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Vaalijalan palveluille kansainvälinen
ISO 9001 sertifikaatti

PÄÄKIRJOITUS

YHTEISTYÖ
ITÄ-SUOMESSA

S

ote- ja maakuntauudistus on ennen kaikkea
maakuntien herätysliike. Asiaan on tartuttu
pääosin innokkaasti. Itsetuntoa on kohotettu
ja maakuntahenkeä kasvatettu. Joskus tuntuu jopa
siltä, että Suomeen ollaan perustamassa 18 sotevaltakuntaa muilla hallintopalveluilla ryyditettynä.
Tulevaisuutta himmentää kuitenkin se, että valtion
ote maakuntien rahoitukseen ja hallintoon on rautainen. Asetelma vaikuttaa hieman epätasapainoiselta vastuun ja vallan suhteen.
Maakunnille asetetut tavoitteet ovat johtaneet
siihen, että on syntynyt vahva käsitys maakunnan
edusta ja tarpeesta ajaa sitä ponnekkaasti. Koska
maakuntien rahoitus ensivaiheessa on suunniteltu
yksikanavaiseksi suljetuksi järjestelmäksi, ruokkii se
nollasumma-ajatteluun ja maakuntien keskinäiseen
kilpailuun.
Kuitenkin sote- ja maakuntauudistuksen toimintamalliin kuuluu yhteistyöalueet. Itä-Suomen yhteistyöalue on Keski-Suomen, Pohjois-Savon, PohjoisKarjalan ja Etelä-Savon maakuntien muodostama
kokonaisuus. Maakunnat on lueteltu väkilukujärjestyksessä. Yhdessä ne muodostavat tällä hetkellä
noin 833 000 asukkaan alueen Suomessa. Suomi
on jaettu viiteen yhteistyöalueeseen yliopistollisten
keskussairaaloiden jaon mukaisesti
Aikaisemmin oli kysymys osan erikoissairaanhoidon erityisosaamisen keskittämisestä yliopistollisiin
keskussairaaloihin ja niiden välisessä työnjaosta
(erva-alueet). Sote- ja maakuntauudistus laajentaa
yhteistyövelvoitetta muihinkin vaativan erityistason
sote-palveluihin. Tämä on järkevää, koska selkeästi
on viime vuosina voitu todeta, että vaativan erityistason palveluja tarvitaan myös perinteisen erikoissairaanhoidon ulkopuolella.
Vaativan erityistason palvelujen yhteisiä piirteitä
ovat: asiakkaita/potilaita on väestössä hyvin vähän,
he ovat vaativia, toiminnassa tarvitaan erityistä
osaamista, joka edellyttää jatkuvaa työskentelyä

em. asiakkaiden parissa, täydennyskoulutusta ja
moniammatillisuutta. Yksittäisen maakunnan ei ole
taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää ylläpitää
vaativan erityistason osaamista. Se johtaisi resurssien vajaakäyttöön tai niiden hajottamiseen toistuvasti muuhun työhön, koska asiakkaiden määrä
maakunnassa on liian pieni. Halutessaan maakunta
ehkä voi nimetä minkä tahansa palvelun vaativan
erityistason toiminnaksi, vaikka se ei sitä olisikaan.
Pitkällä aikavälillä se ei kuitenkaan toimi.
Miten Itä-Suomen yhteistyöalueen maakunnat
menestyvät? Viime vuonna kaikissa neljässä maakunnassa väkiluku laski. Yhteensä se pieneni noin
4 400 henkilöllä. Maakuntien keskinäinen kilpailu
ja aggressiivinen edunvalvonta voivat johtaa siihen,
että Itä-Suomessa kaikki häviävät. Yhteistyö merkitsee sitä, että kaikki saavat siitä hyötyä ja kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.
Jännittävää alkukesää toivottaen
Ilkka Jokinen
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Reilut viisi vuotta sitten aloitettu työ Vaalijalan
palvelujen sertifioimiseksi kansainvälisellä ISO 9001
-standardilla on saatu valmiiksi. Varsinainen sertifikaatin luovutetaan Vaalijalan kuntayhtymälle 6.
kesäkuuta.
– Sertifiointi osoittaa, että Vaalijala toimii järjestelmällisesti ja asiakaslähtöisesti palvelujen laadun
kehittämisessä. Arjen työssä tämä tarkoittaa, että
meillä jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan
laatutyöstä päivittäisessä työssään, kertoo Vaalijalan
laatupäällikkö Merja Jäppinen.
Sertifioinnin edellyttämät ulkoiset auditoinnit
saatiin Vaalijalassa valmiiksi maaliskuussa. Tämän
jälkeen tehtiin vielä viimeisiä muutoksia auditointien yhteydessä esille nousseisiin kohteisiin. Isoista
asioista ei enää tässä vaiheessa kuitenkaan ole Merja
Jäppisen mukaan kyse.
– Auditoinnin yhteydessä havaittiin muun muassa
pieniä puutteita perehdytykseen liittyvien lomakkeiden dokumentoinnissa. Hienosäätö näin loppuvaiheessa on normaalia, kun kysymyksessä on ison organisaation sertifiointi, Merja Jäppinen muistuttaa.
Hän korostaa, että laadun varmistaminen on jatkuvaa työtä sertifikaatin myöntämisen jälkeenkin.

Omaa arviointia eli sisäisiä auditointeja tehdään
säännöllisesti ja ulkoisiakin auditointeja kerran
vuodessa.
– Kun toimintaan kiinnitetään huomiota ja sitä
parannetaan koko ajan, tuo se laadun kehittämisen
ja oikeiden toimintatapojen varmistamisen lähelle
jokaista työntekijää, sanoo Merja Jäppinen.

Toimintajärjestelmä
on kaiken ydin
Laatujärjestelmän käyttöönottoa lähdettiin Vaalijalassa valmistelemaan jo vuonna 2012. Keväällä
2013 hallitus teki päätöksen sähköisestä toimintajärjestelmästä ja viitekehyksestä. Tehokkaasti ja tavoitteellisesti työtä on tehty syksystä 2013 lähtien.
Prosessi on ollut mittava, sillä sen aikana on luotu
ja otettu käyttöön oma toimintajärjestelmä sekä
muun muassa luotu työkalut poikkeamien hallintaan ja raportointiin. Poikkeamien systemaattinen
käsittely aloitettiin syksyllä 2015.
– Toimintajärjestelmä Viso on kaiken ydin. Viso on
ollut koko henkilöstön käytössä tammikuusta 2016
alkaen. Se pitää sisällään prosessikuvaukset sekä

toimintaohjeet, joita kaikissa yksiköissä tehtävässä
työssä noudatetaan. Se on myös jatkuvan toiminnan
kehittämisen työväline, Merja Jäppinen kertoo.

Konkreettinen osoitus
palvelujen laadusta
Vaalijalan palvelujen saama laatustandardi kertoo
jotain myös Vaalijalasta palvelujen tuottajana. Koko
toiminnan pohjana ovat Vaalijalan arvot, jotka jatkuvan laatutyön kautta saadaan tuotua osaksi päivittäistä työtä ja lähelle asiakasta. Kaikessa toiminnassa korostuvat yksilöllisyys ja yksilön huomioiminen.
– Palvelujen laadun sekä hyvien toimintatapojen
konkreettinen osoittaminen laatustandardin kautta
tulee jatkossa sote-uudistusten yhteydessä vain korostumaan, uskoo Merja Jäppinen.
Vaalijalan laatustandardin on myöntänyt kotimainen Kiwa Inspecta. Sosiaali- ja terveysalan toimijoista ISO 9001 -standardin mukainen laatusertifikaatti
on mm. Kuopion yliopistollisella sairaalalla sekä
erityispalveluita tuottavista kuntayhtymistä Eskoolla
ja ruotsinkielisellä Kårkullalla.

Sääksvuoren palvelukoti Jyväskylässä valmistuu loppuvuodesta
Muuttovalmennus uuteen Jyväskylän Sääksvuoren
palvelukotiin muuttaville on jo aloitettu. Palvelukodin on määrä valmistua syksyllä ja uuteen kotiin
asukkaat pääsevät muuttamaan marraskuussa.
– Asiakaspaikoista on tällä hetkellä täytetty 12.
Vapaana on vielä kolme paikkaa, kertoo Vaalijalan
avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala.
Uuden palvelukodin johtajan rekrytointi on juuri
päättynyt. Työntekijöiden rekrytointi käynnistyy
kesän aikana. Uusi johtaja on myös mukana haastattelemassa työntekijöitä syyskuun aikana.
– Olimme mukana Jyväskylässä rekrymessuilla
huhtikuussa kertomassa paikallisille tulevista työpaikoista. Uusia työpaikkoja aukeaa Sääksvuoren
palvelukotiin yli 40 sote-alan ammattilaiselle, Kirsi
Ruutala sanoo.
Seinät ja katto ovat pystyssä ja
sisätöitä aloitellaan Sääksvuoren palvelukodin rakennustyömaalla.
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Jyrki Laamanen sijaa sänkyä
omassa asunnossaan. Se on
sisustettu miehen oman maun
mukaan.

Siekkilä sijaitsee
omakotiasutuksen
keskellä, lähellä Kalevankankaan ulkoilureittejä ja liikuntakeskusta.

Jyrki Laamanen
on viihtynyt hyvin
kodissaan Siekkilässä.

hin lähimarketissa.
– Jalkautuvaan päivätoimintaan olemme hakeneet yhteistyökumppaneita. Mikkelin seurakunnan kanssa olemme sopineet mm. kynttilöiden
raivaamisesta hautausmaiden muistelupaikoilta
sekä alueiden haravoinnista ja kukkien kastelusta,
kertoo Siekkilän päivätoiminnan koordinaattori Päivi
Hakulinen.
Parhaillaan haussa on yhteistyökumppani musiikkipajan toiminnan käynnistämiseksi.

Yksilölliset tavoitteet

Oma koti sekä monipuolista
ja kiinnostavaa päivätoimintaa
Siekkilässä asukkaiden arki on omannäköistä
Mikkeliläinen Jyrki Laamanen saapuu
kotiinsa ohjaajan kanssa tehdyltä kauppareissulta. Ostoslistalla on ollut tällä
kertaa simaa ja muita tulevan vappujuhlan tarpeita. Niitä on haettu pienellä
porukalla Mikkelin keskustasta.
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Jyrki Laamasen koti on Siekkilän palvelukodissa, jossa
eletään asukkaidensa näköistä arkea. Kodinomaisuutta ja viihtyisyyttä uuteen palvelukotiin on saatu
jakamalla asunnot viiteen pieneen ryhmäkotiin. Niihin
tullaan omien sisäänkäyntien kautta ja jokaisessa ryhmäkodissa on omat yhteiset oleskelutilansa.
– Olen tykännyt asua täällä. Kuuntelen musiikkia;

hip hopia ja black metalia. Tykkään pelata Xboxilla
pelejä. Pelataanko, kysyy Jyrki Laamanen esitellessä
jalkapallo- ja jääkiekkopelejään.
Pelit hän on asetellut siististi tarkkaan järjestykseen pöydälleen. Suosituimmasta pelistä vähiten
pelattuun. Siitä ne on helppo ottaa käyttöön, kun
tekee mieli pelata.

Uudessa kodissa on mukavaa myös se, että sukulaiset ovat nyt lähellä. Mikkelissä asuvat veli, sisko
sekä eno. Puolin ja toisin vierailuille on lyhyt matka.
Eikä äidinkään luo Jyväskylään ole mahdottoman
pitkä matka.

Harjoittelua vastuun
kantamiseen
Siekkilässä asukkaiden päiväaikainen toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Jokaiselle on
pyritty löytämään mieleistä ja motivoivaa tekemistä.
Päivätoiminta on myös jalkautuvaa eli toimintaan

lähdetään kodin ulkopuolelle yksin tai pienissä
ryhmissä.
– Päivätoiminnan tavoitteena on myös opettaa
kuinka ollaan töissä, sitoudutaan johonkin ja otetaan
omasta tekemisestä vastuuta. Myös vuorovaikutustaidot paranevat ja kehittyvät, kun asioita tehdään
muiden kanssa, kertoo palvelukodin johtaja Annamari Lausas.
Yksi Siekkilän asukkaista käy esimerkiksi parina
päivänä viikossa Vaalijalan toisessa palvelukodissa
Oravissa siivoamassa ja tekemässä pieniä aputöitä.
Toinen asukas puolestaan käy tekemässä tuotteiden
hyllytyksiä sekä lajittelemassa palautuspulloja korei-

Päivätoiminnalle omat haasteensa asettaa asukkaiden hyvin yksilölliset tilanteet. Uutta opetellaan ja
asioihin totutellaan pikkuhiljaa. Kun yksi asukas käy
tekemässä töitä kodin ulkopuolella lähimarketissa,
toiselle tärkeä askel voi olla se, että ulkoilusta on tullut mukavaa uuden kodin ympäristössä suunnittelun
ja ennakoinnin ansiosta.
– Tärkeintä on, että tekeminen on yksilöllistä ja
mielekästä. Sellaista, mistä asukas itse nauttii, sanoo Annamari Lausas.
Jotta kodin ulkopuolelle päästään mahdollisimman paljon päivittäin, on Siekkilän palvelukodille
vuokrattu erillinen päivätoimintatila lähistöltä. Siellä
on mahdollisuus käydä porukalla kokkaamassa ruokaa, pelaamassa erilaisia pelejä, rentoutumassa aistihuoneessa ja vaikka vain nauttimassa päiväkahvit.
– Osalle asukkaista jo se, että pääsee autokyydillä
Yrjönkadulle ja voi toimia tiloissa, on iso saavutus,
muistuttaa Annemari Lausas.
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KUULUMISIA OSAAMIS- JA TUKIKESKUKSESTA

Kuntoutuspaikkojen kysyntä
on edelleen kasvussa
Vaalijalan 110-juhlavuoden jälkeinen talvi on ollut
edelleen kiireinen. Tärkein kohokohta oli keväällä,
jolloin laatutyömme tavoite saavutettiin ja ulkoiset
auditoinnit suoritettiin eli tulemme saamaan ISO
9001 laatujärjestelmän sertifikaatin.
Laatujärjestelmän kehittäminen on tuottanut paljon työtä ja monet sisäiset auditoinnit omien auditoijiemme suorittamina ovat kehittäneet toimintaa,
kun olemme paneutuneet auditoinnissa ilmenneisiin
kehittämiskohteisiin ja poikkeamiin. Nyt ulkoiset
auditoinnit ovat tältä keväältä ohi ja kesäkuun alussa
olemme sertifioineet toiminnan.

Osaamis- ja tukikeskuksen
yksiköissä tapahtuu
Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuspaikkojen
kysyntä on edelleen ollut kasvussa lasten ja nuorten kuntoutuksessa ja oppilaskoteihin joutuu vielä
jonottamaan. Sen sijaan aikuisten kuntoutuksen erityistarpeisiin olemme pystyneet hyvin vastaamaan
ja kuntoutukseen on tarvittaessa päässyt nopeasti,
muutaman päivän viiveellä.
Nenonpellon psykososiaalisen 9-paikkaisen
kuntoutusyksikkö Korallin peruskorjaus valmistui
helmikuun 2018 alussa. Korallin toiminta alkoi heti
täysipainoisesti.
Seuraava suuri investointihanke Nenonpellossa
on Sateenkaaren uusi koulurakennus. Rakentamaan
päästään kesän alussa 2018. Sateenkaaren koulun
kymmenen oppilasluokkaa on tällä hetkellä sijoitettuna ympäri Nenonpellon yksiköitä, eikä varsinaista
koulurakennusta ole ollut, joten tämä rakennus on
ensimmäinen oikea koulurakennus osaamis- ja tukikeskuksessa.
Vielä ei uuteenkaan koulurakennukseen mahdu
kaikki luokat vaan lisätilaa koululuokille ollaan hakemassa Tahiniemestä Pieksämäeltä, josta on suunnitteilla vuokrata koulutiloja ensi syksynä. Nenonpellon
koulun yhteyteen tulee myös kaikkia Nenonpellon
yksiköitä ilta- ja kesäaikaan palveleva toiminnallinen
piha-alue leikki- ja pelikenttineen, jota odotetaan
jo kovasti.
Kun koulun suunnittelu oli saatu kalkkiviivoille, alkoi seuraavan kohteen suunnittelu. On tullut
selväksi, että lasten ja nuorten kuntoutus tarvitsee
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Laatukriteeri seminaari viitoitti tietä tuleville palveluille
Oikeus olla osallisena yhteisössä sekä tehdä
työtä yhdenvertaisena muiden kanssa vammaisuudesta riippumatta, ovat keskeisiä
tavoitteita osallisuutta ja työllistymistä
edistävän toiminnan laatukriteereissä. Kehitysvammaliiton ja Savon OTE-hankkeen
järjestämässä seminaarissa helmikuussa
näitä laatukriteereitä juurrutettiin savolaisille palvelujen tuottajille Kuopiossa.

uusia ajanmukaisia tiloja edelleen. Lasten ja nuorten
kuntoutus vaatii sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä. Myös perheet ovat yhä enemmän keskiössä
lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Tähän tarpeeseen
on aloitettu n. 15-paikkaisen lasten ja perheiden
yksikön suunnittelu. Tarkoitus on peruskorjata neljän
yksikön kokonaisuus tähän tarkoitukseen. Uusi yksikkö korvaa nykyisen Kompassin eli Kompassi muuttaa
vuoden vaihteessa 2020 nykyaikaisiin tiloihin lähelle
koulurakennusta.

– Tähän saakka päivätoiminnan vaatimuksiin ja
palvelujen laadun mittaamiseen ei ole ollut sopivia kriteereitä. Niitä kuitenkin tarvitaan, onhan
päivätoimintakin muuttunut kehitysvammaisten
päivätoimintakeskuksista ja mattojen kutomisesta
aivan toisenlaiseksi toiminnaksi, sanoi seminaariin
osallistunut Anna-Mari Eskelinen.
Savon Vammaisasuntosäätiön va. palvelukodin ja
toimintakeskuksen johtajana toimiva Eskelinen korosti lisäksi, että onnistunut päivätoiminta heijastuu
myös asumistoiminnan puolelle esimerkiksi parempana arjen hallintana.
– Päivätoiminnalla on valtava merkitys asiakkaiden päivään, niin psyykkisellä kuin fyysisellä puolella, totesi Anna-Mari Eskelinen.

Pieksämäen päiväaikainen
toiminta kootusti esillä

Tärkeää mitata
oikeita asioita

Osaamis- ja tukikeskuksen ja Vaalijalan avopalveluiden yhteinen Pieksämäen päiväaikaisen toiminnan
tiekartta valmistui keväällä. Tiekartta löytyy www.
vaalijala.fi -sivustoilta. Nyt on aika opetella sen
mahdollisimman tarmokasta hyödyntämistä, jotta
asiakkaiden osallisuus toteutuisi.
Green care ja eläinavusteinen kuntoutustyömme
kukoistaa ja Lampola on saanut uuden asukkaan,
suloisen minipossu Pulkkisen.
Vaalijalaan rekrytoidaan työntekijöitä. Sijaiseksi voi ilmoittautua www.vaalijala.fi -sivustoilla ja
yhteyttä voi myös ottaa puhelimitse ja sähköpostillakin. Tarvitsemme monenlaista ammatillista
osaamista. Sijaisuuksia on tarjolla ympäri vuoden
ammattihenkilöstölle.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan
laatukriteerit ovat syntyneet Kehitysvamma-alan
asumisen neuvottelukunnan KVANKin Työn ja päivätoiminnan valiokunnan laatukriteerityöryhmän aikaansaannoksena. Ne julkaistiin viime vuoden lopulla. Laatukriteerien tarkoituksena on tukea palvelun
tuottajia kehittämään omaa toimintaansa suunnitelmallisesti kriteerien osoittamaan suuntaan.
– Perinteisesti käytössä on ollut muita mittareita
palvelujen arvioinnissa. Tänä päivänä on kuitenkin
tärkeää mitata juuri oikeita asioita, totesi Tukeva työvalmennussäätiön Suuntana toimijuus ESR-hankkeen päällikkö Johanna Hakkarainen.
Hän kertoi myös, että parhaillaan Suuntana toimijuus -hankkeessa kehitettävässä uudessa palvelussa
on tarkoitus ottaa lähtökohdaksi juuri osallisuutta ja
työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit.
– Ajatuksena on, että kun teemme asiat alusta
lähtien laatukriteerien pohjalta, palvelu onnistuu
automaattisesti. Näin se on jo valmiiksi hyvä palvelu,
sanoi Johanna Hakkarainen.

Maarit Rantakurtakko
kuntoutuksen johtaja

Anna-Mari Eskelinen (vas.),
Johanna Hakkarainen ja kokemuspuhuja Toivo Jauhiainen pohtimassa työryhmässä
laatukriteerien soveltamista
käytäntöön.

Simo Klem ja Leena Jokela
Kehitysvammaliitosta johdattivat seminaarin osanottajat
pohtimaan laatukriteerien
käyttöönottoa Savossa.

Tavoitteena muutos
toimintakulttuurissa
Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan
laatukriteerit on laadittu erityisesti vammaisten
henkilöiden osallisuutta ja työllistymistä tukeviin
palveluihin.
– Niillä tavoitellaan ennen kaikkea toimintakulttuurin
muutosta, uutta yhteisöllisyyttä. Oikeutta olla osallisena yhteisössä vammaisuudesta riippumatta ja oikeutta
tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa, tiivisti
tavoitteet Kehitysvammaliiton kouluttaja Liisa Jokela.
Työ- ja päivätoimintapalvelujen toiminnan uudistamista pohdittiin Kuopion seminaarissa yhdessä osallistujien kanssa työryhmissä. Tehtävänä oli
laittaa toimintatavat suurennuslasin alle: mitä pitäisi
muuttaa, mistä luopua ja mitä säilyttää?
Konkreettisia ehdotuksia listattiin kymmenittäin. Esimerkiksi päivätoimintaa voidaan siirtää
ilta-aikaan, jotta harrastuksiin ja iltatapahtumiin
osallistuminen onnistuu, vahvistetaan asiakkaan erilaisia rooleja, kuten kaverin tai harrastustoiminnan
vetäjän rooleja, tehdään omien valintojen tekemi-

nen asiakkaalle helpoksi ja hyväksytään myös väärät
valinnat sekä pyritään takaamaan riittävät resurssit
asiakkaan yksilöllisen työn mahdollistamiseksi.
– Konkreettinen tapa uudistaa toimintaa on ottaa
asiakas keskeiseen asemaan ja mukaan suunnittelemaan omia palvelujaan, totesi Liisa Jokela.
Asiakkaan oma toimijuus on hänen mukaansa
muun muassa autonomiaa ja valtaa vaikuttaa omiin
asioihin, kykyä ja resursseja vaikuttaa omaan elämään, oikeiden valintojen tekemistä sekä kollektiivista työtä olosuhteiden parantamiseksi.

Yhteisestä koulutuksesta
löytyy yhteistyön siemen
Seminaariin osallistuneet Anna-Mari Eskelinen ja
Johanna Hakkarainen pitivät sen antia hyvänä. He
pitivät tärkeänä, että kehitysvammapuolen toimijat
ja työllisyyttä hoitavat henkilöt kouluttautuvat aika
ajoin yhdessä.

– Meillä on kuitenkin paljon samoja asiakkaita,
joten on hyvä tuntea puolin ja toisin toimintatapoja
sekä ottaa yhdessä käyttöön uusia, tiivisti yhteisen
koulutuksen antia Johanna Hakkarainen.
Samoilla linjoilla oli Anna-Mari Eskelinen. Hänen
mielestään yhteistyötä voisi hyvin olla myös varsinaisen työn tasolla.
–Itse näen, että myös Savas voisi palvelujen
tuottajana olla tarjoamassa työpaikkoja työvalmennussäätiön asiakkaille tulevaisuudessa. Meillä on
hoitohenkilöstöä avustavia tehtäviä, joihin tarvitaan
tekeviä käsiä, sanoi Anna-Mari Eskelinen.
Molemmat olivat yhtä mieltä siitä, että asioiden
todellinen muutos vaatii aikaa.
– Kaiken a ja o on asenteiden muuttaminen. Seminaarissa vahvistui se käsitys, että oikealla tiellä
ollaan, vaikka työtä on vielä paljon edessä. Pienistä
asioista on lähettävä pala kerrallaan, summasi AnnaMari Eskelinen.
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Oppilaskoti Kompassi uudistuu lasten ja perheiden yksiköksi
Oppilaskoti Kompassille suunnitellaan uusia
tiloja Nenonpeltoon. Tavoitteena on luoda
rauhalliset ja asianmukaiset sekä yksilöllistä
että lasten yhteisöllistä kuntoutusta tukevat tilat. Uuteen kuntoutusyksikköön tulee
myös perhetilat perhetapaamisten järjestämiseen sekä vastaanottotilat kuntouttavalle
perhetyölle.
– Uudesta lasten ja perheiden yksiköstä tulee paikkamäärältään hieman nykyistä Kompassia suurempi
ja neliömäärältään jopa nelinkertaiset nykyisiin
tiloihin verraten. Tarkoitus on, että uudet tilat vastaavat paremmin nykyisiä lasten vaativan erityisen
tuen psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen
tarpeita, kertoo Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen
kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko.
Lasten ja perheiden yksikkö on tarkoitus rakentaa
Nenonpellossa olemassa oleviin entisiin Sateenkaaren koulun sekä Vaahteran, Neliapilan ja Arjen
Suolan tiloihin. Yksikkö tulee uuden koulun naapuriin. Uuden lasten ja perheiden yksikön tiloihin tulee
neljä pienyksikköä, joista jokaisella lapsella on oma
huoneensa kylpyhuoneineen ja korkeintaan kaksi
lasta jakaa yhteisen olohuoneen. Jokaiselle yksikölle

tulee oma keittiö sekä kahdelle yksikölle yhteiset
saunamaailmat.
– Yhteisiä tiloja tulee leikkiin, peleihin ja rentoutumiseen. Tiloihin suunnitellaan myös kahta valkoista
rentoutumishuonetta sekä pieniä oppimismajoja,
joita on tulossa uuteen Sateenkaaren koulurakennukseenkin, kertoo Maarit Rantakurtakko.

Palvelulle on kysyntää

Lasten ja perheiden yksikkö sijoittuu kuvassa näkyviin rakennuksiin, jotka
sijaitsevat aivan Nenonpellon alueen sisääntuloväylän tuntumassa.

Vaalijalassa on Maarit Rantakurtakon mukaan
kiinnitetty enemmän huomiota perhetyöhön, sillä
perheet on haluttu saada entistä tiiviimmin mukaan
lasten kuntoutukseen. Myös lasten ja nuorten palveluiden kysyntä on edelleen kasvussa. Vaalijalaankin on tällä hetkellä noin kymmenen lapsen jono
kuntoutukseen.
– Tässä mielessä palvelutarpeet ohjaavat Vaalijalan toiminnan tulevaa suunnittelua. Uusi lasten ja
perheiden yksikkö tukee myös Vaalijalan tavoitetta
päästä mukaan valtakunnalliseen LAPE-hankkeen
osaamis- ja tukikeskusohjelmaan, kertoo Maarit
Rantakurtakko.
Hänen mukaansa osaamis- ja tukikeskusohjelma
mahdollistaisi myös alan akateemisen tutkimuksen
tekemisen Vaalijalassa.
Uuden yksikön suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Suunnitelmat valmistuvat tulevana kesänä ja
rakentaminen pääsisi alkamaan mahdollisesti vuoden vaihteessa 2019 tai viimeistään keväällä 2019.
Valmiina lasten ja perheiden yksikön pitäisi olla
viimeistään keväällä 2020.

Perheille oma paikka
Aivan uutta tiloissa on perheiden yksikkö, jonka
yhteyteen tulee omalla sisäänkäynnillä varustettu
kolmen huoneen ja keittiön asunto perhetapaamisia
varten. Asunnon viereen on tulossa mm. vastaanotto- ja toimistotilat toimintaterapeutille, psykologille, lääkärille ja kuntoutuskoordinaattorille sekä iso
kokoustila neuvotteluihin.
– Perheiden tiloissa lapset voivat tavata läheisiään
kuntoutuksen aikana. Samoin yhteisiä verkostokokouksia voidaan pitää rauhassa omissa tiloissa, Maarit
Rantakurtakko sanoo.
Kuntoutuksessa käytetään hyväksi Nenonpellon jo
olemassa olevia terapiatiloja. Uuden yksikön läheisyydessä sijaitsee myös Nenonpellon uimahalli.
Nelisakaraiseksi suunniteltuihin tiloihin on tulossa
kellarikerrokseen ajanmukaiset sosiaalitilat henkilöstölle sekä varastotilaa lasten ja yksiköiden tavaroille.

Tontti raivattu uutta
Sateenkaaren koulun
rakennusta varten
Nenonpellossa
Uuden Sateenkaaren koulun rakennustöiden
valmistelu on alkanut tänä keväänä Nenonpellossa tontin puiden raivauksella. Myös
rakennuttaja on hankkeelle valittu. Rakennustöiden osalta odotetaan pohjatöiden aloitusta.
Uudisrakennuksen lisäksi Sateenkaaren
koululla on tulossa uusia tuulia. Ensi syksynä
koululla aloittaa uusi lisäryhmä, jolloin luokkien
määrä nousee yhteentoista. Lisäksi kaksi luokkaa siirtyy ensi syksynä Pieksämäen keskustaan
Tahiniemen entiselle koululle.
– Lähdemme tällä kokeilemaan opetusta
kaupunkiympäristössä. Molemmat ryhmät
on tarkoitettu jo kuntoutuksessa edenneille
oppilaille. Opiskelemalla kaupunkiympäristössä toiselle asteelle opiskelemaan siirtyminen
on sitten jo helpompaa, sanoo Sateenkaaren
koulun rehtori Satu Varpainen.
Hänen mukaansa myös kotoa päivittäin koulua käyvien oppilaiden määrä Sateenkaaren
koulussa tulee syksyllä kasvamaan. Kysyntä on
ollut tähän suurta.

Helposti käytettävä verkkosivusto auttaa päiväaikaisen toiminnan pariin
Vaalijala tarjoaa monipuolista päiväaikaista
toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille useassa toimintayksikössä Pieksämäellä. Runsas tarjonta on nyt koottu Vaalijalan verkkosivuille muotoon, jossa myös
päivätoiminnan asiakkaiden on helppo itse
tai yhdessä avustajan kanssa tutustua eri
vaihtoehtoihin ja valita niistä sopivaa toimintaa.
Idea Pieksämäen päiväaikaista toimintaa laajasti ja
käyttäjäystävällisesti yhtenä kokonaisuutena esittelevästä sivustosta heräsi Vaalijalassa viime vuoden
lopulla. Sen jälkeen kun Kehitysvammaliiton ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta KVANKin
työn ja päivätoiminnan valiokunta julkaisi osallisuutta
ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit.
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Laatukriteerit korostavat etenkin tuen antamista
omien valintojen ja suunnitelmien tekemiseen sekä
mahdollisimman suureen itsemääräämisoikeuteen.
Tämä oli myös pohjana Pieksämäen päivätoimintoja
esittelevien helppokäyttöisten sivujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
-- Totesimme, että ensimmäinen edellytys valinnan vapaudelle on se, että kaikki päiväaikainen
toiminta pitää löytyä yhdestä paikasta ja mahdollisimman helposti niin, että myös asiakkaat itse
pystyvät tarjontaan tutustumaan, kertoo Vaalijalan
toiminnallisen kuntoutuksen yksiköiden johtaja Juha
Hemminki.

Esittelyt kuvin, tekstein
ja ääneen luettuna
Asiakasnäkökulmasta toteutetut verkkosivut julkaistiin tänä keväänä Vaalijalan kuntayhtymän verkko-

sivujen yhteydessä. Pieksämäen tekemisen kartta
-sivuilla on mahdollisuus itse valita sopivia toimintoja peräti 35 erilaisesta. Tarjolla on esimerkiksi
monipuolisesti kädentaitoja harjoittavaa toimintaa,
taidetta, luonto- ja eläintoimintaa, liikuntaa, aistikokemuksia, mediatoimintaa sekä musiikkia. Lisäksi
voi lähteä mukaan draamatoimintaan, kahvilatoimintaan tai tekemään puu- ja rakennustöitä.
Verkkosivuilla toimintoja esitellään kuvina,
teksteinä ja ääneen luettuina. Aloitussivun kuvia
painamalla käyttäjä löytää lisätietoja toimintojen
sisällöistä ja missä paikoissa niihin voi osallistua.
Toimipaikkojen esittelyistä löytyy puolestaan tietoa
mihin voi olla yhteydessä, jos on kiinnostunut osallistumaan toimintaan.
Toimintayksiköitä on yhteensä 13. Ne sijaitsevat
Pieksämäen keskustassa ja keskustan tuntumassa
sekä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella
Nenonpellossa.

-- Sivusto on hyvä apuväline , jonka avulla asiakkaan kanssa voidaan harjoitella myös omaa päätöksentekoa, sitoutumista itse tehtyihin valintoihin sekä
vastuun ottamista siitä, että valituissa päivätoiminnoissa myös käydään jonkin aikaa, sanoo Juha
Hemminki.
Uudenlaista sivustoa on suunniteltu ja toteutettu
Vaalijalassa työryhmällä, johon on kuulunut edustajia Nenonpellon toiminnallisen kuntoutuksen yksiköistä, Keski-Savon Savoset monipalvelukeskuksesta
sekä Länsirinteen toimintakeskuksesta.
Käy tutustumassa Pieksämäen tekemisen kartta
-sivuihin osoitteessa: vaalijala.fi/pieksamaki_
paivaaikainen_tekeminen
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Pekka Wallenius
eläytyy karaokekappaleen esitykseen.

Klubitoiminnasta vertaistukea
Perjantai-iltana vapun alla Pekka Wallenius ja Heikki Roikonen saapuvat Linnan klubin oven
taakse rappukäytävään hyvissä ajoin. Ovi on vielä kiinni, eikä koputtavalle heti avata.
– Tultiinpa hyvissä ajoin, heti kun oli saatu syötyä,
sanoo Pekka Wallenius.
– Mutta eipähän olla myöhässä, jatkaa Heikki
Roikonen.
Pian Linna klubinohjaaja Jukka Saukkonen avaa
oven ja päästää varhaiset tulijat sisään. Vastaan
tuoksahtaa kahvin ja juuri paistettujen munkkien
tuoksu. Odotettavissa on mukavaa yhdessäoloa,
pelailua, mutta myös pienimuotoiset vappubileet
muutamaa päivää ennen varsinaista h-hetkeä.
Linnan klubi kokoontuu kaksi kertaa viikossa
torstai- ja perjantai-iltaisin. Toisinaan ollaan toiminnalle vartan vasten remontoiduissa tiloissa Linnan
Cafén yläkerrassa, aika usein kuitenkin jalkaudutaan
kaupungille.
Klubitoiminnan perustana on monipuolinen vertaistuen keinoin toteutettava ryhmätoiminta. Se
on muun muassa arjen- ja työtaitojen kehittämistä,
yhteisiä kokemuksia ja elämyksiä, terveyden edistämistä, mielekkäitä harrastuksia, retkiä, tutustumiskäyntejä ja tapahtumia.

Heikki Roikonen (vas.) ja
Pekka Wallenius ovat hyviä
kavereita ja puuhaavat yhdessä myös Linnan klubilla.

Kerran kuukaudessa
käydään porukalla tanssimassa Savon Solmun
diskossa.

Diskoa ja karaokea
Esimerkiksi Linnan klubilaiset käyvät kerran kuukaudessa tapaamassa naapurikaupunkien muita nuoria
ja tanssimassa Kehitysvammaliiton, Vaalijalan ja
palvelukotien yhdessä järjestämässä diskossa Savon
Solmussa.
– Diskossa oli tosi mukavaa. Parasta siellä on tanssiminen, sanoo Heikki Roikonen.
Toinen mieluisa puuha klubilla on karaoke, jota
Jukka Saukkosen mukaan lauletaan ahkerasti melkein joka kerta, kun ollaan koolla klubin tiloissa.
– Toimintaa suunnitellaan viikko tai pari eteenpäin
porukalla. Meidän ohjaajien tehtävä on lähinnä tehdä ehdotuksia siitä, mitä voisimme tehdä. Porukka
sitten itse päättää, mitä ohjelmaan otetaan, kertoo
Jukka Saukkonen.

Klubi toimii tauotta
ympäri vuoden
Seuraavalla viikolla suunnitelmissa on ainakin uimista ja keilaamista.
– Minä tykkään tosi paljon keilaamisesta, sanoo
Pekka Wallenius.
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Mukavaa oli kuulemma myös ensimmäisellä retkellä Nuuvinmajalle, jossa ulkoiltiin ja paistettiin
porukalla makkaraa.
– Ulkona voisi muutenkin käydä syömässä tai torilla kahvilla, ehdottaa Pekka Wallenius.
Läheinen kauppatori ja Pieksäjärven ranta tulevat
varmasti klubilaisille tutuiksi kesällä, sillä toiminta
pyörii ympäri vuoden ilman kesätaukoa. Jukka Saukkonen uskoo, että erilaisia retkiä tullaan tekemään
lähiympäristöön kesän aikana.

– Meillä on käytettävissä Marian ja Lukkarin palvelukotien autot, joten pääsemme porukalla käymään
vähän pidemmässäkin matkassa, Jukka Saukkonen
kertoo.
Ainakin vierailu Varkauteen saattaa olla ohjelmassa jossakin vaiheessa. Varkauden klubilaiset ovat ainakin jo esittäneet toiveen, että pääsisivät vierailulle
Pieksämäen Linnan klubille, joten ainakin vastavierailulle on Pieksämäeltäkin suunnattava.

11

Puulan
asukkaat
kertasivat

ensiaputaitoja

Matalan kynnyksen
klubitoiminta laajenee
Varkaudessa jo usean vuoden ajan toiminut Vaalijalan matalan kynnyksen vapaa-ajan klubitoiminta leviää pikku hiljaa uusille paikkakunnille. Maaliskuun
lopulla aloitti Pieksämäellä Vaalijalan Linnan Klubi ja
Mikkelissä on käynnistymässä Savon Vammaisasuntosäätiön Chillaillaan-hanke.
Itsenäisesti, lapsuudenkodissaan tai palvelukodeissa
asuville nuorille tarkoitettua vapaa-ajan klubitoimintaa on vuosien ajan kehitetty ja toteutettu Varkaudessa Eetun klubilla. Nyt toimintamallia on lähdetty
viemään tosissaan valtakunnalliseen tietoisuuteen.
Asialla on hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen Savon OTE-hankkeen pilotti.
Sen yhteydessä Eetun klubin toiminta on mallinnettu ja tehty tarkat palvelukuvaukset.
– Osana Savon OTE-hanketta klubitoiminta on
nyt käynnistynyt Varkauden mallin pohjalta myös
Pieksämäellä, kertoo hankkeen projektityöntekijä
Ainomaria Anttonen.

Hyvät kokemukset
Varkaudesta
Linnan klubin toimintaa oli suunniteltu Pieksämäelle
jo ennen Savon OTE-hanketta. Toiminnasta oli hyvät
kokemukset Varkaudesta.
– Keski-Savon Savoset monipalvelukeskuksen johtaja Seppo Kauppinen ja Sanna Oksanen-Vihervuori
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Väinö Mikkonen ja Jukka Saukkonen pelaavat koronaa. Linnan klubilla on mahdollisuus
pelata erilaisia pöytäpelejä.

Karaoke on suosituin harrastus Linnan
klubilla. Suuresta ruudusta on Heikki
Roikosen hyvä lukea lempparibiisin
sanat.

Vertaistukea ja uusia
kokemuksia

ovat olleet laittamassa käyntiin Varkauden klubitoimintaa. He huomasivat jo varhain toiminnan potentiaalin ja visioivat klubitoimintaa myös Pieksämäelle,
Ainomaria Anttonen taustoittaa.
Pieksämäen Linnan klubilla on hyvät tilat keskellä
kaupunkia. Kiinteistössä toimii myös Vaalijalan Linnan
Café ja studio, jossa toteutetaan media-, kulttuuri- ja
taidetoimintoja tukea tarvitseville asiakkaille.
Ainomaria Anttonen kertoo, että yhtenä isona
tulevaisuuden toiveena on, että matalan kynnyksen klubi voisi toimia tukipisteenä, jossa asiakkaat
voisivat tulla ja mennä oman kiinnostuksensa ja
aikataulujensa mukaan.
– Tämä vaatii vielä sen, että taustarahoituksen
malli muuttuu ja toiminnan rahoitus saadaan vakaalle pohjalle. Tällöin toimintaa voitaisiin toteuttaa
kuten esimerkiksi nuorisotiloissa, hän toteaa.

Tärkeä osa klubitoimintaa on vertaistuki, jota yhdessä touhutessa saa. Myös oma toimijuus korostuu
ja vahvistuu toimintaa yhdessä muiden klubilaisten
kanssa suunnitellessa ja toteutettaessa.
– Uutta ajattelua klubitoiminnassa on sekin, että
se tapahtuu pääsääntöisesti ilta-aikaan, aivan kuten
monessa muussakin vapaa-ajan toiminnassa. Yhdessä tehden ja uutta kokeillen asiakkaita myös kannustetaan ja rohkaistaan käyttämään vapaa-ajanpalveluja omatoimisesti, korostaa Ainomaria Anttonen.
Pieksämäen kaupungin asennoitumista Linnan
klubin toimintaa kohtaan Ainomaria Anttonen kehuu. Kun toimintaa ensimmäisen kerran esiteltiin
viime toukokuussa kaupungin vammaispalvelujen
ohjaajille, vastaanotto oli todella innostunut.
– He kertoivat, että tällaista on haluttu, toivottu ja
odotettu jo pitkään. Neuvottelut kaupungin kanssa
ovatkin sujuneet erittäin hyvässä hengessä, Ainomaria Anttonen sanoo.

Puulan palvelukodissa järjestetyllä ensiapukurssilla
kerrattiin mukana olleiden asukkaiden ensiaputaitoja sekä käytiin läpi asioita, jotka tekevät kodista
turvallisen. Toive ensiapukurssin järjestämisestä tuli
asukkailta itseltään.
– Tämä on asukkaiden oma koti, joten kurssin
aluksi kävimme läpi niitä asioita, jotka tekevät kodista turvallisen. Jokainen vastaa omalta osaltaan
kodin turvallisuudesta, joten näiden asioiden läpikäyminen on tärkeää, sanoi kurssin päätyttyä Puulan
palvelukodin vastaava ohjaaja Sari Viljakainen.
Puulan kurssin kouluttajana toimi SPR-Pieksämäen ensiapukouluttaja Marja-Liisa Kähkönen. Hän
kertoi, että kurssilaisten kanssa mietittiin yhdessä
mitkä asiat lisäävät riskiä loukkaantumiselle omassa
kodissa.
– Hyvin yleistä on kompastua, kaatua tai liukastua, joten näiden tilanteiden ennalta ehkäisyä käytiin läpi. Onnettomuustilanteessa pitää myös pyytää
apua, joten tätäkin harjoiteltiin yhdessä, sanoi
Marja-Liisa Kähkönen.
Ainakin Anneli Kuitunen oli mielissään, että kurs-

silla kerrattiin avun hälyttämiseen liittyviä asioita.
– Sain hyvin tietoa, miten soitetaan hätänumeroon. Sieltä tulee apua tarvittaessa, tiivisti Anneli
Kuitunen.

Ensiapukouluttaja Marja-Liisa Kähkönen
opastaa Anita Matilaista, kuinka Kari
Pynnösen käteen tehdään paineside. Anneli Kuitunen seuraa taustalta.

Aina voi neuvoa toista
Omia ensiaputaitoja päästiin kurssilla harjoittelemaan toden teolla, kun vuorossa oli painesiteen
tekeminen. Lisäksi käytiin läpi yleisimmät sairaskohtaukset ja tapaturmat sekä niissä toimiminen. Tärkeä
oppi oli myös vierasesineen irrottaminen hengitys-

teistä ja tajuttoman kylkiasentoon asettaminen.
Kari Pynnönen oli hyvin tyytyväinen, että lähti
mukaan kurssille. Suositukset muuttuvat, joten siinäkin mielessä kertaaminen on aika ajoin tarpeen.
– Jos omin käsin ei voi antaa apua, aina voi neuvoa
toista. Itse pyrin aina auttamaan, jos vain mahdollista, pyörätuolissa istuva Pynnönen totesi.
– Ihan hyvä kurssi, vaikka olen ensiapukurssin jo
aiemmin käynytkin. Kertaaminen oli hyvästä, totesi
puolestaan Eija Heikkinen.
Painesiteen sitomisessa kunnostautunut Veli
Partti piti myös kurssia tarpeellisena.
– Oli oikein hyödyllinen kurssi, hän totesi kurssin
päätteeksi.
Puulan ensiapukurssille osallistui viisi palvelukodin asukasta. Yhteistyökumppanina oli Seutuopisto,
jonka kautta mukana olleet saivat myös todistukset
kurssille osallistumisesta.
– Tärkein anti oli varmasti se, että jokainen pystyy
tekemään jotakin, eli voi antaa sen tärkeän ensiavun, totesi Sari Viljakainen.

Eija Heikkinen pyöräyttää siteen
Veli Partin käteen ensiapukurssin jo aiemmin käyneen kokemuksella.

13

Myötätuuli puhaltaa
uutta tyyliä koulutukseen

Koulutuskeskus Myötätuuli
KOULUTUSKALENTERI syksy 2018-kevät 2019

Vaalijalan koulutuskeskus Myötätuuli on jo jonkin
aikaa järjestänyt koulutuksia isompina kokonaisuuksina yksiköissä. Kokemusten mukaan koulutuksella
saatavat vaikutukset ovat parhaimmat juuri silloin,
kun siihen osallistuvat mahdollisimman monet yksikön työntekijöistä.
– Vaalijalan oman henkilöstön koulutukset on jo
parin vuoden ajan toteutettu suoraan yksiköihin. Näin
mahdollisimman moni työntekijä on voinut osallistua
koulutukseen. Samalla koulutus on voitu räätälöidä
hyvinkin yksikön ”näköisiksi”, kertoo Vaalijalan Myötätuulen koulutussuunnittelija Maarit Luojus.
Koulutuskeskus Myötätuuli on toteuttanut vuodesta 2013 lähtien reilut 30 autismikirjon koulutusta.

A. YKSITTÄISET KOULUTUKSET

Koulutuksien hinnat sisältävät 24 % alv:n, koulutusmateriaalit, kahvit ja lounaan Partaharjun
toimintakeskuksen koulutuksissa.
KOMMUNIKAATIOKOLMIO JA KULMAKIVET,
työkalu kommunikaatiotaitojen arviointiin ja
terapian lähitavoitteiden määrittämiseen
31.1.-1.2.2019 klo 9-16.00.
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki.
Kouluttajina puheterapeutit Hannele Tanskanen ja
Sanna Tarpila, Tmi Puheterapia Hannele Tanskanen
Hinta: 410,00 € / henkilö (hinta sisältää työkirjan, arvo 30 e)

Autismikirjoon oma
koulutuskokonaisuus
– Meiltä on voinut tilata Autismikirjon koulutuskokonaisuuden omaan työyhteisöön. Kokonaisuudet
ovat useinkin olleet tällöin 3-5 osaa käsittäviä, Maarit Luojus sanoo.
Aluksi opiskellaan perustietoja autismista ja opetellaan havaitsemaan ja tunnistamaan autistista
käyttäytymistä. Seuraavaksi perehdytään autismikirjon henkilöiden kommunikaatioon ja vuorovaikutuksen ominaispiirteisiin sekä kommunikaatiotaitojen
merkitykseen arjen sujumisessa.
Tämän jälkeen siirrytään syventäviin opintoihin.
Niiden tavoitteena on lisätä koulutettavien tietoa ja
ymmärrystä aistisäätelystä, perehtyä toimintakyvyn
kuvaamiseen ja käyttäytymisanalyysiin sekä autismin
peruslääkehoitoon ja uusimpaan tutkimustietoon.
– Kukin osa on päivän tai puolen päivän mittainen,
lukuun ottamatta perustietojen osuutta, joka kestää
kaksi päivää. Koko koulutuskokonaisuuden opiskelu
kestää noin vuoden, Maarit Luojus sanoo.

Opiskelusta entistä
henkilökohtaisempaa
Tänä keväänä on myös ensimmäistä kertaa tarkoitus
kokeilla Autismikirjo ja lääkehoito -osiota etäkoulutuksena. Ajatuksena on, että jatkossa tätä osiota olisi
mahdollista opiskella myös omaan tahtiin tallenteelta.
– Kuukauden tai kahden tauko opiskelukokonaisuuksien välissä on koettu hyvänä, sillä uusia asioita
on ehtinyt tällöin hyvin omaksua ja kokeillakin
omassa työssä. Myös välitehtäville on jäänyt sopivasti aikaa, kertaa Maarit Luojus koulutuksessa mukana
olleiden kokemuksia.
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AUTISMIN KIRJON koulutuskokonaisuus
Koulutukset toivotaan käytävän alla esitetyssä
järjestyksessä.

1. PERUSTEET
AUTISMIN KIRJON - PERUSTIETOA
AUTISMISTA
5.10. ja 9.11.2018 klo 8-15.30.
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki.
Kouluttajina autismikuntoutusohjaajat Nina
Vonkkanen ja Martti Hakkarainen, Vaalijalan
osaamis- ja tukikeskus
Hinta: 310,00 €/ henkilö

Autismin kirjo
vaikuttaa siihen,
miten henkilö aistii ja kokee ympäröivän maailman.
Kuvan juliste on
Autismi- ja Aspergerliiton tuottamaa materiaalia.

Kouluttajat ovat kokeneet yksikkökohtaiset koulutukset mielekkäinä. Kouluttaja on päässyt paremmin
paneutumaan yksikön arjen haasteellisiin tilanteisiin
ja on voitu luoda yhdessä toimintamalleja arjen työs-

kentelyyn. Tällä on puolestaan ollut selvä vaikutus
sekä yksilön että työyksikön osaamisen kehittymiseen ja koulutuksen vaikuttavuuden lisääntymiseen,
mistä koulutussuunnittelija iloitsee.

Mitä autismin kirjo on?
• Autismin kirjoon lukeutuvia henkilöitä on Suomessa arviolta noin 55 000 eli noin 1% väestöstä.
• Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten henkilö
aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta.
• Autistinen henkilö voi kommunikoida poikkeavasti. Hän ajattelee, ymmärtää ja mieltää asioiden
merkityksiä ja ympäristöään eri tavalla kuin muut.
• Monilla autismikirjon henkilöillä on aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä, kuten esimerkiksi yli- ja
aliherkkyyksiä liittyen ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin.
• Autismikirjoon liittyy myös vahvuuksia, kuten esimerkiksi hyvä yksityiskohtien havaitseminen ja
keskittymiskyky erityisiin mielenkiinnon kohteisiin sekä hyvä oikeudentaju.
• Autismikirjoon kuuluvat autismin ja Aspergerin oireyhtymän lisäksi Rettin oireyhtymä, disintegratiivinen
kehityshäiriö ja epätyypillinen autismi. Diagnostiikkaan on tulossa muutoksia vuoden 2018 aikana,
kun ICD-11-luokitus otetaan käyttöön.
Lähde: Autismi- ja Aspergerliittto

KOMMUNIKAATIOKOLMIO JA KULMAKIVET,
työkalu kommunikaatiotaitojen arviointiin ja
terapian lähitavoitteiden määrittämiseen. Syksyn 2018 Kommunikaatiokolmio ja kulmakivet
-koulutuksessa käsitellään myös autismin kirjon
asiakkaan vuorovaikutusta.
31.1.-1.2.2019 klo 9-16.00.
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki.
Kouluttajina puheterapeutit Hannele Tanskanen ja Sanna Tarpila, Tmi Puheterapia Hannele
Tanskanen
Hinta: 410,00 € / henkilö (hinta sisältää
työkirjan, arvo 30 e).

2. SYVENTÄVÄT opinnot
AUTISMIN KIRJO ja AISTITIEDON KÄSITTELY
7.3.2019 klo 12-16.00.
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto,
Pieksämäki.

Kouluttajana toimintaterapeutti Kati Auvinen,
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus
Hinta: 85,00€ / henkilö
AUTISMIN KIRJO ja KÄYTTÄYTYMISEN
HAASTEET
11.4.2019 klo 9-15.30.
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki.
Kouluttajana psykologi ja psykoterapeutti Markus Sundin, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus
Hinta: 120,00 € / henkilö
AUTISMIN KIRJO ja LÄÄKEHOITO
15.5.2019 klo 13-15.30
Tiedot tarkentuvat myöhemmin
KOSKETUSVIESTI ARJESSA ASIAKKAIDEN
KANSSA
13.9.2018 klo 9-16.00
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto,
Pieksämäki
Kouluttajina Riitta Lahtinen, KT, liikkumistaidon
ja näönkäytön ohjaaja, viittomakielen tulkki, kuvailutulkki sekä Russ Palmer, musiikkiterapeutti,
vibroakustinnen terapia
Hinta: 180,00 € /henkilö
SAATTOHOITO ja HYVÄ KUOLEMA
4.10.2018 klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Kouluttajina kehitysvammapapit Rauni Tarvonen
ja Matti Pehkonen sekä osastonhoitaja Terttu Matilainen, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus
Hinta: 180,00 € / henkilö
MOTIVOIVA HAASTATTELU
13.2.2019 klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Hinta: 120,00 € /henkilö

B. KOULUTUKSET TYÖYHTEISÖILLE

Kysy ja pyydä tarjous seuraavista koulutuksista ottamalla yhteys koulutussuunnittelijaan.
• Toimintakyvyn kuvaaminen TOIMI®
-menetelmässä, 2 –päiväinen, 12 h
Koulutuksessa perehdytään kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn kuvaamiseen ja
arviointiin.

• Seksuaalisuuden kohtaaminen,
2-päiväinen, 12 h
Koulutuksen tavoitteena on tarjota perustietoa seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä
ilmiöistä sekä luoda valmiuksia huomioida
ja kohdata erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan seksuaalisuus osana omaa ammatillista
työtä.
• Motivoiva haastattelu, 6 h
Motivoiva haastattelu on työntekijän ja asiakkaan yhteistyöhön perustuva ohjausmenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään
ja vahvistamaan asiakkaan motivaatiota
muutokseen.
• Tapausmuotoilu, miten valita sopivin
vaikuttamiskeino asiakkaalle, 6 h
Monilla kehitysvammapalveluiden asiakkailla on havaittavissa samanaikaisongelmia esimerkiksi mielialassa ja käytöksessä.
Usein käytännön työssä on valittava, mihin
ongelmaan on tärkeintä ja ensisijaista ryhtyä
vaikuttamaan.

Kysy myös koulutuksia
•
•
•

Nepsy-valmennus
ART-menetelmä- rakentava vuorovaikutus lapsille ja nuorille
Autismin kirjon -koulutuskokonaisuus

Maarit Luojus, koulutussuunnittelija,
maarit.luojus@vaalijala.fi,
gsm. +35850 3899213
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Vaalijalan omistajakuntien kuntakokous linjasi tulevaa

Vaativat erityispalvelut säilytettävä
yhtenä kokonaisuutena
Vaalijalan hallituksen asettamaa tavoitetta palveluiden säilyttämisestä maakuntauudistuksen yhteydessä yhtenä kokonaisuutena kannatettiin maaliskuun alussa
kokoontuneessa jäsenkuntien edustajien
kuntakokouksessa.

Korallissa on päivällä hiljaista, kun kuntoutettavat ovat päiväaikaisissa puuhissaan. Yksikön johtaja Johanna Salkosalolla
(oik.), hoitaja Mirka Hytösellä ja kuntoutuskoordinaattori Anna Kaisa Tammisella on
hetki aikaa keskustella päivän tehtävistä.

Korallista tukea elämän hallintaan ja arjen taitoihin
Korallin kuntoutusyksikkö Nenonpellossa
tarjoaa kodinomaiset puitteet päivittäisten
taitojen harjoitteluun sekä tukea kuntoutettavan oman elämän hallintaan. Tammikuussa aloittanut yhdeksänpaikkainen kuntoutusyksikkö on tarkoitettu erityistä tukea
tarvitseville aikuisille.
Koralliin tullaan joko Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen yksiköistä harjaantumaan arjen taidoissa tai
kun elämä omassa kodissa ei syystä tai toisesta ota
sujuakseen. Asiakkailla on psykiatrisia tai käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia sekä tuen tarvetta.
– Korallissa lähdemme etsimään tapausmuotoilun
avulla keinoja, joilla voidaan vaikuttaa kuntoutukseen ja saada asiakas itse mukaan ottamaan vastuuta kuntoutuksestaan. Tämä on erittäin tärkeää myös
kuntoutettavien itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta, korostaa Korallin kuntoutusyksikön
johtaja Johanna Salkosalo.
Asiakkaan osallistuminen oman kuntoutuksen
suunnitteluun on tärkeää myös motivaation kannalta. Tästä syystä jokaiselle on pyritty myös löytämään
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kiinnostavaa päiväaikaista toimintaa.
– Meiltä käydään työtoiminnassa esimerkiksi Linnan Caféssa sekä talkkareissa. Muutama kuntoutettava käy parhaillaan opiskelemassa erityisammattiopisto Spesiassa, Johanna Salkosalo kertoo.

Tilat tukevat kuntoutusta
Korallissa lähtökohta on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, päivittäisten taitojen harjoittelun
mahdollistaminen sekä elämänhallinnan tukeminen ja valmentaminen mahdollisimman itsenäiseen
elämään.
Tilat on tästä syystä suunniteltu ja toteutettu hyvin
kodinomaisiksi. Jokainen Korallin kuntoutettava
asuu omassa, 25 neliön asunnossa, jossa on pieni
keittiö sekä oma kylpyhuone. Yhteisissä tiloissa oleskellaan porukalla, katsotaan tv:tä ja elokuvia sekä
harjoitellaan viikonloppuisin yhdessä ruuanlaittoa.
– Jokaisen kuntoutettavan tuen tarve vaihtelee
yksilöllisesti. Osa tarvitsee todella paljon tukea arjen
askareisiin, kuten vaikkapa töihin tai opiskelemaan
lähtöön. Tämä heijastuu myös henkilökuntaan. Meillä on kuitenkin hyvä ja riittävä henkilöstöresurssi,
sanoo Johanna Salkosalo.

Aito läsnäolo on tärkeää
Korallin kuntoutusta toteutetaan yhteistyössä
Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa. Yksikön oma kuntoutuskoordinaattori huolehtii myös
tärkeistä verkostoista lähiomaisiin sekä kotikunnan
suuntaan.
– Meillä kuntoutettavat ovat itse todella hyvin
mukana yhteydenpidossa sekä kuntoutusta koskevissa neuvotteluissa. Olemme pyrkineet varmistamaan, että kuntoutettavan omat näkemykset ja toiveet myös tulevat esille tapaamisissa, sanoo Korallin
kuntoutuskoordinaattori Anna Kaisa Tamminen.
Korallin antama valmentava ohjaus ei olisi mahdollista myöskään ilman henkilökunnan vahvaa läsnäoloa. Johanna Salkosalo sanoo, että jo henkilöstön
ensimmäisissä yhteisissä tapaamisissa rekrytoinnin
jälkeen uuden yksikön tärkeäksi osa-alueeksi nousi
juuri läsnäolo.
– Olemme saaneet myös hyvää palautetta kuntoutettavilta, että olemme olleet aidosti läsnä
asukkaille ja se on koettu todella tärkeäksi asiaksi,
Johanna Salkosalo toteaa.

Etelä-Savon maakunnan tahtotila on se, että Vaalijalan toiminta jatkuu maakunnallisena liikelaitoksena.
Tämä mahdollistaisi myös sen, että myös muiden
maakuntien edustajat pääsevät mukaan päättämään asioista liikelaitoksen johtokuntaan.
Kuntakokouksessa yhdeksi huolenaiheeksi nousikin kuntien tasapuolisen kohtelun huomioiminen
tulevassa maakunnallisessa liikelaitoksessa.
– Jos aidosti halutaan tehdä yhteistyötä maakuntien välillä, edellyttää tämä eri maakuntien osallistumista Vaalijalan liikelaitoksen päätöksentekoon,
tiivisti kuntapäättäjien tahtotilan Joroisten kunnanjohtaja Joonas Hännninen.
Vallitsevaa tilannetta sote-uudistuksen varjossa pitää
hieman huolestuttavana kuntapoliitikko Tauno Lempinen Tuusniemeltä. Hän kuitenkin toivoo, että Vaalijan erikoisosaaminen pysyy yhtenä kokonaisuutena.
– Olen ollut kahdeksan vuotta kunna edustajana
Vaalijalan hallinnossa ja edessä on ehdottomasti
huolestuttavin päätös tänä aikana, Tauno Lempinen
totesi hetkeä ennen kuntakokouksen alkua.
Rautalammilla odotetaan tulevaa rauhallisin
mielin. Kunnanvaltuutettu Timo Satuli ja vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen uskovat, että Vaalijalla
riittää työsarkaa jatkossakin, oli hallinto järjestetty
sitten millä tavalla tahansa.
– Rautalammilla sijaitsevan Vaalijalan Kuutinharjun uutta ajattelutapaa edustavan yksikön kehittäminen linjaa jo osaltaan suuntaa, johon tulevaisuudessa ollaan menossa, kiittelee Anu Sepponen.

Sateenkaaren koulu
omaan kuntayhtymään
Sateenkaaren koulun osalta kuntakokouksessa
käytiin läpi eri vaihtoehtoja. Esillä on ollut koulun
toiminnan jatkaminen toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymässä.
– Toinen vaihtoehto olisi siirtää koulu Pieksämäen

Suonenjoen Olavi Ruotsalainen piti tärkeänä, että jäsenkuntien näkemyksiä myös yhteistyösopimukseen kartoitetaan etukäteen.

kaupungin alaisuuteen ja kolmas vaihtoehto on, että
koulu toimii yksityisenä kouluna. Tällöin tosin tarvitaan uusi järjestämislupa, eikä luvan saaminen tule
olemaan helppoa, taustoitti kuntayhtymän johtaja
Ilkka Jokinen.
Vaalijalan kiinteistöomaisuuteen liittyen esille
nousi huoli, siirtyykö myös uusi rakennettava koulukiinteistö tulevalle maakunnalliselle tilaosakeyhtiölle. Tähän oli Ilkka Jokisella kuitenkin huojentavaa
kerrottavaa.
– Uusi koulukiinteistö rahoitetaan kiinteistöleasingilla, jolloin Vaalijala maksaa vuokraa tilojen
käytöstä.

Vaalijalan kiinteistöjen
omistus hiertää kuntia
Kiinteistöomaisuuden siirtyminen tilaosakeyhtiölle
herätti kuntaedustajissa huolta.
– Kuntien tulisi saada taloudellista hyötyä kiinteistöomistuksista. Kiinteistöjen siirtämistä tilakeskukselle ei
kannattaisi hyväksyä suoraan, Suonenjoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olavi Ruotsalainen totesi.
Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Markku Aholainen huomautti, että tilakysymys
on pitkälti ratkottu valtakunnallisina linjauksina.
Hänen mukaansa tilakysymystä pitäisi lähestyä siitä
näkökulmasta, miten Vaalijalan palvelutoiminta varmistetaan olemassa olevissa tiloissa.
– On hyvä muistaa, että tilojen hallitsija määrittää
pitkälle myös palvelutoiminnan pysyvyyden, Aholainen sanoi.
Kuntakokouksen lopputulemana Vaalijalassa
valmistellaan jäsenkunnille lausuntopyyntö, jossa
selvitetään tarkemmin kuntien kantoja tulevan liikelaitoksen päätöksentekoon ja tilojen omistukseen
liittyviä kysymyksiä. Etenkin Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen rahoittamien palvelukotien
omistamisen sekä lahjoitetun kiinteistöomaisuuden
kohtalo tulee selvittää.
Lausuntopyyntö lähetetään kunnille vasta sen
jälkeen, kun valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen tilanne selkiytyy.
Tilakysymyksen selvittämiseksi tullaan kuitenkin
jo kesän jälkeen muodostamaan työryhmä, jonka
tehtävä on kartoittaa eri vaihtoehtoja tilaomistuksen
järjestämiselle.
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Henkilöstöpäällikkö tukee yksiköitä
hyvässä johtamisessa
Vaalijalan uusi henkilöstöpäällikkö Päivi
Salovaara haluaa olla johtajien ja yksiköiden päälliköiden tukena heidän omassa
johtamistyössään.
– Jos pystyn hoitamaan oman työni niin, että yksiköiden esimiehet osaavat avullani hoitaa oman
työnsä hyvin, niin silloin olen itse onnistunut omassa
työssäni, Päivi Salovaara toteaa.
Vaalijala on entuudestaan hyvinkin tuttu Salovaaralle. Ensikosketus tuli jo 1980-luvulla, jolloin hän
työskenteli Nenonpellossa vajaamielishoitajana.
Valmistuttuaan sairaanhoitajaksi ja myöhemmin terveystieteiden maisteriksi hän teki paljon yhteistyötä
Vaalijalan kanssa Seurakuntaopiston terveysalan
opettajana ja asiakkuuspäällikkönä.
– Olen käynyt täällä lukuisia kertoja arvioimassa oppisopimuskoulutuksessa ja muullakin tavalla
opiskelevia lähihoitajia. Näistä entisistä opiskelijoista sekä eri yhteistyöverkostoista tulleita tuttuja on
täällä paljon, kertoo Päivi Salovaara.
Tämä on helpottanut uuteen tehtävään asettautumista.
Henkilöstöpäällikön tehtävään ei ole olemassa
valmiita toimintamalleja, koska tehtävä on kuntayhtymässä uusi. Siihen on yhdistetty tehtäviä, joita
tähän saakka ovat hoitaneet oman toimensa ohella
kuntayhtymän toimialajohtajat.
– Tilanne on hyvä, sillä nyt pääsen vaikuttamaan
pitkälti itse siihen, millaiseksi tämä tehtävä muotoutuu. Edelleen työtä tehdään yhdessä muiden johtoryhmäläisten kanssa, Päivi Salovaara sanoo.

Hyvän työnantajan
brändin ylläpitämistä
Yksi iso työsarka on Vaalijalan työnantajabrändin ylläpitäminen ja kehittäminen. Koko Itä-Suomen alueella on kova pula osaavista hoitajista, mutta myös
erityisasiantuntijoista, kuten lääkäreistä.
– Pulaa osaavista tekijöistä on vähän jokaisessa
henkilöstöryhmässä, myöntää Päivi Salovaara.
Pätevän henkilöstön rekrytoimiseksi tulee Vaalijalan työnantajamaineesta pitää tiukasti kiinni. Salovaaran mukaan kyse on työhyvinvoinnista ja henkilöstön jaksamisen huolehtimisesta. Myös koulutusta
ja uusia haasteita on tarjottava sopivassa määrin.
– Vaalijalan maine työnantajana on hyvä, mutta
meidän pitää saada aikaiseksi sellainen sopiva imu
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Valtakunnallisen
multisensorisen työn
verkostopäivät 14.9.

25.4.2018

Jaakon ja Ainomarian päivä

Vaalijalan Aistitupa järjestää multisensorisen työn
verkostopäivän syyskuun puolivälissä. Tämänkertainen on jo 15. vuotuinen verkostotapaaminen.
Paikalle odotetaan noin sataa osallistujaa ympäri
maata. Verkostopäivä on ohjelmaltaan monipuolinen ja osallistujille ilmainen. Mukaan toivotaan
kaikkia aisti- ja elämystoiminnasta kiinnostuneita. Multisensorisen työn päivässä on mahdollisuus
verkostoitua ja tavata alan toimijoita sekä päivittää
ammattitaitoa.
Aistielämyksiin perustuva multisensorinen työtapa
on tuonut uutta osaamista erityisryhmien kanssa
työskentelyyn. Hyviä kokemuksia on saatu kehitysvammaisten ja muistisairaiden ihmisten kanssa
työskentelystä, mutta lähestymistapaa on sovellettu
myös lastensuojelussa ja maahanmuuttajatyössä.
Monipuolisten elämysten tuottamiseen suunnitellut
ympäristöt palvelevat hyvin silloin, kun itsenäinen
elämysten hankkiminen on rajoittunutta.
Ennen verkostopäivää toteutetaan Vaalijalassa
13.9. koulutus aiheeseen liittyen, Kosketusviesti arjessa asiakkaiden kanssa, joka on suunnattu kaikille
aiheesta kiinnostuneille.

Jaakko oli kuullut työnvarjostuspäivästä ja esitti toiveen päästä tutustumaan työhöni. Jaakkoa kiinnosti
kovasti projektityö.
Päivän tehtäviin kuului mm. keskustelua projektityöntekijän tehtävänkuvasta, sähköposteihin
vastailua ja kiireellisten sähköpostien lähettämistä,
kirjepostin availua ja arkistointia, koulutusmateriaaleihin tutustumista, tulostamista ja järjestelyä
sekä klubitoiminnan tulevan videointiprojektin
suunnittelua. Loppupäivästä Jaakko sai kertoa omia
ajatuksia päivästä
”Sain tietoa projektityöntekijän arkipäivästä ja mitä
työhön kuuluu. Opin uusia ja mielenkiintoisia asioita.
Mukavinta päivässä oli kuin sain kirjoittaa ja lähettää
sähköpostia. Kivaa oli myös kun pääsin arkistoimaan ja
tekemään muitakin paperitöitä. Päivä oli todella kiva
ja aion osallistua myös ensi vuonna. Kannustan myös
muita rohkeasti osallistumaan päivään ja tutustumaan
omaan unelmatyöhönsä.”
Ainomaria Anttonen
projektityöntekijä, Savon OTE-hanke

Esite ja ohjeet verkostopäivään ja koulutukseen ilmoittautumisista löydät Vaalijalan koulutuskalenterista
https://www.vaalijala.fi/koulutuskalenteri tai osoitteesta http://papunet.net/multisenso-verkosto

Jukan ja Tuomon päivä

Vaalijalan suuntaan, Salovaara kuvaa.
Isossa talossa myös henkilöstöasioihin tarvitaan
ennen kaikkea läpinäkyvyyttä.
– Pitää olla hyvät ja yhtenäiset ohjeet työn tekemiseen. Myös henkilöstön tasapuolinen kohtelu on
todella tärkeää. Ja isoissa organisaatoissa on aina
tilanteita, joissa on hyvä saada oman yksikön ulkopuolista näkemystä asioihin.

Vaativuuden arviointi
tulevia haasteita
Tulevia henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaaran työhaasteita on myös työn vaativuuden arvioinnin
käyttöönotto kuntayhtymässä. Tämä työ odottaa nyt
kuitenkin tulevaa sote-ratkaisua.
– Vaativuuden arvioinnin läpivieminen tulee olemaan iso projekti Vaalijalassa, koska se tulee katta-

Henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara on
iloinen siitä, että hänet on näin alussa
jo pyydetty monen yksikön kehittämispäivään mukaan. Työhyvinvointi lähtee
jokaisesta työntekijästä itsestään, mutta
työtä sen eteen pitää tehdä yhdessä.

maan koko henkilöstön, Salovaara sanoo.
Helmikuun puolivälissä työnsä aloittanut Päivi
Salovaara on kiertänyt tutustumassa Vaalijalan yksiköihin. Käynneillä on muodostunut kuva, että kun
henkilökunta kokee oman työnsä tärkeäksi ja voi
vaikuttaa omiin tehtäviinsä, heijastuu se myös varsinaiseen asiakastyöhön.
– Kun henkilöstö on tyytyväinen, heijastuu se itse
työntekoon ja myös asiakkaat ovat tyytyväisiä. Ja
sehän on se meille kaikkein tärkein juttu, Päivi Salovaara kiteyttää.

Sain vinkkiä lähettävältä taholta eli Mikkelin Savoset
monipalvelukeskukselta, että Tuomo tykkää ja haluaisi kovasti tehdä toimistohommia. Niinpä päätin
ottaa Tuomon mukaan seuraamaan omaa työtäni.
Kävimme ensin lävitse mitä minun työhöni Savon
OTE –hankkeen projektikoordinaattorina kuuluu.
Näytin hänelle tietokoneelta mitä kaikkea hankkeemme pitää sisällään. Kyselin häneltä myös, miten
hankkeen ryhmätoiminnot Mikkelin Savosetilla ovat
vaikuttaneet hänen päiväohjelmaansa.

Tuomo seurasi tässä vaiheessa sivusta kiinnostuneena, kun tein pari työhommaa tietokoneella.
Hänellä oli omat kynät ja kuittivihko mukanaan, jos
vaikka olisi ollut jotain laskutettavaa…Mapittaminen oli Tuomolle mieluista puuhaa. Pari tuntia meni
äkkiä jutellessa ja toimistohommiin tutustuessa.
Sitten Tuomon olikin aika palata Savosetille odottamaan kotikyyditystä.
Jukka Ripatti
projektikoordinaattori, Savon OTE-hanke

Annan ja Hennan päivä
Annan vastaavan ohjaajan työhön oli tutustumassa
Henna Savoset monipalvelukeskukselta. Päivä oli kokonaisuudessaan ollut oikein mukava ja onnistunut.
Anna Korhonen
vastaava ohjaaja, Keski-Savon Savoset
monipalvelukeskus ja
Pihlajan toimintakeskus Varkaus

Vuosikertomus sähköistyy
Vaalijalan vuosikertomus 2017 on ensimmäinen täysin digitaalisena ilmestyvä kertomus. Aikaisemmin
kertomus on julkastu myös painettuna versiona.
Sähköinen versio on antanut myös uusia mahdollisuuksia vuosikertomuksen sisältöjen esittelyssä. Esimerkiksi tilastotaulukot tulevat esiin vasta erikseen
linkkiä klikkaamalla. Näin lukija voi itse päättää,
mitä tietoja haluaa kertomuksesta käydä läpi.
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