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Pihlajarinteen kasvojenkohotus
Pihlajarinteen palvelukoti on ensimmäisiä
Nenonpellon ulkopuolisia asumisyksiköitä
Pieksämäellä. 30 vuotta sitten Pieksämäen
Hakalta vuokrattu kerrostalorappu on edelleen monen alkuperäisen asukkaan koti.

K

un pitkään valmisteltu maakunta- ja soteuudistus raukesi 8.3., jäi ilmaan paljon odotuksia seuraavaan uudistusponnistukseen. Siitä
saamme joitain askelmerkkejä hallitusohjelmasta,
joka toivon mukaan, on tiedossa tämän lehden ilmestymispäivänä. Vaalijala on valmiina, kun liikkeelle lähdetään.
Kriittinen kuntatalous on pysyvä haaste sote-palveluille niin kauan, kun järjestämis- ja rahoitusvastuu on kuntasektorilla. Valtion tulee valtionosuusjärjestelmän kautta osallistua riittävällä osuudella
kustannuksiin kunnes rahoitusjärjestelmä muuttuu.
Voihan olla, että nykyisellä järjestelmällä on elinkaarta jäljellä useita vuosia.
Rahoituksen riittävyyden lisäksi on muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat sote-palvelujen tuottamiseen. Yksi
huolestuttava ilmiö on työvoiman saatavuuden yleinen
heikkeneminen. Siitä on havaintoja ympäri Suomen.
Vaalijalassa ilmiö näkyy niin kuntoutuksessa kuin
avopalveluissa. Erityisen kipeä tilanne on ollut viime
kuukausina Mikkelin seudulla. Kysymys on sote-alan
vetovoimaisuuden puutteesta ja muuttotappioalueilla myös työikäisen väestön vähenemisestä.
Tilanne on eriskummallinen. Järvi-Suomen neljässä maakunnassa on työpaikkoja monella alalla.
Asuntotilanne on hyvä ja asuminen on edullista
verrattuna kolmeen kasvualueeseen eli pääkaupunkiseutuun sekä Tampereen ja Turun seutuun. Perheiden peruspalvelut ovat Järvi-Suomessa pääosin
hyvässä kunnossa.
Siitä huolimatta työikäistä väestöä muuttaa pois,
vaikka tosiasiassa he joutuvat tinkimään elämisensä
laadusta viimeistään perhettä perustettaessa. Väistämättä nousee mieleen, että onko kysymys viestinnän puutteista. Näiden tosiasioiden esiintuomisessa
kansalaisille on tehtävä lisää töitä.
Viime aikoina on Suomessa puhuttu paljon köyhien lapsiperheiden määrän kasvusta ja perheiden
aseman heikkenemisestä. Suomessa köyhyys on
suhteellista. Tilastokeskus laskee pienituloisiksi ne,

jotka ansaitsevat kuukaudessa 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien käytettävissä olevien rahatulojen
mediaanitulosta.
Perheen pienet tulot eivät merkitse sitä, että perheen lapset voivat automaattisesti huonosti. Jos lapsella on mielenterveyden tai oppimisen laaja-alaisia
häiriöitä, perhe on väistämättä kovilla. Tällainen
tilanne voi kuitenkin kohdata kaikenlaisia perheitä.
Yleinen havainto on, että näiden lasten ja perheiden
määrä on ollut Suomessa kasvussa jo pitkään. Tutkittua tietoa syistä on toistaiseksi vähän.
Vaikuttaa siltä, että nykyinen elämäntapa rasittaa
lapsia uudella tavalla, yhtenä esimerkkinä kohta kaiken kattava digitalisaatio. Inhimillisen hädän lisäksi
kysymys on myös kasvavista yhteiskunnallisista kustannuksista. Tämä kehitys on pysäytettävä pian, se on
suurin lapsiperheiden riski Suomessa tällä hetkellä.
Vaalijala tarjoaa erilaisia palveluja edellä kuvattujen perheiden tilanteen helpottamiseksi. Palveluja
tuodaan perheen arkiympäristöön ja jos tilanne niin
vaatii, voimme hetkeksi ottaa kuntoutusympäristöön
koko perheen. Olennaisinta asiassa on, että perhe
saa riittävän tuen ennen kuin jaksamisen raja ylittyy.
Vaalijalan rooli on olla valmiina toimintaan, nyt ja
tulevaisuudessa.
Hyvää kesää kaikille!
Ilkka Jokinen
kuntayhtymän johtaja

VAALIJALA on Vaalijalan tiedotuslehti
Toimituskunta: Ilkka Jokinen, Maarit Rantakurtakko, Kirsi Ruutala, Merja Jäppinen, Satu Varpainen, Päivi Salovaara ja Tero Eloranta.
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Toimitus ja taitto: Tero Eloranta,
viestintätoimisto Prodictum

Paino: Kirjapaino Kari Ky, Jyväskylä, 2019
Kansi: Aleksi Hautala lähdössä kavereiden kanssa
lenkille Sääksvuoren palvelukodista.
Palaute & juttuvinkit: tero.eloranta@prodictum.fi

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ,
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto
puh. 015 783 111,
fax. 015 7831 298,
vaalijala@vaalijala.fi,
www.vaalijala.fi

Tulevaisuudessa Pihlajarinteellä viihdytään varmasti
vieläkin paremmin, sillä kesäkuun puoliväliin mennessä valmistui yhdeksästä asunnosta viimeisenkin
pintaremontti. Jokaisessa asunnossa on uusittu lattia- ja seinäpinnat sekä kaakeloitu kylpyhuoneet.
– Kylpyhuoneet olivat alkuperäisessä kunnossa.
Seinissä oli rakennusajalle tyypilliset muovipinnat.
Remontissa uusittiin myös asukkaiden käytössä olevat yhteistilat sekä henkilökunnan tilat, kertoo Pihlajarinteen palvelukodin johtaja Anne Kontro.
Asiakkaat ovat olleet Pihlajarinteen vastaava ohjaajan Johanna Lipsasen mukaan todella tyytyväisiä ja iloisia remontoiduista asunnoistaan.
– Asiakkailla on todella hyvä yhteishenki ja he
ovat tukeneet toinen toistaan remontin ajan, Johanna Lipsanen kertoo.

Turvarannekkeet
käyttöön
Pihlajarinteelle toivottiin remontissa hissiä, mutta
sen toteuttaminen ei ollut rakenteellisesti mahdollista. Myöskään porraskiipijä ei tullut kysymykseen,
koska Pihlajarinteellä ei ole yövalvontaa.
– Remontin jälkeen tulemme ottamaan käyttöön
turvarannekkeet, jotka osaltaan lisäävät asiakkaiden
turvallisuuden tunnetta etenkin yöaikaan, sanoo
Anne Kontro.

Vastaava ohjaaja Johanna Lipsanen (vas.) ja palvelukodin johtaja Anne Kontro valoisissa ja remontoiduissa asukkaiden yhteisissä tiloissa.

Pihlajarinteellä asuu varsin aktiivista porukkaa.
Asiakkaat ovat päiväaikaan töissä tai päivätoiminnassa. Myös iltaisin ja viikonloppuisin harrastetaan
ja touhutaan ahkerasti kodin ulkopuolella yksin ja
yhdessä.
Palvelukodin sijainti Pieksämäen Yläristillä, lähellä
Länsirinteen toimintakeskusta ja keskustan kauppa- sekä kulttuuripalveluja, on yksi syy asiakkaiden
aktiivisuuteen. Lähellä on myös Vaalijalan Marian

palvelukoti, jonka asiakkaiden kanssa Pihlajarinteen
väki touhuaa paljon yhdessä.
Varsinaisia 30-vuotisjuhlia Pihlajarinteellä vietetään marraskuussa. 1.11.2019 tulee nimittäin
kuluneeksi tasan 30 vuotta siitä, kun Nenonpellon
asuntola muutti Hakalta vuokrattuun kerrostaloon
Savontien varressa.

KVANK vaatii oikeudenmukaista verotusta
kehitysvammaisten palveluasumiselle
Palvelukodeissa asuvat kehitysvammaiset ovat eriarvoisessa asemassa muihin vuokralla asuviin kansalaisiin nähden. Verohallinto nimittäin katsoo, että
osa kehitysvammaisten asumisesta palvelukodissa
ei ole vakinaista asumista ja perii kiinteistöveron
palvelukodeilta yleisen veroprosentin mukaan. Muiden kansalaisten asumisessa vero peritään asunnon
vakituisen kiinteistöveroprosentin mukaan.
Erilainen verokohtelu merkitsee, että kehitysvammaiset maksavat vuokrassaan keskimäärin kaksi ker-

taa suuremman kiinteistöveroprosentin kuin muut
kansalaiset. Euroina se merkitsee keskimääräin 0,50
euroa neliömetriltä kuukaudessa. Näin kaksinkertainen kiinteistövero pienentää muutenkin usein vähävaraisen palvelukodin vuokralaisen käyttöön jäävää
rahaa 20-30 euroa kuukaudessa.
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
KVANKin mukaan kyse on verohallinnon virheellisestä tulkinnasta, joka rinnastaa tuetun palvelusasumisen laitoshoitoon. KVANK on esittänyt maaliskuussa

tekemässään kannanotossa asian välitöntä korjaamista kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien korjaamiseksi Suomessa.
KVANK katsoo, että tulkinnallaan verohallinto
ohittaa valtioneuvoston periaatepäätökset, ympäristöministeriön, ARAn ja Kelan oikeat tulkinnat
kehitysvammaisten asumisesta sekä Suomen 2016
ratifioiman YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka kieltää syrjinnän vammaisuuden perusteella.
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Osaaminen
syventyy
juuri
laatutyössä
– Laatua kehitetään keskustelemalla ja
henkilöstön ja koko tiimin osaamisen syventämisellä, linjaa laatutyön Vaalijalan
Erannon kuntoutusyksikön johtaja Tiina
Teittinen.
– Laatutyö näkyy tavoitteessamme toimia positiivisen kautta. Kuntoutettavat ja heidän omaisensa tietävät kyllä ne arjen hankalat asiat. Niitä on kuntoutettava
joutunut kuulemaan vuosien mittaan niin, että itsetunto on voinut kärsiä. Meidän tehtävä Erannossa on
löytää positiivisia asioita jokaiseen päivään ja parantaa
kuntoutettavan itsetuntoa, kertoo Tiina Teittinen.
Toimintamalli on tuottanut hyviä tuloksia Erannossa. Tiina Teittinen kertoo, että eräälläkin kuntoutettavalla oli Erantoon tullessa käytössään suojaavia ja
turvaavia asusteita. Hänellä oli usein myös useampi
työntekijä mukana kaikissa tilanteissa.
– Tällä hetkellä hän ei juuri käytä mitään varusteita, vaan kulkee aivan tavallisissa vaatteissa ja lähtee
ulos kuten kuka tahansa. Olemme saaneet purettua
asioita oikealla kohtaamisella ja henkilöstön asenteella, Tiina Teittinen sanoo.

Tuettua
päätöksentekoa
Erannossa pidetään viikkokatsaus, jossa mm. käydään
henkilöstön kanssa yhdessä läpi tavoitteita. Moniammatillisiin tiimeihin ja kuntoutuskokouksiin otetaan
mukaan myös asiakas, jos hän vain voinniltaan kykenee.
– Keskustelua pitää käydä työntekijöiden kesken
koko ajan. Jatkuvasti tulee uusia, erilaisia kuntoutettavia, joilla on erilaisia haasteita. Henkilökunnan
pitää kehittyä omassa työssä ja koko yksikön työtä
on jatkuvasti kehitettävä, toteaa Tiina Teittinen.
Uutena asiana Erannossa ollaan nyt ottamassa käyttöön tuettua päätöksentekoa. Tarvittaessa
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Vaalijala
kampanjoi
posivimman
ja läsnäolon
puolesta

Tiina Teittisen mukaan
henkilökunnan tehtävänä
Erannossa on
löytää positiivisia asioita
sekä auttaa
kuntoutettavaa
rakentamaan
itsetuntoaan
uudelleen.

apuna on esim. osaamis- ja tukikeskuksessa myös
yksikön ulkopuolinen henkilö tukemassa kuntoutettavan omaa päätöksentekoa. Itsemääräämisoikeus
on muutenkin osa Erannon arkea.
– On tärkeää, että henkilökunta luo arjessa tilanteita, joissa kuntoutettava voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Hän ei ehkä itse edes huomaa, milloin voisi
itse tehdä päätöksiä. Silloin henkilökunnan tehtävä
on osoittaa tilanteet, Tiina Teittinen toteaa.

Visosta
tukea arkeen
Vaalijalan laatujärjestelmä on tehty näkyväksi VISOtoimintajärjestelmään. Erannossa VISO on ahkerassa
käytössä. Sieltä henkilökunta voi milloin tahansa
käydä tarkistamassa, miten kussakin tilanteessa pitää kuntoutusprosessin mukaisesti toimia.
– VISO on myös tärkeä perehdyttämisen väline uusille työntekijöille. Toki käymme aika ajoin prosesseja
läpi konkareidenkin kanssa. Silloin katsomme, toimimmeko me todella ohjeiden mukaan ja täyttyykö
antamamme palvelulupaus, sanoo Tiina Teittinen.

Kuntoutusprosessi on Erannossa purettu auki
VISOn ohjeiden pohjalta konkreettisiin käytännön ohjeisiin ja yksikössä tehdään kuntoutustyötä
kuntoutettavan kanssa työryhmänä. Tiina Teittinen
uskoo, että näin henkilökunta tietää tarkasti, mitä
tehdään missäkin vaiheessa kuntoutusta ja miten
asiat pitää tehdä oikein.
Yksi konkreettinen osoitus Erannon kuntoutuksen
vaikuttavuudesta onkin se, että yksikössä on pystytty
purkamaan monen kuntoutettavan kohdalla aiempia rajoitustoimia. Erannossa tähän on päästy mm.
käsittelemällä kerran viikossa henkilökunnan kanssa
HaiPro –ilmoitusten taustalla olevat tilanteet.
– Mietimme yhdessä, miten toimimme jatkossa,
ettei tilanne uusiudu. Siinä tulee uusien keinojen kokeilua ja lopulta oppimista, tiivistää Tiina Teittinen.

Asiakasraadista
palautetta
Palaute on keskeinen osa Vaalijalan laatujärjestelmää. Erannossa kerätään kuntoutettavien mielipiteitä erillisellä kyselyllä. Sen tulokset esitellään

”

On tärkeää, että
henkilökunta luo
arjessa tilanteita,
joissa kuntoutettava
voi vaikuttaa
omaan elämäänsä.

osaamis- ja tukikeskuksen omassa asiakasraadissa.
Palautetta asiakasraatiin on aina viemässä yksi Erannon kuntoutettava.
– Henkilöstön palaveriin otamme säännöllisesti
mukaan kuntoutettavien antaman palautteen sekä

HaiPro-tilanteet. Näiden tarkasteleminen säännöllisesti on laatutyötä käytännössä, sanoo Tiina
Teittinen.
Hän itse toimii myös sisäisenä auditoijana. Tehtävä
tarjoaa hyvän näköalapaikan, miten muissa yksiköissä toimitaan. Muualla hyväksi havaittuja toimintatapoja Tiina Teittinen haluaa tuoda omaankin yksikköön kokeiltavaksi ja käyttöön otettavaksi.
– Auditoinnit ovat tärkeää hyvien käytäntöjen ja
tiedon jakamista. Vastaavasti voin jakaa oman yksikön hyviä kokemuksia Vaalijalan muille yksiköille,
Tiina Teittinen toteaa.
Laatujärjestelmä takaa hänen mukaansa sen, että
Vaalijalan eri yksiköissä tehdään kuntoutuksessa,
asumispalveluissa sekä päivä- ja työtoiminnassa
tasalaatuista työtä. Selkeät toimintatavat sekä työn
kehittäminen yhdessä helpottavat myös arjen työtä
merkittävästi.

Aikuisten arki on täynnä kännykkää, kiirettä, stressiä
ja paineita. Ahdistumme pienistä asioista ja liian
usein unohdamme pysähtyä, ihmetellä ja nähdä,
mikä elämässä todella on tärkeää.
Vaalijala, erityislasten ja -aikuisten monipuolisena
palveluntarjoajana, haastaa kaikki aikuiset tarkastelemaan arkeamme lasten silmin.
– Posivimma-kampanjalla Vaalijala haluaa muistuttaa kaikkia aikuisia, että hyvinvointi syntyy lopulta hyvin yksinkertaisista asioista: kohtaamisesta,
läsnäolosta, vuorovaikutuksesta, kuuntelemisesta ja
näkemisestä, kertoo Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen.
Toukokuun alussa käynnistyneessä valtakunnallisessa kampanjassa Vaalijala kääntää arjen asennevammat positiivisuuden voimalla positiiviseksi
asennevimmaksi – posivimmaksi!
Kampanjan tarkoituksena on antaa ääni lapsille
ja havahduttaa aikuiset pysähtymään ja näkemään,
mitä kätkettyjä rikkauksia ja ilonaiheita ihan tavallinen arki pitää sisällään.
Kampanjassa lapset esittävät lääkäreitä, jotka
antavat aikuisille ohjeita miten erilaisista turhista
“vimmoista”, kuten äksyvimmasta ja säntäilyvimmasta pääsee eroon.

Positiivista
vanhemmuuden
tukemista
OECD:n raportin mukaan suomalaisten mielenterveyden häiriöiden kustannuksiksi on arvioitu 11 miljardia euroa vuodessa.
– Mitä varhaisempaa apua voimme lapsille ja
vanhemmille tarjota, sitä lyhyempiä ja yhteiskunnalle kokonaisvaltaisesti edullisempia hoitoprosesseja
ihmiset myöhemmin tarvitsevat, kertoo Jokinen.
Vanhemmuuden tukemisen vaikutuksista lasten
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä on saatu
hyviä tuloksia.
– Lisäämällä positiivista vuorovaikutusta lasten
kanssa voimme vahvistaa lasten kykyä pärjätä elämän eri osa-alueilla, kertoo Jokinen.
Vaalijalan kampanja: www.posivimma.fi
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Yhteisöllisyys jää helposti arjen jalkoihin
Seppo Kakkonen kiertää Vaalijalan yksiköitä kouluttajana.
Syksyllä on tarkoitus tarjota
lisää koulutuksia myös Vaalijalan yksiköille sekä talon ulkopuolisille tahoille.

Yhteisöhoidon menetelmiä on käytetty
hyväksi kuntoutuksessa jo useiden vuosien ajan Vaalijalassa. Usein kuitenkin kiire,
paljon huomiota vaativat kuntoutettavat
sekä työntekijöiden erilaiset henkilökohtaiset tavoitteet vievät tilaa yhteisöllisyydeltä
kuntoutusyksiköissä.
Sataman kuntoutusyksikön johtajan tehtävästä virkavapaalla oleva Seppo Kakkonen on päivittänyt
ja uudistanut Vaalijalan yksiköiden yhteisöllisyyttä ja
toiminnallisia rakenteita.
– Henkilökunnan pysähtymiselle ja asioiden aidolle jakamiselle, jotta päästään luomaan yhteisiä
pelisääntöjä ja toimintatapoja, tuntuu olevan liian
vähän aikaa, Seppo Kakkonen toteaa.
Hän uskoo, että jokaisella työntekijällä on varmasti
aito halu auttaa ja tukea kuntoutettavia, mutta siitä
on usein erilaisia käsityksiä, miten sitä tehdään ja
pelataanko ylipäätään yhdessä samaan maaliin.
– Yksiköissä on havahduttu siihen, että aina ei
ole toiminnallinen rakennekaan kunnossa. Tärkein
foorumi yksikössä on työpaikkakokous, sekä asiakkaiden ja henkilökunnan väliset yhteiset kokoontumiset. Jos näitä ei ole, se heijastuu asiakastyöhön
varsin voimakkaasti, sanoo Seppo Kakkonen.
Hän muistuttaa, että työpaikkakokous ei ole vain
tiedonjaon foorumi, vaan siellä annetaan myös palautetta, opitaan uusia asioita sekä etsitään yhteistä
näkemystä asioita hoitamisesta.
– Se on myös elämällä oppimisen malli. Pysähdytään yhdessä, tutkitaan arkea ja ihmetellään. Sitten
suunnitellaan ja lähdetään etenemään sen mukaan.
Ja vähän ajan kuluttua taas pysähdytään ja arvioidaan, miten asia on lähtenyt toimimaan, kiteyttää
Seppo Kakkonen.

Ei vain oireenmukaista
kuntoutusta
Vuoden alusta lähtien Seppo Kakkonen on käynyt toteuttamassa yhteisöhoidon koulutuspaketteja sekä
yhteisötyönohjausta noin kymmenessä Vaalijalan
yksikössä. Hän on ollut mukana myös yksiköiden
kehittämispäivillä tuomassa yhteisöhoidollista näkemystä sekä luomassa yksiköiden omaa yhteisöllisyyden mallia.
– Olen jakanut lisäksi tietoa siitä, miten yhteisöllisen hoidon malli otetaan käyttöön omassa yksikössä.
Seppo Kakkonen muistuttaa, että liian helposti
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– Mielestäni hyvä yhteisö on työntekijöille sekä
kuntoutettaville kasvattava ja opettava yhteisö. Silloin korostuu Vaalijalan slogan, ihmisyys on asenne
ja piste. Silloin puretaan hierarkiaa, raja-aidat madaltuvat ja jokainen voi oppia yhteisestä elämästä ja
toisten kohtaamisesta, sanoo Seppo Kakkonen.

Asiakkaan hyväksi

lähdetään hoitamaan ja kuntouttamaan asiakasta oireen mukaisesti, kun pitäisi pysähtyä yhdessä
työyhteisön ja asiakkaan kanssa miettimään, mitä
kaikkea kuntoutukseen kuuluu.
– Myös työntekijöiden itsearvostusta pitää tukea.
Jokainen kun on kuntoutuksen näkökulmasta tärkeässä roolissa. Työntekijäthän ovat juuri niitä arjen
asiantuntijoita. He ymmärtävät asiakasta ja tuovat
hänen äänensä usein kuuluviin, tiivistää Seppo
Kakkonen.
Hänellä itsellään on 31 vuoden työkokemus ja työura Vaalijalassa. Seppo Kakkosen ensikosketus yhteisöhoitoon tuli vanhasta Suvanto-yksiköstä, jossa
yhteisöhoito oli vahvana työmenetelmänä.

”

Mielestäni hyvä
yhteisö on
työntekijöille sekä
kuntoutettaville
kasvattava ja
opettava yhteisö.

Vaalijalassa yhteisöhoito on yhteisöllisyyden korostamista, yhteisen käsityksen luomista yksiköiden
perustehtävästä sekä Vaalijalan perustehtävästä ja
arvoista. Keskeistä on, että jokaisella on samanlainen käsitys asioista.
Yksi keskeinen osa yhteisöhoidossa Seppo Kakkosen mukaan on asiakkaan itsemääräämisoikeuden
toteutuminen. Yhteisöhoidossa asiakkaasta tulee
oman kuntoutuksensa subjekti eli tekijä. Siihen
kuuluu lisäksi koko kuntoutusyksikön potentiaalin
käyttäminen asiakkaan hyväksi.
– Käytännössä silloin mennään hyvin arjen tasolle.
Tutkitaan arkea yhdessä. Tehdäänkö oikeita asioita ja
tekevätkö niitä oikeat ihmiset? Millä tavalla tehdään
päätöksiä ja sitoudutaanko niihin?
Seppo sanoo pyrkivänsä siihen, että yksiköissä
työntekijät sekä asiakkaat itse luovat oman tapansa
toimia. Hänen tehtävä on olla sivussa, enemmän
ohjaajan ja tukijan roolissa.
– Kun malli on yhdessä luotu, se myös parhaiten
juurtuu käyttöön arjessa, sanoo Seppo Kakkonen.
Hän tekee yksiköille ja yksittäisille työntekijöille
työnohjausta. Taustalla on kolmivuotinen yhteisötyönohjaajan koulutus. Kakkonen kertoo, että Vaalijalan yksiköissä on koettu hyväksi yhteisötyönohjaajan pitkä kokemus alalta.
– Myös se on koettu hyväksi, että on ollut esimiehenä ja osaa suhteuttaa sitä kautta asioita.
Omassa työssä jaksaminen ja työhyvinvointi koskevat meitä kaikkia. Sepon mukaan se lähtee siitä,
että oma työyhteisö koetaan turvalliseksi ja asioita
käsitellään johdonmukaisesti sekä rakentavasti.

KUULUMISIA OSAAMIS- JA TUKIKESKUKSESTA

K

esä on pian ovella. Joutsenet ovat aina itselleni merkki siitä, että pian se koittaa! Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksella on jälleen
työntäyteinen talvi takana. Moni muutoskin on
koettu, joista ei ole vielä syksyllä ollut tietoa. Eduskuntavaalit ovat takanapäin ja uudet hallitusneuvottelut käynnissä. Sote-valmistelut ovat takana
ja raportointia vaille valmiita. En kuitenkaan usko,
että teimme turhaa työtä sote-valmisteluissa vaan
yksi osa tulevaisuuden suunnittelua on nyt tehty ja
jatkoa odotellaan.

Osaamis- ja tukikeskuksen yksiköissä
tapahtuu
Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuspaikkojen
kysyntä erityisen vaativan kuntoutuksen osalta on
ollut jatkuvaa. Nenonpellon yksiköistä muutettiin
edelleen koteihin ja myös uusiin palvelukoteihin,
sekä Vaalijalan omiin että ulkopuolisten ylläpitämiin. Sääksvuoren palvelukotiin Jyväskylään muutti Nenonpellosta marras-joulukuussa yhdeksän
asiakasta, mikä on iloinen asia.
Viimeinen hoivayksikkö Saari lakkautui tammikuulla, kun Saaren asiakkaat muuttivat avopalveluihin. Henkilökunta sijoittui työskentelemään
Vaalijalan muihin yksiköihin. Hoivayksikkö Puistola
muuttui kuntoutusyksiköksi vuoden vaihteessa ja
kehittää toimintaa multisensorisen kuntoutuksen
osaajaksi. Näin ollen voimme todeta, että kaikki
kuntoutus on Nenonpellon yksiköissä määräaikaista ja tavoitteellista kuntoutusta ja laitosasuminen
Vaalijalassa on lakannut.
Kuntoutuksen kysyntä määrittää myös kuntoutustiloja. Aikuisten yksikkö Sillan kysyntä oli niin
vähäistä, että Silta yksikkö lakkautui huhtikuussa
2019. Silta-yksikön tiloihin muuttaa nuorten yksikkö Luotain.
Sateenkaaren uuden koulurakennuksen rakentaminen on aikataulussaan. Koulu valmistuu kesällä
2019. Kaksi Sateenkaaren erityiskoulun koululuokkaa sijoittui syksyllä 2018 Tahiniemeen Pieksämäelle ja koulutyö siellä on sujunut hyvin. Koulussa
on ollut tänä vuonna enemmän oppilaita kuin
koskaan aikaisemmin.
Lasten ja nuorten kuntoutus tarvitsee 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 talven aikana arkkitehtitoimiston
ja työryhmän kanssa suunniteltu 14-paikkaisen
lasten ja perheiden yksikön eli uuden Kompassin
pohjakuvia.
Tähän tarkoitukseen peruskorjataan neljän yksikön kokonaisuus Nenonpellossa. Peruskorjaus
alkaa elokuussa 2019. Uusi yksikkö korvaa nykyisen
Kompassin eli Kompassi muuttaa vuoden 2020
aikana nykyaikaisiin tiloihin lähelle uutta koulurakennusta. Tiloihin tulee Pesue-yksikkö eli perheiden yksikkö oppilaskotien yhteiseen käyttöön.
Syksyn 2018 aikana valmisteltiin Nenonpellon
yksiköiden hintareformia. Entinen monimutkainen
hinnoittelu uudistui kokonaan. Sekä oppilaskotien että aikuisten kuntoutusyksiköiden palveluhinnoittelu muuttui kuusiportaiseksi hinnoitteluksi asiakkaan kuntoutustarpeiden mukaisesti.
Muutos on otettu hyvin vastaan jokaisella tasolla.
Uudella palveluhinnoittelulla pyritään kuntoutuksen hinnoittelun läpinäkyvyyteen eli kaikkien on
mahdollista tietää, mistä kuntouksen palveluhinta
muodostuu.
Huhtikuulla alkoi Vaalijalan positiivinen tiedotuskampanja www.posivimma.fi. Kampanjan myötä
toivomme, että Vaalijala-tietoisuus lisääntyy ja
että olisimme yhä kiinnostavampi työpaikkanakin. Vaalijalaan rekrytoidaan sekä vakituisesti että
määrätyöntekijöitä. 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.
Maarit Rantakurtakko
kuntoutuksen johtaja
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Sääksvuoressa ollaan osa yhteisöä. Tässä ollaan palvelukodin ja
Jyväskylän seurakunnan yhteistyössä järjestämässä kaverikirkossa.

Aleksi Hautala kävelee mielellään pitkiäkin matkoja. Hän haluaa myös olla aina porukan vetäjä eli astella kävelylenkillä joukon kärjessä.

Omannäköistä tekemistä
Sääksvuoren palvelukodissa
Liikunnallisen Aleksi Hautalan päivät ovat
toiminnan täyteisiä. Koti Jyväskylän Sääksvuoressa tarjoaa mahtavan ympäristön niin
kävelylenkeille kuin polkupyöräilyyn. Kavereiden kanssa Aleksi käy myös hevostalleilla
tallitöissä, elokuvissa, uimassa sekä pelaamassa bocciaa.
– Olen tykännyt asua Sääksvuoressa. Täällä on myös
mukavat kaverit, sanoo Aleksi Hautala.
Hän asuu yhdessä kahden muun nuoren miehen
kanssa samassa ryhmäkodissa. Kaveriporukaksi hyvin reilussa puolessa vuodessa hitsautunut kolmikko
touhuaa paljon asioita yhdessä.
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Sääksvuoren palvelukodissa päiväaikaista toimintaa on lähdetty toteuttamaan asiakkaiden mielenkiinnon sekä vahvuuksien pohjalta. Toiminta on juuri
sellaista, mistä kukin asiakas pitää. Myös tekemisen
aikataulutus on yksilöllistä.
– Päiväaikaisen toiminnan idea on se, että se on
yksilöllistä. Toimintaa toteuttavat palvelukodin ohjaajat yhdessä asiakkaiden kanssa. Päivätoiminnan
koordinaattori ohjaa ja resursoi toimintaa, kertoo
Sääksvuoren palvelukodin vastaava ohjaaja Jenni
Puupponen.
Esimerkiksi Aleksi Hautalalla on neljänä päivänä
viikossa kodin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Perjantaina on kotipäivä, jolloin tehdään kotihommia, kuten siivousta ja pyykinpesua sekä käydään kaupassa.

Aleksi on käynyt tänä keväänä myös rengasliikkeessä apupoikana renkaanvaihtoaikaan.
– Se oli mukavaa hommaa, Aleksi Hautala toteaa.
Toinen mielipuuha on saunominen. Parasta on
löylyissä istuminen.

Päivätoiminta mahdollistaa
yksilöllisen tekemisen
Päiväaikainen toiminta Sääksvuoressa suuntautuu
varsin paljon kodin ulkopuolelle monipuoliseen tekemiseen. Tähän saakka jalkautuva päivätoiminta on
suunnattu palvelukodin asiakkaille, mutta kesäkuun
alusta lukien mukaan toimintaan on tulossa neljä
palvelukodin ulkopuolista asiakasta.
Sääksvuoren palvelukodin asiakkaille järjestetään

Tallihommissa Vehniällä.

päivätoimintaa myös Kinkomaan Vitapoliksessa.
Siellä käydään harjoittelemassa arjen taitoja, kuten
ruoan valmistamista, leipomista, keittiötöitä sekä
erilaisia kädentaitoja.
– Monella meidän asiakkaista on autismin kirjon
häiriö. Pyrimme päivittäisessä toiminnassamme
ottamaan huomioon sosiaalisten taitojen haasteet ja
tukemaan vuorovaikutustaitoja. Yhteistä toimintaa
on tarjolla, mutta ryhmätoiminta itsessään ei ole
tavoitteena toiminnassamme. Jokaiselle luodaan yksilöllinen suunnitelma asumiseen ja kuntoutukseen
vahvuuksien sekä mielenkiinnon kohteiden pohjalta,
kertoo Jenni Puupponen.
Yksi ryhmäkoti onkin jo suunnitellut kesäksi retkeä
Ähtäriin. Moni asiakas on kiinnostunut lisäksi läheisen Jyväskylän keskustan kulttuuri- ja musiikkitarjonnasta.
Edelleen tutustuminen ja sopeutuminen on kuitenkin käynnissä. Muuttoprosessi on asiakkailla yhä
vaiheessa, muutto uuteen omaan kotiin on iso askel
jokaisen ihmisen elämässä. Sääksvuoren henkilökunta pyrkii tukemaan jokaista tässä prosessissa
yhteistyössä heidän läheisten kanssaan.

Jyväskylä tarjoaa hyviä liikuntamahdollisuuksia myös sisätiloissa. Tässä Aleksi trampoliiniparkissa.

9

Antti Raak (vas.)
auttaa Seppo Marjoa vertaisasukkaana arjen asioissa,
kuten kirjeiden
lukemisessa ja kaupassa käynnissä.

Vertaisasukas auttaa ja neuvoo
Varkautelainen Antti Raak on toiminut
vertaisasukkaana muille Latukadun palveluasuntojen asukkaille kolmisen vuotta.
Hän auttaa Latukadun asukkaita tarvittaessa arjen askareissa tai lähtee tarvittaessa
kaveriksi kauppareissulle.

Hän on näkövammainen, joten vertaisasukkaan
tuki on arvokas apu, kun postiluukusta tipahtaa kirje, eikä Latukadun ohjaajia välttämättä ole paikalla.
– Minusta vertaisasukkaana olo on mukavaa. Se
on antanut uusia kavereita ja mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Tuntuu myös hyvältä, että on
tärkeä kaveri toisille, sanoo Antti Raak.

– Autan myös uusia asukkaita antamalla toimintaohjeita ja neuvoja, miten asiat täällä Latukadulla
toimivat, kertoo Antti Raak.
Hän on myös uudelle tulokkaalle kaveri, joka voi
lähteä aamulla yhdessä työtoimintaan tai tutustuttaa klubitoimintaan. Tuki voi olla hyvin konkreettista
arjen apua, kuten esimerkiksi television virittäminen
naapurille tai kaukosäätimen pattereiden vaihto.
Myös jäätelöllä tai kaupassa voidaan käydä yhdessä.
– Minua Antti on auttanut Tukiliiton ja pankin paperien kanssa lukemalla niitä minulle. Kaupassa on
käyty myös yhdessä, kertoo Seppo Marjo.

Vertainen osaa
sanoittaa oikein
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Vertaisasukastoiminta käynnistyi opinnäytetyöstä
Varkaudessa. Latukadun palveluasuntojen johtaja
Sanna Oksanen-Vihervuori ja vastaava ohjaaja
Miia-Marika Nykänen tekivät yhdessä sosionomiopintojen opinnäytetyötä. Jo sitä ennen Sanna Oksanen-Vihervuori oli huomannut työssään, että aina
asukkaille ei osattu kertoa jotain arkista asiaa siten,
että he olisivat ymmärtäneet sen riittävän hyvin.
– Asukkaat ovat innokkaita touhuamaan ja ole-

maan monessa mukana. Heräsi ajatus, että miksi
emme antaisi heidän olla mukana perehdyttämässä
uusia asukkaita ja toivottaa heitä toiminnallaan tervetulleiksi, kertoo Sanna Oksanen-Vihervuori.
Malliin kuuluu, että vertaisasukkaat koulutetaan
tehtäväänsä. Heitä myös tuetaan toiminnan aikana
sekä järjestetään tapaamisia muiden vertaisasukkaiden kanssa.
– Heidät on koulutettu siihen, että kun uusi asukas tulee tai naapuri näyttää olevan pulassa, niin
mennään ja kysytään, voidaanko olla avuksi. Näin
vertaisasukkaat myös tekevät ja tulevat sitten innolla
kertomaan ohjaajille, että tänään olen tehnyt vertaisasukastoimintaa, Sanna Oksanen-Vihervuori toteaa.

Vertaistoiminta
laajempaan käyttöön
Latukadulla on tällä hetkellä viisi koulutettua vertaisasukasta. Määrä on Sanna Oksanen-Vihervuoren
mukaan asukasmäärään nähden sopiva.

Äijät saa olla rauhassa
Latukadun rivitalojen remontti
on edennyt aikataulussa
Jees, sanoo Latukadun palveluasuntojen asukas Vili
Kivelä, kun kuulee pääsevänsä muuttamaan pian
takaisin omaan asuntoonsa. Kuuden viikon evakko
Latukadun saunatuvassa on pian ohi.
– Odotan muuttoa takaisin kotiin tosi innolla. En
ole käynyt katsomassa remonttia. Olen antanut äijien olla rauhassa, sanoo Vili Kivelä.
Latukadun palveluasuntojen kolmesta rivitalosta ensimmäisen remontti on viittä vaille valmis
toukokuun alussa. Kuuden viikon aikana rivitalon
ulkoseinien alajuoksut on purettu pois ja tilalle on
asennettu valesokkelikengät ja sokkelit nostettu
lattian tasoon.
– Samalla on uusittu pesutilojen pinnat, maalattu
kaikki seinät sekä laitettu uudet kiintokalusteet ja
lattiat jokaiseen asuntoon. Asukkaille on myös luvattu, että edellisessä remontissa poistetut siivouskaapit laitetaan nyt takaisin, kertoo Latukadun palveluasuntojen johtaja Sanna Oksanen-Vihervuori.
Kaikkien kolmen rivitalon sokkelien korjaus sekä
asuntojen remontit on tehty heinäkuun loppuun
mennessä. Syksyllä tehdään vielä kaikkiin taloihin
sprinklaukset ja keväällä 2020 uusitaan sadevesijär-

jestelmät sekä kunnostetaan talojen piha-alueet.
Tämän jälkeen sisäilmaongelmien, jotka johtuivat
1980-luvulla rakennettujen rivitalojen valesokkeleiden kosteusongelmista, ovat vihdoin takanapäin.
– Asukkaille remontti ja asuminen väistötiloissa
on ollut haastavaa. Tilanne on aiheuttanut pelkoa
ja ahdistusta sekä epätietoisuutta, vaikka asiasta on
kerrottu etukäteen sekä remontin etenemisestä sen
aikana, Sanna Oksanen-Vihervuori kertoo.
Asukkaille onkin luvattu kunnon kotiinpaluujuhlat,
kun viimeisenkin talon asukkaat pääsevät muutamaan takaisin omiin koteihinsa heinäkuun lopulla.
– Kun pääsen muuttamaan, niin ensimmäisenä
laitan Akun Ankan taskukirjat kirjahyllyyn järjestykseen, kertoo tyytyväinen Vili Kivelä.
Latukadun palveluasuntojen korjaustöistä on vastannut varkautelainen
rakennusliike Rakennuspalvelu Ahokas
Oy. Yhtiön maalari Ari Hukkanen viimeistelee Vili Kivelän asunnon ikkunanpuitteita.

Jokaisesta vertaisasukkaasta on tehty omat kansiot, jossa heidät on esitelty. Tänä keväänä he ovat
työstäneet myös videoesittelyä vertaisasukkaista.
– Ohjaajat eivät tietenkään heitä rukkasia naulaan,
vaan heidän resurssiaan vapautuu haastavampiin
tilanteisiin. On myös paljon sellaista, mitä ohjaajat eivät voi tehdä, kuten esimerkiksi aamulla hakea uutta
kaveria mukaan, kun porukka on lähdössä työtoimintaan, sanoo Sanna Oksanen-Vihervuori.
Parhaillaan Varkaudessa jalostetaan vertaisasukastoiminnan mallia. Sanna Oksanen-Vihervuoren ja
Miia-Marika Nykäsen työtä jatkaa toinen sosionomiopiskelija omassa opinnäytetyössään. Tavoite on
saada juurrutettua vertaisasukastoimintaa muihinkin Vaalijalan asumisyksiköihin.
-- Olemme menossa Mikkeliin kertomaan toiminnasta. Seuraavassa vaiheessa mukaan lähtee vertaisasukkaita kertomaan toiminnasta omasta näkökulmasta, sekä mahdollisesti kouluttamaan tulevia
vertaisasukkaita, Sanna Oksanen-Vihervuori kertoo.
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Osta nimikkopuu Posivimma-metsästä
– tuet samalla Vaalijalan lasten toimintaa

Kehitysvammapapista kirkkoherraksi
Vaalijala opetti Matti Pehkoselle yhteisöllisyyttä
Vaalijalan kehitysvammapapin
tehtävästä Pieksämäen kirkkoherraksi siirtynyt Matti Pehkonen haluaa hyödyntää Vaalijalassa kokemaansa ja oppimaansa
uudessa tehtävässään.
Vaalijalassa kirkko ja pappi ovat Matti
Pehkosen mukaan selkeästi osa henkilökunnan, kuntoutujien, oppilaiden
ja palvelukodeissa asuvien asukkaiden
muodostamaa yhteisöä. Papin tehtävä
on palvella tätä yhteisöään.
– Juuri tästä seurakunnassakin on
kysymys. Kirkko on yhteisö, jota papin
tehtävä on palvella. Tämän haluan näkyvän Pieksämäen seurakunnassakin,
Matti Pehkonen sanoo.
Kirkkoherrana hän haluaa olla vahvistamassa seurakunnan ja Pieksämäen
kaupungin yhteisöllisyyttä.
– Vaalijalassa kaikkeen toimintaan
Kirkkoherran työn ydintä kuvaa hyvin tämä Sateenkaaren koulun oppilaiden Matti Pehkoselle tekemä nimikyltti.
on sisäänkirjoitettuna erilaisuuden
ymmärtäminen ja hyväksyminen. Sitä
ja, toteaa Matti Pehkonen.
Erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia tulisi
tarvittaisiin nyt kaikkialla. Tämän ajan
Hallinnollisen työn
Hänestä olisi hyvä, jos hyväksyttäisiin sietää.
ongelma on, että helpommin etsitään
määrä yllätti
– Emmehän me seurakunnassakaan
ristiriitoja kuin yhteisiä tarttumapintose, että joku voi olla asioista eri mieltä.
Matti Pehkonen aloitti Pieksämäen
yhteisönä ole aina kaikista asioista
seurakunnan
kirkkoherrana maaliskuun
samaa mieltä. Erilaisia näkökantoja
alussa.
Uusi
työ
on yllättänyt monella
ja mielipiteitä mahtuu seurakuntaan
eri
tavalla.
ja niitä kunnioitetaan. Näin on ollut
– Kuvittelin tietäväni, mihin olin
ammoisista opetuslapsista lähtien,
pääni
laittamassa. Eteen on kuitenkin
Pehkonen pohtii.
tullut monta uutta asiaa, hän sanoo.
Isoin muutos on hallinnollisen työn
määrä, joka ahmaisee paljon työajasta. Papin perustyötä eli hartauksia ja
jumalanpalveluksia ei enää voi tehdä
Messin ohjaajat lahjoittivat
samassa määrin kuin kehitysvammaMatti Pehkoselle läksiäispappina Vaalijalassa.
lahjaksi taulun, jossa on
– Erilaisia kokouksia ja tapaamisia on
kuvasymbolein kuvattu hatyöpäivinä
niin paljon, että esimerkiksi
kuilmoituksessakin listatut
vapaapäivien
pitäminen viikolla ei onviisi keskeisintä Pieksämänistu,
Matti
Pehkonen
sanoo.
en seurakunnan kirkkoherran valintakriteeriä.
Kirkkoherran työ on myös varsin yksi-
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näinen tehtävä. Toki tukena on kokenut
ja osaava henkilökunta sekä seurakunnan luottamushenkilöt.
– Tietyllä tavalla kehitysvammapapapinkin tehtävä oli yksinäinen. Siinä
tärkeää oli luoda verkostoja ja yhteyksiä
eri ihmisten kanssa. Se on tärkeää kirkkoherrankin tehtävässä, Matti Pehkonen
vertaa.

Nenonpellossa, Pieksämäellä havisee nyt positiivisen kasvun
metsä, Posivimma-metsä. Voit ostaa sieltä itsellesi tai yrityksellesi nimikkopuun kahdeksi vuodeksi. Nimikkopuu on myös hyvä
lahjaidea henkilölle, joka arvostaa aineettomia lahjoja tai haluaa olla tukemassa erityistä tukea tarvitsevien lasten toimintaa.
Nimikkopuun hinta on yksityishenkilöille 20 euroa ja yrityksille 100 euroa. Tilauksen jälkeen kaiverramme laatalle
toivomasi nimen ja se ripustetaan Posivimma-metsään. Saat
sähköpostiisi kuvan, jonka voit halutessasi jakaa sosiaalisessa
mediassa. Omaa nimikkopuuta saa myös käydä katsomassa
Nenonpellossa milloin haluaa!

Uusiin haasteisiin
ristiriitaisin tuntein
Kirkkoherraksi Matti Pehkonen sanoo
lähteneensä varsin ristiriitaisin tuntein.
Tehtävää hän ei hakenut päästäkseen
pois Vaalijalasta. Olihan lähiseurakunnissa vuosien saatossa ollut useitakin
kirkkoherrojen paikkoja avoinna, eikä
hän niitä hakenut.
– Vaalijalassa tehtävä ja seurakunta
olivat ja ovat edelleen rakkaat. Viihdyin
niin hyvin, että olisin voinut kuvitella
jatkavani Vaalijalassa eläkeikään saakka,
Pehkonen toteaa.
Uusiin haasteisiin sai hakeutumaan
tunne, oliko itsellä enää uutta annettavaa seurakunnalle ja seurakuntalaisille.
Myös omaan tekemiseen Matti Pehkonen sanoo kaivanneensa uutta virtaa.
– Lähtöjuhla tammikuussa teki hyvin
näkyväksi sen, minkä sydämessä tunsin.
Moni ihminen oli tullut Vaalijalassa
läheiseksi. Oli kunnia palvella kehitysvammapapin tehtävässä, kiteyttää Matti
Pehkonen.
Hän kokee Vaalijalan tehtävän muokanneen omaa ihmiskuvaa, sekä tapaa
katsoa maailmaa.
– Yhteydet säilyvät jatkossakin tiiviinä.
Toimin Vaalijalan alueen seurakuntien
hengellisen työn johtokunnan puheenjohtajana. Vaalijala kuuluu myös Pieksämäen seurakuntaan. Lisäksi monista
työntekijöistä ja kuntoutujista on tullut
tuttuja, joihin tulee pidettyä yhteyttä,
kertoo Matti Pehkonen.

Osta nimikkopuu
- itsellesi
- lapsillesi
- lapsenlapsillesi
- valmistujaislahjaksi
- syntymäpäivälahjaksi
- naapurillesi
- kelle tahansa, jota haluat ilahduttaa
Lue lisää www.posivimma.fi > Osta nimikkopuu
ja tilaa nimikkopuu helposti verkkokauppamme kautta!

KIIRE?
STRESSI ?
VÄSYMYS ?
Saatat kärsiä
mökövimmasta.
Sinulla on toivoa!
Katso hoito-ohjeet:

posivimma.fi

# ihmisyysonasenne

Erityistä tukea tarvitseville
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Oppilaat pääsevät
uuteen kouluun
ensi syksynä
Sateenkaaren koulun uuden kiinteistön rakennustyöt ovat edenneet Nenonpellossa aikataulun mukaisesti. Uusi koulurakennus luovutetaan Vaalijalan kuntayhtymälle suunnitellusti
19. heinäkuuta. Sen jälkeen asennetaan vielä tarvittavat kalusteet. Koulun on valmis oppilaita varten 1. elokuuta.
– Kaikki on sujunut hienosti suunnitelmien ja sovittujen aikataulujen mukaan rakennusaikana, kiittelee
Sateenkaaren koulun rehtori Satu Varpainen.
Hän kertoo, ettei tahdo malttaa odottaa uuden
koulun valmistumista. Tilat on suunniteltu ja toteutettu juuri erityistä tukea tarvitsevien lasten opetukseen. Koulun sisätiloihin valmistuu esimerkiksi
motorinen toimintatila, jossa pääsee kiipeilemään
kiipeilyseinälle, ryömimään putkiin, roikkumaan renkailla ja kokeilemaan liikkumista erilaisilla pinnoilla.

Liikuntapuisto
valmistuu pihapiiriin
– Samaan aikaan uuden koulurakennuksen kanssa
valmistuu pihalle uusi liikuntapuisto. Se palvelee
koulun lisäksi kaikkia Nenonpellon yksikössä kuntoutuksessa olevia, kertoo Satu Varpainen.
Liikuntapuistossa on huomioitu erityisesti esteettömyys. Periaate on, että kaikille käyttäjäryhmille
löytyy puistosta jotakin.

– Sinne on tulossa esimerkiksi tuplaliukumäki,
jolloin mäkeä voi laskea vaikeavammaisen lapsen
kanssa vierekkäin. Mäet ovat myös niin leveät, että
kaksikin lasta mahtuu laskemaan rinnakkain, Satu
Varpainen esittelee.
Perinteisten kiipeilytelineiden rinnalle puistoon on
suunniteltu erillinen peliareena, johon voidaan talvella jäädyttää luistelukenttä sekä juoksurata. Erikoisuuksia on myös volttikone, jossa mennään renkaan
sisään istumaan ja toiset pyörittävät sitä ympäri.
Pihalta löytyy myös kiipeilykuutioita sekä oppilaiden
toiveiden mukaisia keinuja.
Liikuntapuiston toteuttajaksi on valittu rovaniemeläinen Lappset Group Oy. Rahaa puiston toteuttamiseen on varattu 300 000 €.

Lisärakennuksen
rakentaminen alkaa
Uusien koulutilojen rakentaminen Nenonpellossa
ei pääty kuitenkaan tänä kesänä. Vaalijalan hallitus

Sateenkaaren
erityiskoulun uusi
rakennus sulautuu
hyvin Nenonpellon
vanhaan, historiallisesti merkittävään
rakennuskantaan.

on myöntänyt rahoituksen uuden lisärakennuksen
rakentamiseksi valmistuvan Sateenkaaren koulun
viereen.
Tähän 420 neliön suuruiseen lisärakennukseen
tulevat tilat vaikeimmin kehitysvammaisille ja autismin kirjon oppilaille.
– Tiloihin tulee vaikeimmin kehitysvammaisille
erityinen basaalitila, jossa voidaan tehdään kehon
harjoitteita sekä stimuloida aistien toimintaa. Lisäksi
tulossa on erilliset terapiatilat ja autismin kirjon oppilaiden käyttöön jaettavia pienopetustiloja, kertoo
Satu Varpainen.
Uusi lisärakennus tulee yhdistymään Sateenkaaren
koulun päärakennukseen omalla käytävällä. Näin
eri rakennusten välillä pääsee kulkemaan sisätilojen
kautta.
– Uuden lisärakennuksen rakentaminen voi alkaa
ensi syksynä. Töihin päästään varmasti nopeasti, sillä
jo alun perin uuden koulurakennuksen suunnittelun
alkaessa alueelle tehtiin tonttivaraus toiselle nykyisenkokoiselle rakennukselle, Satu Varpainen toteaa.
Vaikeimmin kehitysvammaiset ja autismin kirjon
oppilaat opiskelevat kuitenkin vielä ensi vuoden
väistötiloissa. Uuden lisärakennuksen on määrä olla
valmis syksyllä 2020.
Rehtori Satu Varpainen vaihtaa kuulumisia koulutyömaalla huoltomestari
Pauli Jouhkin (keskellä) kanssa.
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Tähän tilaan sijoittuu
uudenlainen motorinen rata, joka on
kaikkien koulun oppilaiden käytössä.

VIP-verkosto kartoittaa
kuntien toiveita

Tulijoita enemmän
kuin voidaan ottaa
Sateenkaaren uuteen koulurakennukseen siirtyvät
syksyllä lukukauden alkaessa nykyisistä luokista Rantala 1, Rantala 2, Sateenkaari 1, Kuusela ja
Kaivohuone 1 ja Kataja. Kun suunnitteilla oleva
lisärakennuskin valmistuu syksyllä 2020, opiskelevat
silloin kaikki Nenonpellon luokat uusissa opetustiloissa.
Satu Varpaisen mukaan Pieksämäen keskustassa jatkuu opetus edelleen ensi syksynä kahdessa
opetusryhmässä. Kaiken kaikkiaan Sateenkaaren
erityiskoulussa on näillä näkymin luokkia ensi syksynä kymmenen. Tulijoita olisi tosin enemmän kuin
pystytään ottamaan sisään.
– Ensi vuodelle voi olla, että joudumme miettimään jotain lisäopetusryhmäratkaisuja. Oppilaita
on niin paljon jonossa odottamassa paikkaa, hän
toteaa.

Kuntien toiveita vaativan erityisen tuen palvelujen osalta selvitetään KYS- alueella. Kevään aikana VIP-verkosto selvittää eri palvelujen tarjoajia
valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti.
– Kunnissa on epätietoisuutta tai hajanaista
tietoa eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden
tarjoamista palveluista lapsille ja nuorille, kertoo
VIP-verkoston KYS-alueen ydinryhmän puheenjohtajana toimiva rehtori Satu Varpainen.
Hän korostaa, että tiedon puute saattaa pahimmillaan vaikeuttaa lasten tilanteita tai toisaalta
aiheuttaa päällekkäisyyttä.
KYS-alueella on tehty kartoitusta, jotta tilannekuva kuntien ja eri toimijoiden palveluista ja toisaalta kuntien palvelutarpeesta saadaan selville.
Kunnille, joilta selvitystä ei ole saatu, on lähtenyt
selvityspyyntö. Tavoite on saada lisää kuntia
mukaan VIP-verkoston työhön siten, että alueen
kaikki kunnat olisivat kehittämässä VIP-verkoston
toimintaa.
– Kartoituksessa kerättyjen tietojen pohjalta
voimme suunnitella toimivia lapsi- ja nuorisokeskeisiä palveluja. Suunnitelmissa on KYS-alueellakin kokeilla hyviksi havaittuja toimintamalleja,
Satu Varpainen kertoo.

Keskeistä on luoda yhtenäiset palvelupolut,
joilla tuetaan lapsen tai nuoren koulunkäyntiä
omassa lähikoulussa. KYS-alueella huomiota kiinnitetään entistä enemmän myös opintojen nivelja siirtymävaiheisiin.
– Aloitamme Sateenkaaren koulussa yhteistyön
Pieksämäen kaupungin opetustoimen kanssa.
Tarkoitus on käydä opettajatasolla tutustumassa
ja oppimassa toistemme toiminnasta, kertoo Satu
Varpainen.
Sateenkaaren koululla on annettavaa mm.
opetusjärjestelyiden toteuttamisessa sekä sosiaalisten ja tunne-elämän taitojen huomioon
ottamisessa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa. Vastaavasti kaupungin koulujen
tavat järjestää aineopetusta kiinnostavat ja hyödyttävät Sateenkaaren koulun opettajia.
Yhteistyö käynnistyy syksyllä 2019 ja siitä on
tarkoitus tehdä jatkuva käytäntö.
Valtakunnallisen VIP-verkoston keskeisiä tavoitteita on kansallisen ja alueellisen yhteistyön
tiivistäminen sairaalaopetuksen, valtion koulukotien ja Elmeri-koulujen kesken. Tavoitteena
on käynnistää opiskeluhuollon ohjausryhmien
kehittämiskokeilu.
15

Lääkäritilanne hyvä Vaalijalassa
Vaalijalan Nenonpolilla voidaan hoitaa
itse verinäytteiden
otto ja pika-analysointi, EKG- ja EEGtutkimukset sekä
suppeampia ultraäänitutkimuksia, kertoo
Juhani Keinonen.

Vaalijalan johtava lääkäri, yleislääketieteen
erikoislääkäri Juhani Keinonen palasi
kuntayhtymän palvelukseen marraskuun
alussa 2018. Paluuta edelsi viiden ja puolen
vuoden pesti Pieksämäen kaupungin perusturvan johtavana ylilääkärinä. Tätä ennen
hän ehti olla Vaalijalan johtava lääkäri 11
vuoden ajan.
Lääkäritilanne Vaalijalassa on Juhani Keinosen mukaan tällä hetkellä kohtuullisen hyvä. Virkoja on johtava lääkäri mukaan lukien seitsemän. Niistä on hoidettuna tällä hetkellä osa-aikaisuudet huomioiden
4,6. Lisäksi Nenonpellon osaamis- ja tukikeskuksessa
ja poliklinikoilla Jyväskylässä, Kuopiossa, Mikkelissä
ja Pieksämäellä käy kuusi erikoislääkäriä, jotka tuovat kokonaisuuteen lasten ja aikuisten psykiatrista ja
neurologista erityisosaamista.
Kuopion poliklinikalle haetaan parhaillaan lääkäriä, jonka pitäisi aloittaa virassa syksyllä.

Ikääntyminen vaikuttaa
toimintakykyyn
Lääkärien rooli on keskeinen osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksessa. Keinonen muistuttaa, että kuntoutukseen tullaan aina hyvästä syystä. Se voi liittyä
lapsilla ja nuorilla koulunkäyntiin. Syynä voivat olla
myös kuntoutettavan terveys, lääkitys, mielenterveys tai arjessa tarvittavan tuen riittämättömyys
avopalveluissa.
– Kuntoutettavan toimintakyky on voinut muuttua
iän myötä ja tarvitaan aiempaa enemmän tukea
pärjäämisessä, sanoo Juhani Keinonen.
Uusi ryhmä ovat ulkomaalaistaustaiset kehitysvammaiset ja autistit. Lisäksi Nenonpellossa on
joukko tahdosta riippumattomassa hoidossa olevia
henkilöitä.
– Moniammatillinen osaaminen ja työskentely
asiakkaan hyväksi ovat niitä, joilla kuntoutettavien tilanteeseen voidaan vaikuttaa, sanoo Juhani
Keinonen.
Toki lääkärit hoitavat jo koulutuksensa perusteella
terveyteen ja mielenterveyteen liittyviä asioita, seuraavat ja diagnosoivat terveydentilaa sekä vastaavat
lääkehoidosta ja osallistuvat myös kuntoutussuunnitelmien laatimiseen.
– Uuden kehitysvammalain mukaan lääkärit ovat lisäksi miettimässä kuntoutettavan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyviä asioita, Keinonen toteaa.
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Asiakaspalaute auttaa
kehittämään toimintaa
Asiakaspalautteen keräämistä on kehitetty Vaalijalassa
määrätietoisesti. Tällä hetkellä käytössä on asiakastyytyväisyyskysely, joka tehdään asiakkaille kaikissa
yksiköissä kerran vuodessa. Lisäksi avopalveluiden
asiakasraati kokoontuu kerran vuodessa ja Nenonpellon osaamis- ja tukikeskuksen asiakasraadit pari kertaa
vuodessa.
Asiakastyytyväisyyskyselyssä on kaikille Vaalijalan
yksiköille määritelty yhteiset teemat, jotka käsittelevät
asiakkaan omaa päätöksentekoa, kohtelua, yksilöllistä
tukea sekä kokonaistyytyväisyyttä. Varsinaiset kysymykset tulevat näiden teemojen pohjalta.
– Ensimmäistä kertaa se toteutettiin tänä vuonna verkossa webropol-kyselynä. Yksiköissä kysymykset avattiin
aina kunkin asiakkaan omalla kommunikaatiomenetelmällä, kertoo Vaalijalan laatupäällikkö Merja Jäppinen.
Hänen mukaansa on tärkeää, että palautetta kysytään, vaikka aina asiakkaat eivät välttämättä ymmärrä
jokaista kysymystä.
Tulokset käydään läpi yksiköissä. Lisäksi jokainen
yksikkö valitsee oman edustajansa asiakasraatiin, jossa
kyselyn tuloksia käydään läpi isommalla porukalla.

Turvallisuus taattava
Toinen kehittämisen paikka Kirsi Ruutalan mukaan
avopalveluissa on se, miten taataan kaikille asukkaille
tunne turvallisesta asumisesta. Joskus nimittäin naapuri voidaan kokea pelottavaksi.
– Näin voi käydä, jos naapurilla on huono päivä, joka
purkautuu haastavana käytöksenä. Se voi tuntua muista asukkaista pelottavalta, Kirsi Ruutala toteaa.
Yksi ratkaisu, jolla tätä turvallisuuden tunnetta
voidaan asukkaista lisätä on luoda entistä pienempiä
asuinyksiköitä ja ryhmäkoteja. Näitä on Kirsi Ruutalan
mukaan Vaalijalalta toivottu ja niitä on myös toteutettu
uusimpiin palvelukoteihin tarpeen ja toiveen mukaisesti.
Tyytyväisyyskyselyjen ja asiakasraatien lisäksi kehitetään jatkuvan palautteen keräämistä asiakkailta, läheisiltä ja yhteistyökumppaneilta. Vaalijalan verkkosivuille on tulossa lomake, jonka kautta voi vastata milloin
tahansa ja ainakin jakson tai palvelun päättyessä.
Asiakaspalautetta asumispalveluista 2018
Saatko herätä silloin
kuin haluat?

Risut kehittävät
ruusuja enemmän

Poliklinikkatyötä
ja palavereja
Lääkärien työpäivät Vaalijalassa koostuvat lääkärikierroista, poliklinikkavastaanotoista sekä yksiköiden
ja tiimien palavereihin osallistumisesta ja konsultoinnista.
– Jokaiselle yksikölle on nimetty päävastuussa oleva lääkäri. Säännöllinen lääkärikierto on viikoittain.
Kerran viikossa lääkäreillä on oma yhtenen palaveri,
jossa käydään läpi lääkärikunnan asioita, kertoo
Juhani Keinonen.
Lisäksi lääkäreillä on hoidettavana osaamis- ja tukikeskuksessa samat kansansairaudet kuin terveyskeskuksessakin. Usein diagnosointi ja hoitotyö ovat
haasteellisempia, mikäli kuntoutettavalla on vaikea

”

Moniammatillinen
osaaminen ja
työskentely
asiakkaan hyväksi
ovat niitä, joilla
kuntoutettavien
tilanteeseen
voidaan vaikuttaa.

kehitysvamma tai hän ei pysty ilmaisemaan
itseään sanallisesti.
Juhani Keinonen uskoo, että Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen tarjoamille erikoisosaamista vaativille palveluille on kysyntää tulevaisuudessakin.
– Kotikunnissa pyritään hoitamaan mahdollisimman paljon asioita kustannussyistä. Tässä
on kuitenkin riskinsä. Saako ihminen varmasti
tarvitsemansa avun ja mikä on hoidon tai
kuntoutuksen laatu. Vaalijala on sen verran iso
toimija ja sen asiakaspohja niin laaja, että lääkärikunta täällä on erikoitunut vaativampiinkin
tapauksiin, tiivistää Juhani Keinonen.

Asiakaspalaute kertoo yksiköille ja henkilöstölle,
kuinka hyvin asiakkaille tuotettavissa palveluissa onnistutaan. Erityisen arvokasta on tieto miten toimintaa
pitäisi kehittää.
– Avopalveluiden puolella koetaan yksinäisyyttä,
vaikka palvelukodissa asutaan, kertoo Vaalijalan avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala.
Yksinäisyyttä kertoo kokevansa noin 30 prosenttia
Vaalijalan ylläpitämien palvelukotien asukkaista. Ratkaisuja sen vähentämiseen onkin pohdittu yksiköissä
yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa.
– Sekin varmasti vaikuttaa, että henkilökunnalta
kaivataan enemmän aikaa. Kyselyn mukaan kuitenkin
78 % sanoo, että henkilökunnalla on aikaa, sanoo Kirsi
Ruutala.
Kyselyssä selvitetään myös, miten itsemääräämisoikeus toteutuu. Sitä selvitetään esimerkiksi kysymyksellä, saatko herätä silloin kuin haluat?
– Peräti 85 prosenttia vastasi, että saa. Se on hieno
tilanne palvelukodissa, kun asiakas kokee, ettei häntä
järjestelmän vuoksi herätetä aamulla tiettyyn kellonaikaan, sanoo Kirsi Ruutala.

Kyllä 86%
En osaa sanoa 9%
Ei 5%

Saatko mennä nukkumaan
silloin kuin haluat?

Kyllä 88%

Ei 3%

En osaa sanoa 9%

Pidätkö asunnostasi?

Pidän paljon 87%
Välttävä 11%
En pidä 2%
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kaan siitä, että työhön myös sitoudutaan.
Vaikka työtä tehdään muuttuvien ja tiukentuvien
vaatimusten paineessa, kokee henkilöstö työtehtävien olevan hyvin omassa hanskassa. Henkilöstökyselyn mukaan peräti 76 % kertoo tietävänsä, mitä
omalta työltä odotetaan.

Palautetta ei
aina sulateta

Koivulan väki on samaa mieltä myös siitä, että muut asiat kuin palkka vaikuttavat työtyytyväisyyteen. Yhteisellä ruokatauolla pöydän ääressä
Marjo Oinonen (vas.), Salla Kiljunen, Kirsi-Marja Räsänen, Päivi Salmenius, Marita Rahkonen, Päivi Koivunen.

Hyvinvointi työssä
tulee pienistä puroista
Mistä seikoista syntyy hyvä työilmapiiri ja
mistä asioista on hyvä työyhteisö tehty?
Vastauksia voi hakea henkilöstökyselyn
tuloksista, mutta kysytään aluksi asiaa yhden yksikön, Juvan Koivulan palvelukodin,
henkilöstöltä.
– Se koostuu pienistä puroista. Ja kun niistä kertyy
iso joki, niin siinä on hyvä mennä, kuvailee ohjaaja
Sisko Piispa.
Työkaveri vieressä vakuuttaa, että myös hyvä johtaja on tärkeä hengen luoja. Merkitystä on silläkin,
millaisissa tiloissa töitä tehdään.
– Kaikki vieraatkin kehuvat, miten hyvät tilat meillä on, toteaa ohjaaja Päivi Salmenius.
Vaikutusta on myös henkilöstön vaihtuvuudella.
Kun sama porukka tekee töitä vuodesta toiseen, hitsautuu se hyvin yhteen.
– Itse aloitin jo 19 vuotta sitten Tirrolassa. Ennen
muuttoa Koivulaan olimme vähän aikaa evakossa.
Monta isoa muutosta on hitsannut tätä porukkaa
hyvin yhteen, Sisko Piispa jatkaa.
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Koivulan palvelukodissa henkilöstön vaihtuvuus
on vähäistä. Palvelukodin johtaja Salla Kiljusen
mukaan henkilöstö vaihtuu käytännössä vain eläköitymisen myötä. Sama on tilanne asiakkaidenkin
kohdalla.
– Vaihtuvuutta on asiakkaissa varsin vähän. Myös
omaiset ovat tulleet läheisiksi. Sekin vaikuttaa työtyytyväisyyteen, että voi itse vaikuttaa työtapoihinsa, kertoo Salla Kiljunen.

– Yhdessä mietitään, voisiko tuonkin asian tehdä
jotenkin toisella tavalla paremmin. Minusta se on
hyvä merkki, sanoo Sisko Piispa.
Halu kehittää omaa työtä kertoo Salla Kiljusen mu-

Vastuunottoa on oman
työn kehittäminen
Vaalijalan henkilöstökyselyn mukaan tyytyväisyys
oman työn tuloksiin on koko kuntayhtymässä hyvällä tasolla. Asteikolla 1-6 tyytyväisyyden keskiarvo
on 4,76. Kyselyn mukaan oma työ koetaan myös
tärkeäksi ja arvokkaaksi, vastausten keskiarvon ollessa 5,05.
Vaalijalassa henkilöstö myös ottaa vastuuta annetuista tehtävistä. Näin kokee peräti 80 % kyselyyn
vastanneista. Koivulan palvelukodissa vastuunotto näkyy myös siinä, miten omaa työtä halutaan
kehittää.

Vapaa-ajan harrastukset auttavat myös jaksamaan. Sisko Piispalle
(oik.) energiaa antaa
tuttu syyrialaisperhe.
Myös Annukka Kuisma
(vas.) ja Sari Luukkonen kokevat vapaaajan tasapainottavan
hyvin työtä.

Huonompia puolia työssä on henkilöstökyselyn mukaan kiire, jota sanoo kokevansa 51 % vastaajista.
Kehittämistä on myös siinä, kuinka kriittiseen palautteeseen suhteudutaan omalla työpaikalla. Noin
40 % kokee, ettei kriittistä palautetta hyväksytä
omassa yksikössä.
Myös tiedonkulussa koko organisaation nykytilasta
ja tulevaisuuden näkymistä olisi henkilöstökyselyn mukaan parantamisen varaa. Lisäksi Vaalijalan
johdon toivotaan olevan enemmän esimerkkinä ja
kantavan vastuuta henkilöstön työhyvinvoinnista.
Koivulan palvelukodissa ollaan kuitenkin tyytyväisiä siihen, että johto paneutuu ja kuuntelee
työntekijöitä. Tästä esimerkkinä käy tänä keväänä
toteutettu työhyvinvointipäivä, jossa työntekijät
toimivat asiantuntijoina työhyvinvointia parantavien
toimenpiteiden ideoinnissa.
Vaalijalan johtoryhmä kiertää vuoden 2019 aikana
pareittain työyksiköt, joissa kuunnellaan työntekijöiden ajatuksia arjesta ja ajankohtaisista asioita
työhyvinvoinnin merkeissä.
Koivulan jokainen työntekijä on valmis suosittelemaan Vaalijalaa työpaikkana ja työnantajana. Kouluarvosanaksi he antavat Vaalijalalle 10 miinus tai 9,5.

Kolme uutta rakennusta nousee aivan Kuutinharjun vanhojen rakennusten viereen.

Kuutinharjuun valmistuu
uusia asuntoja
Vaalijalan Kuutinharjun palvelukodin uudisrakennusten rakennustyöt Rautalammilla ovat edenneet
aikataulussa. Kuutinharjuun valmistuu kolmeen
erilliseen rakennukseen yhteensä 18 asuntoa.
– Asunnot tulevat pieniin, 2-3 henkilön asuinryhmiin. Lisäksi Kuutinharjuun tulee itsenäisiä
rivitaloasuntoja. Asuntoihin muuttaa 14 Kuutinharjun asiakasta. Lisäksi neljään asuntoon on
käynnissä uusien asiakkaiden haku, kertoo Vaalijalan avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala.
Kuutinharjussa on myös varauduttu siihen, että
vapaina oleviin asuntoihin voi muuttaa paljon tukea tarvitsevia asiakkaita. Kirsi Ruutalan mukaan
uuden palvelukodin henkilökunta mitoitetaan
asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Uudisrakennusten myötä katoaa myös Kuutinharjun pihapiiriin kuulunut, 1950-luvulla rakennettu päivätoimintatila. Jatkossa Kuutinharjun
asiakkaille järjestetään jalkautuvaa päivätoimintaa. Osa heistä siirtyy päivätoimintaan Rautalammin kunnan ylläpitämään Kokkatoimintakeskukseen.

Ranta hyötykäyttöön
Vaalijalan kuntayhtymä on Kuutinharjun palvelukodin uudistuksen yhteydessä sopinut myös maakaupasta Rautalammin kunnan kanssa. Vaalijalan
aikoinaan testamentilla saama Kuutinharjun tila
on maa-alueeltaan noin 70 hehtaarin suuruinen.
Nyt kuntayhtymä on myynyt siitä rantatontteja
Rautalammin kunnalle.
Kunta on samalla lupautunut purkamaan vanhat Kuutinharjun palvelukodin rakennukset heti,
kun asiakkaat ovat päässeet muuttamaan uusiin
asuntoihinsa. Rautalammin kunta rakentaa myös
Kuutinharjuun uuden lämpölaitoksen sekä rantaan kevyenliikenteenväylän ja rantasaunan.
– Ranta saadaan hyötykäyttöön ja kaikki
pääsevät hyötymään alueesta. Rantaan pääsee
jatkossa helposti myös pyörätuolilla. Asutuksen
leviäminen laajemmin Kuutinharjuun on lisäksi
palvelukotiasumisen yleisen ideologian mukaista.
Emme ole jatkossa erillään muusta asutuksesta,
vaan osa yhteisöä, Kirsi Ruutala toteaa.
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Koulutuskeskus Myötätuuli
KOULUTUSKALENTERI syksy 2019–kevät 2020
Uusi

IMO, itsemääräämisen oikeudet ja
perusteet , syksy 2019
18.9.2019 klo 9-16.00
Partaharjun toimintakeskus. Kouluttajana AVEKKI- ja
IMO-asiantuntija Hanna Ylönen, Vaalijala.
Hinta: 85,00 €

Uusi

IMO, itsemääräämisen oikeudet ja
perusteet , kevät 2020
16.1.2020 klo 9-16.00
Partaharjun toimintakeskus. Kouluttajana AVEKKI- ja
IMO-asiantuntija Hanna Ylönen, Vaalijala.
Hinta: 85,00 €

Uusi

Uusi

Uusi

SELKOKIELINEN PUHE JA VUOROVAIKUTUS sekä
SELKOKIRJOITTAMINEN
Yksipäiväinen, ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Pieksämäki
Kouluttajana Selkokeskuksen asiantuntija, Helsinki.

MOTIVOIVA HAASTATTELU
valitse syksy 2019 tai kevät 2020
20.11.2019 klo 9-15.30
18.3.2020 klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus. Kouluttajana psykologi
Heikki Puukko, Vaalijala
Hinta: 120,00 €

AUTISMIN KIRJON koulutuskokonaisuus

Koulutukset toivotaan käytävän alla esitetyssä järjestyksessä.
1. PERUSTEET

Maarit Luojus, koulutussuunnittelija,
maarit.luojus@vaalijala.fi,
gsm. +35850 3899213
AUTISMIN KIRJO ja KÄYTTÄYTYMISEN HAASTEET
2.4.2020 klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajana
johtava psykologi ja psykoterapeutti Markus Sundin,
Vaalijala.
Hinta: 120,00 €
OMAN ERITYISYYDEN KÄSITTELY
LAPSEN JA NUOREN KANSSA
23.4.2020 klo 8-11.30
Huom! Ota molemmat
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Kouluttajana Sari Kujanpää, psykologi ja
psykoterapeutti (VET).
Hinta: 95,00 €

Uusi

AUTISMIN KIRJO, PERUSTIETOA AUTISMISTA
1.11.2019 ja 29.11.2019 klo 8-15.30
STRESSIKUPPI, mikä saa kupin
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajina Uusi
täyttymään ja pinnan laskemaan?
autismikuntoutusohjaajat Nina Vonkkanen ja Martti
23.4.2020
klo 12.15-16.00 Huom! Ota molemmat
Hakkarainen, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus.
SUUNNITTELE SELKOJULKAISU
Hinta: 310,00 €
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Puoli päivää, ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Kouluttajana Birgit Vuori-Metsämäki, NepsyKOMMUNIKAATIOKOLMIO JA KULMAKIVET,
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Pieksämäki
valmentaja, erityisluokanopettaja, KM, AmO
työkalu kommunikaatiotaitojen arviointiin ja
Kouluttajana Selkokeskuksen asiantuntija, Helsinki
Hinta: 95,00 €
terapian lähitavoitteiden määrittämiseen
TUKIVIITTOMAT -alkeet
23.-24.1.2020 klo 9-16.00
17.9.-10.12.2019 klo 13-14.30 (10 kertaa, 1,5 h kerta) Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajina AUTISMIN KIRJO, DIAGNOSTIIKKA JA LÄÄKEHOITO
13.5.2020 klo 13-15.30
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksä- puheterapeutit Hannele Tanskanen ja Sanna Tarpila,
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Piekmäki. Kouluttajana kommunikaatio-ohjaaja ja tulkki
Tmi Puheterapia Hannele Tanskanen.
sämäki. Kouluttajana psykiatrian erikoislääkäri Anu
Outi Manunen, Vaalijala.
Hinta: 420,00 € (hinta sis. työkirjan, arvo 30 e)
Hirvonen.
Hinta: 135,00 €
Hinta: 90,00 €
2. SYVENTÄVÄT OPINNOT
TUKIVIITTOMAT -jatkot
14.1.-24.3.2020 klo 13-14.30 (10 kertaa, 1,5 h kerta)
KOULUTUKSET YHTEISÖILLE
AUTISMIN KIRJO, VUOROVAIKUTUS ja
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, PieksäToimintakyvyn kuvaaminen TOIMI
KOMMUNIKAATIOMENETELMÄT
mäki. Kouluttajana kommunikaatio
20.2.2020 klo 8-15.30
–menetelmässä, 2-päiväinen, 12 h
-ohjaaja ja tulkki Outi Manunen, Vaalijala.
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksä- Seksuaalisuuden kohtaaminen,
Hinta: 135,00 €
mäki. Kouluttajana puheterapeutti Silja Ikonen sekä
2-päiväinen, 12 h
TOIMIVA YHTEISÖ, yhteisöhoidon ja
kommunikaatio-ohjaaja, Vaalijala.
Motivoiva haastattelu, 6 h
-kasvatuksen PERUSTEET
Hinta: 180,00 €
valitse syksy 2019 tai kevät 2020
Tapausmuotoilu, miten valita sopivin
AUTISMIN KIRJO ja AISTITIEDON KÄSITTELY
8.-9.10.2019 klo 9-15.30
vaikuttamiskeino asiakkaalle, 6 h
12.3.2020 klo 12-16.00
12.-13.2.2020 klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus. Kouluttajana yhteisöhoi- Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksä- KYSY MYÖS KOULUTUKSIA
mäki. Kouluttajana toimintaterapeutti Kati Auvinen,
don kouluttaja Seppo Kakkonen, Vaalijala.
• Nepsy- neuropsykiatrinen valmennus
Vaalijala.
Hinta: 230,00 €
• ART-menetelmä (Aggression Replacement
Hinta: 85,00 €
Training) vihanhallintaan lapsilla ja nuorilla
• Autismin kirjon – 4 osainen koulutusKoulutuksien hinnat sis. 24 % alv:n, koulutusmateriaalit sekä kahvit ja lounaan Partaharjun toimintakeskuksen koulutuksissa.
kokonaisuus
•
Kosketusviesti
arjessa asiakkaan kanssa
Katso tarkemmin koulutusten sisällöt ja ILMOITTAUDU
www.vaalijala.fi/Koulutus/Koulutuskalenteri
• AVEKKI-toimintatapamalli
20

