös, että siirtämällä kuntoutettavan huomio 
eläimiin, voidaan tämän ongelmallista käy-
töstäkin hillitä. 

– Kun henkilö, jolle esimerkiksi jatkuva 
syöminen tuottaa ongelmia saadaan in-
nostumaan kanien hoitamisesta, vie niiden 
ruokkiminen huomion eläinten hyvinvoinnista 
huolehtimiseen, kertoo Kaislaan eläintoimin-
ta-idean tuonut Merja Sikanen. 

Eläinavusteisessa valmennuksessa lähde-

tään Eeva Levan mukaan aina liikkeelle kunkin 
kuntoutettavan tilanteesta.

– Aina ei eläimiä tarvitse hoitaa, vaan niitä 
voidaan katsoa yhdessä tai eläintä voi pitää 
sylissä. Valmennus voi olla yksilöllistä tai sit-
ten sitä voidaan antaa pienissä ryhmissä. 

Kolme alpakkaa  
Kuopiosta
Kaislan eläinpihan asukkaat tuovat kesäisin 
iloa koko Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen 
väelle. Sisäpihan aitauksista kaneja, ankkoja 
ja kanoja on mahdollista seurata lasin takaa 
pihaa kiertävältä yhdyskäytävältä. 

– Lampaat lähtevät keväällä huolehtimaan 
Nenonpellon viheralueista. Joukossa ovat 
myös talvella syntyneet karitsat, kertoo Merja 
Sikanen. 

Myös uusia eläimiä eläinpihalle on tulossa, 
kun Kuopiosta saapuvat alpakat kotiutuvat 
Nenonpeltoon. Silloin Neo, Nobel ja Sonetti 
aloittavat oman työnsä kuntoutuksen apuna. 
Alpakoiden kanssa on tarkoitus tehdä jatkossa 
myös vierailuja eri yksiköihin Nenonpellossa. 

Green Care -toiminta on laajenemassa Vaa-
lijalassa myös kasvien kasvatukseen. Tarkoitus 
on rakentaa kasvimaa, jota kaikki halukkaat 
pääsisivät hoitamaan järven rantaan, eläimille 
kunnostetun tarhan alueelle. 

Hevosista tukea  
hyvinvointiin ja  

sosiaaliseen kasvuun 
Sosiaalipedagoginen  

hevostoiminta on osa  
kokonaiskuntoutusta

Green Care -toiminta tuo hyviä  
tuloksia Kaislan kuntoutusyksikössä

Mielihyvää kaneista,  
ankoista ja lampaista

Hevosen kanssa voi toimia 
monella eri tavalla. Marko 
Venäläinen ja Svartti Teittilän 
tallilla

 Oppilaskoti Avaimen 
talliryhmä jakamassa päi-
väheiniä, Cristal-hevonen 
odottelee lounastaan, Jo-
hannes Tuomainen työn-
tää kottareita

Lumo ja Susanna 
Gråsten.

Tässä kolme pääsisäisen 
aikaan lampolaan  
syntyneestä neljästä 
lampaasta. 
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Kevään aikana 
Linnan Cafessa 
on pyörinyt use-
ampia kursseja. 
Yksi kursseista oli 
valokuvaaminen 
iPadilla. Kurssilai-
set kävivät muun 
muassa Pieksä-
järven rannassa 
harjoittelemassa 
maisemakuva-
usta.

Sormistaan näppärä Vuokko Laitinen kutoi viime 
kesänä kuntoutuksensa aikana Pieksämäen seura-
kunnan papeille matkaliinat. Settiin kuuluu neljä 
eriväristä liinaa, joihin jokaiseen on pujoteltu risti. 
Liinoja käytetään kirkollisten toimitusten yhtey-
dessä kirkkosalin ulkopuolella, vaikkapa kodissa. 

– Käsitöiden tekeminen antaa paljon. Äitini ja 
kummitätini olivat molemmat kovia kutomaan, 
ehkä omakin kiinnostus kutomista kohtaa tulee 
sieltä, sanoi Vuokko Laitinen urakkansa jälkeen. 

Aikaa neljän matkaliinan kutomiseen meni 
koko viime kesä. Poppanoita Vuokko Laitinen 
kutoi päivällä Sinisiivessä ja iltapäivisin oli muita 
harrastuksia kuten golfia ja retkeilyä lähiympä-
ristöön.  

Ohjaaja Päivi Montonen Sinisiivestä kertoo, 
että tilaus matkaliinojen kutomisesta tuli Pieksä-
mäen seurakunnalta jo alkuvuodesta 2016.

– Jouduimme aluksi hakemaan osaavaa kuto-
jaa, mutta kun Vuokko tuli kuntoutukseen touko-
kuussa, ongelma ratkesi, kertoo Päivi Montonen.   

Sinisiiven ohjausyksikössä tehdään paljon eri-
laisia käsitöitä. 

–Täällä mm. neulotaan, maalataan kangasta, 
kudotaan, huovutetaan, tehdään mosaiikkitöi-
tä ja paperimassatöitä. Tuotteita tehdään mm. 
Vaalijalan joulumyyjäisiin. Valmiita tuotteita 
asiakkaat voivat antaa myös tuttavilleen ja suku-
laisilleen. Jonkin verran teemme myös tilaustöitä, 
kertoo Päivi Montonen.

Pieksämäen seurakunnan papeille tehtiin 
matkaliinat Vaalijalan toiminnallisen  
kuntoutuksen Sinisiiven ohjausyksikössä.

Vuokko Laitisen kutomat papin 
matkaliinat luovutettiin Piek-
sämäen kaupunkiseurakunnan 
käyttöön juhlallisesti lokakuus-
sa 2016 Vaalijalan kirkossa. 
Liinat vastaanotti pappi Rauni 
Tarvonen.  

Linnan  
Caféssa
Aloitin toimintani Linnan 
Caféssa 24.1.2017. 

Ensimmäinen kurssijak-
so sujui hyvin. Opettelimme 
animaation tekoa ja iPadin 
käyttöä.

Uutisankkurit-kurssilla har-
joittelimme tekemään uutisia, 
joka oli hauskaa. Kävimme 
myös tutustumassa Pieksämä-
en Lehden tekemiseen. Se oli 
mielenkiintoista.

Parasta oli kuitenkin valoku-
vaus! En rakasta mitään niin 
kuin sitä. Kuvasimme maise-
mia ja rakennuksia.

Olen oppinut iPadin käytös-
tä paljon uutta.

Syksyllä alkaa mm. ensiapu-
kurssi, johon ajattelin osal-
listua.

Matkat Nenonpellosta Lin-
nan Caféseen kuljin bussilla, 
aluksi yhdessä oman ohjaajan 
kanssa, nykyisin itsenäisesti.

   
 RR

Vaalijalassa on järjestetty valmennuksia kehitys-
vammaisen lapsen, nuoren tai aikuisen perhehoi-
dosta kiinnostuneille jo viiden vuoden ajan. Tänä 
keväänä valmennus on toteutettu ensimmäistä 
kertaa osana Etelä-Savon asiakaslähtöinen pal-
veluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja 
perhehoitoon (OSSI) -hanketta. 

– Perhehoito on nyt kovassa nosteessa osana 
Sipilän hallituksen kärkihankkeita. Niissä perhe-
hoitoa on korostettu etenkin omaishoitajien va-
paiden toteuttajana, sanoo projektikoordinaattori, 
sosiaalityöntekijä Marja Kekki. 

Vaalijalan käynnissä olevan valmennuksen noin 
parista kymmenestä osanottajasta osa harkitsee 
kokoaikaiseksi perhehoitajaksi ryhtymistä, osa 
taas lyhytaikaista perhehoitoa eli  omaishoitajien 
tai toisten perhehoitajien lomittamista. 

Vaalijala järjestää sekä pitkä- että lyhytaikaista 
perhehoitoa. Sitä valvovat kuntayhtymän perhehoi-
don koordinaattorit ja sosiaalityöntekijät. Vaalijalan 
järjestämässä perhehoidossa hoitajat saavat myös 
tuekseen Vaalijalan moniammatilliset verkostot. 

– Valmennuksen aikana on varmistunut se, ettei 
kaikkia asioita voi omaksua hetkessä eikä hetkes-
sä voi olla valmis kaikkeen. Sekin on hyvä, että 
Vaalijalan kautta perhehoitajan työlle saa vahvan 
tuen, sanoo yhdessä puolisonsa Tuomaksen kans-
sa valmennukseen tullut Tiina. 

Heillä päätös perhehoitajaksi lähtemisestä on 
vielä kypsyttelyn asteella.

Epävarmuus kuuluu asiaan
Marja Kekki korostaa, että perhehoitajien valmen-
nuksen tarkoitus on nimenomaan antaa eväitä 
työhön, mutta ennen kaikkea päätökselle perhe-
hoitajaksi lähtemisestä. 

– Valmennus on hyvin henkilökohtainen pro-
sessi, jossa joutuu hakemaan vastauksia hyvinkin 
syvältä itsestä. Valmennuksen jälkeen on siis lupa 
myös jättäytyä pois, sanoo Marja Kekki. 

Uusille perhehoitajille on kysyntää

Itsekin perhehoitajan työtä tällä hetkellä mää-
räaikaisesti tekevä Anu Rissanen lohduttaa, että 
epävarmuus kuuluu alkuvaiheessa perhehoitajan 
työhön.

– Valmennus antaa hyviä eväitä, mutta vasta 
työ opettaa. Sen, onko itsestä lopulta perhehoi-
tajaksi, tietää oikeastaan vasta sitten, kun tapaa 
hoidettavan ensimmäisen kerran, sanoo Anu 
Rissanen. 

Hän muistuttaa, että perhehoitajia tarvitaan 
koko ajan lisää. Siksi valmennukseen on hyvä 
lähteä mukaan, jos vähänkin tuntee kiinnostusta 
perhehoitajan työtä kohtaan. 

– Jo yhteistyö hoitoon tulevien perheiden 
kanssa antaa tosi paljon. Varsinainen työ on 
puolestaan tavallista perheen arkea, toteaa Anu 
Rissanen. 

Taukoa vanhemmille
Lyhytaikainen perhehoito mahdollistaa perhehoi-

Vaalijalan kuntayhtymän konsultoiva ja kuntout-
tava perhetyö järjestää perheleirin 31.7-3.8.17 
yhteistyössä Nenonpellon lasten ja nuorten yksi-
köiden kanssa. Paikkana on Kaijärven leirikeskus 
Rautalammilla. Leiri on suunnattu alakouluikäis-
ten erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille. 

Kesäisin leirejä on tavallisesti järjestetty oppi-
laskotien toimesta heidän asiakkailleen, mutta 
nyt tarkoituksena on ottaa mukaan heidän van-
hempansa sekä sisarensa. 

Tarkoituksena on viettää hauskaa aikaa yhdessä 
luonnosta nauttien. Leirillä harjoitellaan lisäksi 

ART-ohjelman mukaisesti sosiaalisia taitoja sekä 
aggression hallintaa yhteisesti kokemuksia ja-
kaen.

ART (Aggression Replacement Training) on ryh-
mämuotoista, vertaistuellista sekä toiminnallista 
käyttäytymisterapiaa, jossa nuorelle pyritään tar-
joamaan vaihtoehtoja aggressiivisen käyttäyty-
misen sijaan sekä annettaan mahdollisuus oppia 
näitä taitoja yhdessä muun ryhmän kanssa. 

ART-tuokion aikana lapsille annetaan malli, jol-
loin aikuiset näyttävät, mitä taito tarkoittaa. Sen 
jälkeen lapset tekevät rooliharjoituksia – lapset 

saavat mahdollisuuden opetella ja harjoitella (itse 
keksivät tilanteet). Heille annetaan harjoitusten 
teosta positiivista palautetta ja palkintoja. Lapsille 
annetaan myös kotitehtävä, jonka tarkoituksena on 
taidon siirtäminen arkeen.

Ohjaajina leirillä toimivat oppilaskoti Kompassin 
hoitohenkilökuntaa, toimintaterapeutti, konsul-
toivan ja kuntouttavan perhetyön kuntoutusoh-
jaajat, sosiaalityöntekijä sekä perheterapeutti.

Leiri on perheille täysin ilmainen ylläpitoa myö-
ten. Leirin kustantaa Vaalijalan kuntayhtymän 
LIIKE-hankeen osahanke Perhekeskeinen työote.

Kesäinen perheleiri heinäkuussa Kaijärvellä

tajien ja omaishoitajien vapaaoikeuden toteutu-
misen. Se tukee myös vammaista lasta hoitavien 
vanhempien jaksamista ja luo ihmisläheisen, koti-
hoitoon perustuvan vaihtoehdon sijaishoidolle.

– Koulutus on herättänyt uusia ajatuksia ja sel-
laistakin on tullut esille, jota ei aikaisemmin ole 
tullut ajatelleeksi, sanoo Katri.

Hän on tullut valmennukseen yhdessä sisarensa 
Emman kanssa. Molemmilla on tarkoitus lomittaa 
omia vanhempia heidän pitämässään perheko-
dissa. 

– Itse olen ollut vähän epävarma sen suhteen, 
pärjäänkö, onhan lomittajana vastuunottaminen 
perhehoidossa olevista iso juttu. Mutta toisaalta 
hoidettavat ovat entuudestaan tuttuja ja aina tar-
vittaessa saa myös apua, pohtii Emma.

Perhehoitajaksi voi ryhtyä henkilö, joka koulu-
tuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa perusteella on sopiva anta-
maan perhehoitoa. 

Tuomas (oik.) ja Tiina sekä takarivissä Emma 
(vas.) ja Katri ovat tyytyväisiä valmennukseen. 
Etualalla kouluttajista Piritta Hynninen (vas.), 
Marja Kekki ja Anu Rissanen. 
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Asiakasraadit ovat osa 
Vaalijalan laatujärjestelmää 

Vaalijalassa on kerätty palautetta palveluista 
erityissä asiakasraadeissa viime syksystä lähtien. 
Raadit ovat osa kuntayhtymän laatujärjestelmää 
ja laadun kehittämistyötä, jota Vaalijalassa on 
tehty vuodesta 2013 lähtien.

– Asiakasraadeissa kerätään palautetta Vaalija-
lan palveluista. Raateja on osaamis- ja tukikes-
kuksessa sekä avopalveluissa asumisen puolella 
omansa. Osaamis- ja tukikeskuksessa kokoontuu 
kolme raatia: aikuisten, nuorten ja lasten, kertoo 
Vaalijalan laatupäällikkö Merja Jäppinen. 

Asiakasraadit kokoontuivat ensimmäisen kerran 
viime syksynä. Niissä käsitellään yhteisiä teemoja, 
joita on pohjustettu yhteisissä asukas- ja yksik-
kökokouksissa etukäteen eri tavoin. Asukkaat ja 
kuntoutujat ovat myös valinneet keskuudestaan 
yhden edustajan asukasraatiin. 

– Käsiteltävät teemat liittyvät päätöksentekoon, 
kohteluun, yksilölliseen tukeen, turvallisuuteen ja 
yleensä tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen 
palveluiden osalta, Merja Jäppinen sanoo.

Hänen mukaansa asukasraatien kautta on 
noussut esille hyvin arkisia ja pieniä asioita, mutta 
myös esimerkiksi yhteisen asumisen pelisääntöi-
hin ja omaan päätöksentekoon liittyviä asioita. 

Palautetta kerätään myös henkilöstöltä ja sidos-
ryhmiltä. Esimerkiksi viime syksynä toteutettiin 
koko henkilöstön kysely.

Järjestelmällistä laatutyötä 
Vaalijalassa on kehitetty palvelujen laatua ja ra-
kennettu laatujärjestelmää vuodesta 2013 lähti-
en. Tavoitteena on sertifioida ISO 9001 -laatujär-
jestelmä vuoden 2018 aikana.

– Laadun kehittäminen käynnistyi toiminnan 
sujuvuuden kehittämisellä ja prosessien kuvaami-
sella. Työn tuloksena syntyi sähköinen toimin-
tajärjestelmä, josta nyt löytyy koottuna kaikki 
toiminnan hyvät käytännöt ja ohjeistukset, kertoo 
Merja Jäppinen.

Osa järjestelmää on käytännöt, joilla pyritään 
estämään sekä hoitamaan mahdolliset toimin-
nan poikkeamat, kuten esimerkiksi lääkevirheet. 
Tällaisten poikkeamien hoito on myös osa asiakas-
turvallisuutta.

– Viime syksynä aloitimme myös sisäiset au-
ditoinnit. Olemme kouluttaneet henkilöstön 
keskuudesta 35 auditoijaa. Heidän tehtävänsä 
on käydä läpi, miten käytännöt on otettu arkeen, 
miten niitä noudatetaan eri yksiköissä ja mitä kor-
jattavaa tai parannettavaa toiminnassa vielä on, 
sanoo Merja Jäppinen. 

Kuuntelun taito korostuu
Jäppinen uskoo, että laatu-asiat painottuvat entistä 
enemmän tulevaisuudessa. Palvelujen tuottajilta 
edellytetään, että palvelujen laatu ja toiminnan 
vaikuttavuus pystytään osoittamaan kiistattomasti. 
Myös henkilöstön osaaminen ja kehittäminen ovat 
keskeinen osa toiminnan laatua.  Pelkkä asiaosaa-
minen ei enää työssä riitä, vaan asiakkaan kuulemi-
nen ja huomioon ottaminen korostuvat. 

– Vaalijalan tuottamat palvelut edellyttävät 
henkilöstöltä erityisosaamista ja osaamisen jär-
jestelmällistä kehittämistä.  Vaalijalassa onkin 
ensi vuoden aikana tavoitteena kehittää aiempaa 
osaamiskartoitusjärjestelmää ja luoda oma osaa-
misstrategia, Merja Jäppinen kertoo. 

Laatujärjestelmä tukee Vaalijalassa myös johta-
mista ja laadun hallintaa. Merja Jäppinen muis-
tuttaa, että ISO 9001 kertoo ulkopuolisille, että 
toiminta on asiakaslähtöistä ja laatua kehitetään 
järjestelmällisesti. Varsinainen laatutyö tehdään 
hänen mukaansa kuitenkin arjen työssä asiakkai-
den kanssa.

– Keskeistä on, että asiakas saa ne palvelut, 
jotka hän tarvitsee esimerkiksi tullessaan kuntou-
tusjaksolle. Palvelutarve kartoitetaan edelleen 
yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kohdalla, Merja 
Jäppinen sanoo. 

– Kymmenen vuotta olemme odottaneet, että 
tytär pääsee asumaan omaan kotiin Kuopioon, 
sanoo kuopiolainen Virve Vesamäki.

Hän oli tutustumassa yhdessä miehensä Timo 
Vesamäen kanssa Kuopion Saaristokaupunkiin 
loppukesästä valmistuvaan Vaalijalan Sipulin 
palvelukotiin harjannostajaisissa. Vesamäen tytär 
on yksi Sipulin uusista asukkaista. Hän muuttaa 
uuteen kotiinsa Nenonpellosta. 

– Fiksut tilat tuntuu tulevan. Vaikutelma on, 
että tästä tulee hyvä koti asukkailleen, Timo Vesa-
mäki toteaa. 

Vesamäen tyttären huone on vanhemmista 
todella tilava. Plussaa tulee siitä, että huoneeseen 
on tulossa kattoon kiinnitettävä keinu. 

– Hän saa ihan oman keinun, mikä on todella 
hieno asia. Siitä hän pitää, Virve Vesamäki kiit-
telee. 

Sipulissa  
päättyy  
Vesamäen 
perheen  
odotus

Hän uskoo, että tyttären asuminen omassa pienes-
sä ryhmäkodissa sujuu hyvin. Onhan samaan ryhmä-
kotiin tulevat asukkaat mietitty tarkkaan ja tulevat 
naapuruksetkin tapaavat muuttovalmennuksessa 
useamman kerran ennen muuttoa uuteen kotiin. 

– Asukkaat pääsevät tutustumaan tuleviin ko-
teihinsa muuttovalmennuksessa kesällä, kun tilat 
alkavat olla jo lähes valmiit. Varsinainen muutto 

alkaa Sipuliin elokuun puolivälissä, kertoo palve-
lukodin johtaja Heli Malkki. 

Palvelukoti huippupaikalla
Sipulin palvelukodista tulee koti viidelletoista 
erityistä ja vaativaa kuntoutusta sekä tukea tar-
vitsevalle asukkaalle. Vaalijalan palvelukotiohjel-
man kahdestoista kohde poikkeaa aikaisemmista 

entistä enemmän tukea tarvitsevien asukkaiden-
sa lisäksi siinä, että asunnot ovat kahdessa kerrok-
sessa, kerrosten välille tulee hissi ja palvelukodin 
yläkerrasta aukeaa kerrassaan upea järvimaisema. 

– Sipuli sijaitsee kuopiolaisittain aivan huippu-
paikalla, keskellä mukavaa asuinaluetta.  Palve-
lukotiin muuttaa nyt alussa hyvin toiminnallisia 
asukkaita, joten välttämättä tuota kerrosten 
välille tulevaa hissiä ei alussa juuri käytetä, totesi 
Vaalijalan avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala.

-- Tervetuloa Kuopioon Sipulin asukkaat ja 
henkilökunta, totesi harjannostajaisissa Kuopion 
kaupungin tervehdyksen tuonut Maljapuron pal-
velukodin johtaja Tapio Immonen.

Kaksi uutta suunnitteilla
Sipulin palvelukodin lisäksi Vaalijalalla on raken-
teilla ja suunnitteilla kaksi muuta palvelukotia. 
Jyväskylään suunnitellun Sääksvuoren palveluko-
din rakentaminen on tarkoitus käynnistää syys-
kuussa ja yksikön pitäisi olla valmis viimeistään 
syksyllä 2018. Sääksvuoren palvelukotiin tulee 
sijoittumaan 15 paljon tukea tarvitsevaa kehitys-
vammaista asukasta. 

Mikkeliin rakenteilla olevan Siekkilän palvelu-
kodin on tarkoitus olla valmis vuoden vaihteessa 
2018. Siekkilän osalta pohditaan vielä, voiko yk-
sikköön sijoittua asumaan pitkäaikaisten asukkai-
den lisäksi määräaikaisessa kuntoutuksessa olevia 
kehitysvammaisia.

Virve ja Timo Vesamäki katsoivat Sipulin asukkaiden huonejakoa yhdessä Vaalijalan ohjaajan 
Susanna Gråstenin ja kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Koljosen kanssa.

Neuropsykiatrisen valmentajan lisäkoulutus on 
antanut paljon uusia työvälineitä sekä näkökul-
mia työhön Erannon kuntoutusyksikön hoitajille 
Birgitta Miettiselle ja Jussi Hipille. Molemmat 
opiskelevat työn ohessa valmentajiksi puoli vuot-
ta kestävässä koulutuksessa. 

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja 
ohjausmuoto, jossa asiakas tavoittelee valmentajan 
tukemana yhdessä asetettuja päämääriä. Vaalija-
lassa neuropsykiatrisia valmentajia on koulutettu 
Myötätuulessa jo useissa ryhmissä. 

– Koulutus on ollut todella mielenkiintoista. 
Itselläni on neljän vuoden kokemus autismikun-
toutusyksiköstä, joten neuropsykiatriset ongelmat 
ovat jo sieltä tuttuja, kertoo Jussi Hippi. 

Parasta työn ohessa opiskelussa on Jussi Hipin 
mukaan ollut se, että koulutuksessa opittuja 
taitoja on päässyt kokeilemaan heti käytännössä 
omien asiakkaiden kanssa. 

– Toisinaan valmennus on haastavaa, kun 
asiakas ei itsekään tiedä, mitä haluaa. Silloin val-
mentajan tehtävä on tuoda esille eri vaihtoehtoja, 
joita voisi lähteä kokeilemaan, kertoo Jussi Hippi.

Lisäkoulutuksesta uusia näkökulmia työhön

Aarteen etsintää
Birgitta Miettinen kuvaakin neuropsykiatrista val-
mennusta aarteen etsinnäksi.  

-- Erilaisin menetelmin pyritään tekemään asi-

akkaan oma osaaminen näkyväksi sekä tuetaan 
näiden voimavarojen käyttöä arjessa, kiteyttää 
Birgitta Miettinen. 

Kumpikin on samaa mieltä, että mitä enemmän 
neuropsykiatrisen valmentajan koulutusta on ta-
kana, sitä paremmalta työvälineeltä se tuntuu. 

-- Kultahippuja ovat myös keskustelut ja ryh-
mätyöt muiden kurssilaisten kanssa. Siinä pääsee 
hyvin vaihtamaan kokemuksia ja oppimaan uutta 
toisilta, Birgitta Miettinen toteaa. 

Yleensä ammatillista lisäkoulutusta molemmat 
pitävät hyvin tärkeänä. Jussi Hippi lähti neuropsy-
kiatrisen valmentajan koulutukseen aikaisemman 
yksikön esimiehen ehdotuksesta, Birgitta Mietti-
nen taas hakeutui koulutukseen omaehtoisesti.

-- Tuntui, että edellisestä täydennyskoulutuk-
sesta oli jo kulunut aikaa ja satuin kuulemaan 
tästä koulutuksesta ja se vaikutti todella kiinnos-
tavalta, Birgitta Miettinen sanoo. 

Vaalijalan koulutusjärjestelyt saavat kummalta-
kin kiitosta. Koulutuspäiviä on kaksi kuukaudessa, 
mikä on työn kannalta hyvä järjestely. Myös kurs-
sin työkirja on ollut hyvä. 

Vaikka koulutus loppuu syksyllä, ei oppimi-
nen pääty siihen. Siitä se Birgitta Miettisen 
mukaan vasta alkaa.

Osaaminen on jo olemassa itsessä. Jussi 
Hipin mukaan koulutus vain auttaa nosta-
maan sen paremmin esille.

– Se toimii jatkossakin eräänlaisena käsikirjana, 
jonka pariin on helppo arjen työssä palata, sanoo 
Jussi Hippi.

Vaalijalan koulutuskeskus Myötätuuli järjestää 
monipuolista sosiaali- ja terveydenhuollon kou-
lutusta alalla työskenteleville sekä asiakkaiden 
omaisille. 
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KOULUTUSKESKUS MYÖTÄTUULI, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus 

KOULUTUSKALENTERI  SYKSY 2017 – KEVÄT 2018

Katso tarkemmin koulutusten sisällöt ja ILMOITTAUDU
www.vaalijala.fi/ koulutus/Koulutuskalenteri

KOMMUNIKAATIOKOLMIO JA  
KULMAKIVET eli työkalu kommuni-
kaatiotaitojen arviointiin ja terapian 
lähitavoitteiden määrittämiseen
31.8.-1.9.2017, Vaalijalan osaamis- ja tuki-
keskus, Pieksämäki klo 8.30-15.30.

TUTUSTUTAAN TUKIVIITTOMIIN, alkeet
tiistaisin  26.9.-14.11.2017,  Vaalijalan osaa-
mis- ja tukikeskus, Pieksämäki klo 12.00-
13.30.  
Hinta 150 € (sis. alv 24%)

TUKIVIITTOMIA JO HIEMAN  
OSAAVILLE, jatkokurssi
23.1.-17.4.2018 ,  joka toinen tiistai,  Vaali-
jalan osaamis- ja tukikeskus, Pieksämäki  
klo 12-13.30.
Hinta 150 € (sis. alv 24%)

TAPAUSMUOTOILU - miten valita  
sopivin vaikuttamiskeino asiakkaalle?
20.9.2017, Vaalijalan osaamis- ja tukikes-
kus,  
Pieksämäki klo 9-15.30.
Hinta 110 € (sis. alv 24%)

 

PRT –MENETELMÄ TUKENA KIELEN- 
KEHITYKSESSÄ JA VUOROVAIKU- 
TUKSESSA
21.-22.9.2017,  Partaharjun toimintakeskus,  
Pieksämäki klo 9-16.00.
Kohderyhmä: Kurssi soveltuu henkilöille, 
jotka työskentelevät lasten ja nuorten kans-
sa, joilla on vuorovaikutuksen ja kielenkehi-
tyksen pulmia esimerkiksi autismin kirjo. 
Hinta 280 € (sis. alv 24%)

SAATTOHOITO ja  HYVÄ KUOLEMA
3.10.2017, Vaalijalan osaamis- ja tukikes-
kus, 
Pieksämäki klo 9-15.30.
Hinta 125 € (sis. alv 24%)

KEHITTYVÄ KRIISITYÖ,  
toipumisen tukeminen
28.9.2017,  Seurakuntaopisto, AUDITORIO,  
Pieksämäki klo 9-16.00.
Hinta 115 € (sis. alv 24%)

SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN 
22.2.2018,  Vaalijalan osaamis- ja tukikes-
kus, Pieksämäki klo 9-15.30.
Kohderyhmä: koulutukset ovat suunnat-
tu erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden 
kanssa työskenteleville.
Hinta 115 € (sis. alv 24%)

SEKSUAALINEN  HYVÄKSIKÄYTTÖ 
2.11.2017, Vaalijalan osaamis- ja tukikes-
kus, Pieksämäki klo 9-15.30.
Kohderyhmä: sama kuin edellä.
Hinta 165 € (sis. alv 24%)

HYP- HUOMIOIVAN YHDESSÄOLON JA  
VUOROVAIKUTUKSEN MALLI 
30.11.2017 (osa 1) ja  11.1.2018  (osa 2),  
Pieksämäki klo 12.30-16.00  (puolipäiväi-
nen molempina päivinä).
Kohderyhmä: vaikeasti puhevammaisten 
kanssa työskentelevät, jotka haluavat käyn-
nistää työyhteisössään HYP- yhdessäolo- ja 
vuorovaikutusmallin.
Hinta 250 € (sis. alv 24%)

AUTISMIN KIRJO  
-koulutuskokonaisuus
AUTISMIN KIRJO – PERUSTIETOA  
AUTISMISTA
12.10.2017  (osa 1) ja 9.11.2017 (osa 2), 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Pieksämä-
ki klo 8-15.00.
Ennen tätä koulutusta toivotaan, että 
koulutukseen osallistuja on käynyt KOM-
MUNIKAATIOKOLMIO JA KULMAKIVET  eli 
työkalu kommunikaatiotaitojen arviointiin 
ja terapian lähitavoitteiden määrittämiseen 
–koulutuksen.
Hinta 180 € (sis. alv 24%

AUTISMIN KIRJO – VÄLINEITÄ VUORO-
VAIKUTUKSEEN JA KOMMUNIKOINTIIN
8.2.2018, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus,  
Pieksämäki klo 8.30-16.00.
Hinta 135 € (sis. alv 24%)

AUTISMIN KIRJO – AISTITIEDON  
KÄSITTELY 
15.3.2018  (puolipäivää), Vaalijalan osaa-
mis- ja tukikeskus, Pieksämäki klo 12-16.00.
Hinta 65 € (sis. alv 24%)

AUTISMIN KIRJO – KÄYTTÄYTYMISEN  
HAASTEET
19.4.2018, Vaalijalan osaamis- ja tukikes-
kus, Pieksämäki klo 9-15.30.
Hinta 110 € (sis. alv 24%)

AUTISMIN KIRJO – LÄÄKEHOITO 
17.5.2018 (puolipäivää), Vaalijalan osaamis- 
ja tukikeskus,  Pieksämäki klo 12.30-15.00.
Hinta 80 € (sis. alv 24%)

KOULUTUKSET  ja KONSULTAATIOT 
oman työyhteisön tarpeiden 
mukaan
Tilauksesta toteuttamme mm. seuraavia kou-
lutuksia: kuva- ja esinekommunikaatio, 
vuorovaikutuksen perustaidot, tablet-
titietokone kommunikaation tukena, 
puhevammaisen henkilön kohtaaminen 
AVEKKI-toimintatapamalli uhka- ja väkival-
tatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan, 
toimintakyvyn kuvaaminen TOIMI-
menetelmällä, kehitysvammaisuus ja 
mielenterveys ja terapeuttinen asen-
noituminen ja työskentely kuntoutus- ja 
hoitotyössä.

Kysy koulutuksista ja pyydä tarjous  
ottamalla yhteyttä koulutussuunnittelija 
Maarit Luojukseen,  
maarit.luojus@vaalijala.fi tai   
puh. 050 3899 213. 

Uusi

Uusi

Uusi

Uusi


