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SYKSYN VIIMAA
Vaalijala järjesti 16.10.2019 kuntakokouksen, johon
kutsuttiin kuntien edustajia keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Ajankohtaisin aihe kunnissa
ja julkisessa sotessa on raha tai pikemminkin sen
riittämättömyys.
Sotemenot kasvavat ja kuntien maksukyky heikkenee samanaikaisesti. Sote-uudistus antaa odottaa
itseään ja valtiovalta tarjoaa uutta rahaa vain uusiin
menoihin. Nykyisten menojen kattaminen jää kunnille. Paljon tukea tarvitsevat vanhukset ovat ainoa
kasvava väestöryhmä ja veronmaksajat muuttavat
kaupunkeihin tai Suomen kolmeen kasvukeskukseen. Yt-aalto pyyhkii yli Itä-Suomen julkisten organisaatioiden. Monta faktaa on yhtä aikaa miinuksella.
Vaalijalalta odotetaan, etteivät jo korkeat kustannukset saa nousta. Vaatimus on ymmärrettävä. Merkittävä osa Vaalijalan palveluista on kalliita ja näiden
palvelujen osuus on ollut kasvussa. Paradoksaalista
on se, että juuri näillä kalliilla palveluilla on ollut
kysyntää. Edullisempia kuntoutuspalveluja on ajettu
alas, koska niiden kysyntä on vähentynyt.
Asiakkaat kalliisiin palveluihin ovat henkilöitä,
joiden elämän varrella on ollut monta yritystä laittaa
heidän asioitaan kuntoon. Toimenpiteiden tulokset
eivät ole olleet kestäviä ja negatiivinen kierre on
jatkunut. Sitten heidät on ohjattu Vaalijalan asiakkaaksi.
Lähtökohta kuntoutukselle on hyvin vaativa. Se
vaatii resursseja enemmän kuin aikaisemmin ja aikaa menee usein vuosia. Tavoite on kuitenkin saattaa
heidät kevyempien palvelujen piiriin kuntoutuksen
jälkeen.
Tässä yhteydessä on tuotava esiin toinen asiakasryhmä, lapsuudenkodistaan muuttavat. Heidän vanhempansa ovat tehneet todella hyvää työtä kotona.
Muutto pois vanhempien luota asumispalveluihin
on usein kriisi. Se edellyttää ammattilaisilta paljon
työtä ja jälleen kerran resursseja. Yhteiskunnallisesti
katsoen omaishoitajien jaksamista kannattaa tukea

paljon nykyistä enemmän, jotta elämä lapsuudenkodissa onnistuisi mahdollisimman pitkään.
Vaalijala tuottaa liikkuvia kuntoutuspalveluja asiakkaan ja hänen perheensä lähiympäristöön. Niiden
tarkoitus edesauttaa perheiden jaksamisessa ja
positiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ennen kuin kriisiytyminen on niin pitkällä, että
tarvitaan kalliita palveluja. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen kysyntä on ollut kuitenkin vaatimatonta
verrattuna Vaalijalan kalliisiin palveluihin. Miksi näin
on? Luonnollinen selitys on se, että palvelujen järjestämisvelvollinen voi säästää ennakoivissa palveluissa, mutta kriisiytyneessä tilanteessa säästäminen
ei onnistu.
Vaalijala tulee tehostamaan toimintaansa ja palvelutoiminnan vaikuttavuutta pyritään mittaamaan
siitä huolimatta, että tutkimusnäyttöä kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamisesta on vielä vähän
Suomessa. Kalliit palvelut pysyvät kalliina, mutta
kustannuskehitystä halutaan hillitä.
Kunnon talvea odottaen
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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Kuvassa sairaanhoitaja-opiskelijat vasemmalta lukien Jarna Räsänen, Kristiina Jukarainen, Hanna Tanskanen, Heidi Rantula, Eevi Matilainen,
Maarit Lappi-Hynninen, Henna Oinonen, Annika Korhonen ja Mari Arola. Kuvasta puuttuvat opiskelijat Lasse Herranen, Anita Kupiainen ja Satu
Lassinaro.

Uusia sairaanhoitajia
koulutusyhteistyöllä
Vaalijala on aloittanut tänä syksynä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa uraa uurtavan koulutusyhteistyön uusien sairaanhoitajien kouluttamiseksi. Ensimmäinen
kahdentoista Vaalijalan työntekijän ryhmä
on aloittanut opiskelun Diakin avoimen
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan koulutusohjelmassa Pieksämäellä.
– Idea sairaanhoitajien kouluttamisesta syntyi johtoryhmässä, kun huomattiin ettei sairaanhoitajia hakeudu enää töihin Vaalijalaan niin kuin ennen, sanoo
henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara.
Yksi syy tähän on Salovaaran mukaan se, että
Diakin Pieksämäen yksikössä sairaanhoitajiksi monimuoto-opetuksessa opiskelevat päätyvät suorittamaan harjoittelujaksoja yleensä omille kotipaikkakunnilleen. Aikaisemmin harjoitteluun hakeuduttiin
Pieksämäen eri sosiaali- ja terveysalan työpaikkoihin, kuten myös Vaalijalan eri yksiköihin.
Suurin osa opiskelemaan lähteneistä Vaalijalan
työntekijöistä on lähihoitajia. Ryhmästä puolet tulee

osaamis- ja tukikeskuksen yksiköistä, toinen puoli
avopalveluiden puolelta. Jokainen suorittaa alkuun
opintoja avoimen ammattikorkeakoulun polku-opintoina, jonka jälkeen siirrytään suorittamaan opinnot
loppuun Diakin tutkinto-opiskelijoina varsinaisen
ammattikorkeakoulun puolella.
– Vaalijalan tavoite on saada tätä kautta kaksitoista uutta sairaanhoitajaa. Opiskelemaan lähteneille
työntekijöille taas tarjoutuu tätä kautta mahdollisuus edetä omassa organisaatiossa sekä saada uusi
ammatillinen tutkinto, Päivi Salovaara toteaa.

Tukea maksuihin
ja työvuoroihin
Työnantaja tukee opiskelemaan lähteneitä monin eri
tavoin. Vaalijala esimerkiksi maksaa avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut ja joustaa monin
tavoin työjärjestelyissä.
– Opintoihin saa käyttää viisi työpäivää kalenterivuodessa. Lisäksi opiskelija voi työaikapankkiin
liittymällä muuntaa ajaksi vuorolisät ja käyttää
tätä aikaa opiskeluun. Töitä voi tehdä opintojen
aikaan myös osa-aikaisesti tai esimerkiksi opiskella

aamupäivällä ja tulla sitten iltavuoroon töihin. Liian
rankkaa aikataulua työn ja opintojen yhteensovittamiseksi ei kuitenkaan kannata itselleen laatia, vaan
pitää huolta myös omasta jaksamisestaan, kertoo
Päivä Salovaara.
Vaalijala kustantaa opintojen tueksi myös tuutorointia. Tällainen ohjaus ja opintoihin liittyvä
neuvonta ei yleensä kuulu avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin. Opiskelijat ovat muodostaneet
myös oman WhatsApp-ryhmän, jossa he sparraavat
toinen toisiaan.
– Avoimen puolella sairaanhoitajan opintoihin
eivät kuulu myöskään harjoittelujaksot. Meidän
ryhmällä harjoittelua tulee, se tosin sijoittuu enemmän opintojen loppuvaiheeseen. Osan harjoittelusta
opiskelijat voivat suorittaa Vaalijalan yksiköissä, osa
jaksoista täytyy luonnollisesti tehdä opintovapaalla
mm. sairaaloissa, Päivi Salovaara toteaa.
Hän on iloinen ja ylpeä, että Vaalijalassa on nyt
saatu ensimmäinen sairaanhoitajien ryhmä käyntiin.
– Yllättynyt olen siitä, että jo näin aikaisessa
vaiheessa opiskelijat ovat ryhtyneet miettimään
lopputöitään ja alkaneet kyselemään sopivia aiheita,
kertoo Päivi Salovaara.
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Mediataidoilla

hyvinvointia elämään
Media on iso osa lasten, nuorten ja vanhempienkin arkea. Tämän päivän kansalaistaitoihin kuuluu medianlukutaito,
taidot käyttää erilaisia sovelluksia sekä
taito toimia oikein verkossa ja sosiaalisessa
mediassa.
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen yksiköissä on
huomattu, että median oikeanlainen käyttö on iso
osa kuntoutettavien perushyvinvointia. On tärkeää,
että median käyttö tuottaa hyvinvointia, eikä pahoinvointia.
– Mediakasvatus on ollut Vaalijalassa yksi kehittämisalue viime aikoina. Meillä oli keväällä järjestetyssä perheiden päivässä mediakasvatuksen avaus ja
silloin pohdimme yhdessä vanhempien kanssa sitä,
mitä arjen mediataidot ovat, kertoo kuntoutusohjaaja Minna Moilanen.
Hänen lisäkseen Vaalijalan mediakasvatuksen
totuttamisesta vastaavat kuntoutusohjaaja Piritta
Hynninen ja kuntoutuskoordinaattori Hanna-Leena Niskanen. Mediamestareiksi leikkisästi itseään
kutsuvan ryhmän jäsenet ovat opiskelleet mediakasvatusta Jamkin peruskurssilla sekä mediakasvatusseuran Digivoimaa-hankkeessa.

Yhdessä arvuuteltiin
eri sosiaalisen median
palveluja. Piritta näyttää yhtä somepalvelun
tunnusta ja muiden tehtävä on kertoa, mistä
palvelusta on kyse.

Sosiaalisen median
käytöstä kertoi Vaalijalan sosiaalisen median
kanavien ylläpidosta
vastaava kommunikaatio-ohjaaja Heidi
Laurila (alakuva).

Perustaidot haltuun
Viisi kertaa kokoontuva mediakasvatuksen ryhmä on
jouluun mennessä toteutettu yhdeksässä Vaalijalan
yksikössä.

Juha ja Hanna-Leena Niskanen pelaavat tietovisaa.
Visassa vastataan median
käyttöön liittyviin kysymyksiin.
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– Ensireaktio on ollut se, että nyt tulee lisää sääntelyä tabletin käyttöön, kertoo Piritta Hynninen.
Rajoitusten lisäämisestä mediakasvatuksen kokonaisuudessa ei kuitenkaan ole kyse. Piritta Hynninen
korostaa, että kyse on median käytön ja mediassa
toimimisen perusasioiden läpikäymisestä ja taitojen
opettelusta.
– Olemme käyneet läpi nettietikettiä. Lisäksi
olemme puhuneet mediakriittisyydestä, että kaikki
kuvat ja videot netissä eivät välttämättä ole sitä,
miltä ne vaikuttavat. Myös tunteita, joita median
sisällöistä herää, on käsitelty yhdessä, Piritta Hynninen kertoo.

Toiveita yksilökursseista
Palaute lapsilta ja nuorilta on ollut Hanna-Leena
Niskasen mukaan yllättävän positiivista.

– Varsinkin kaikkea toiminnallisuutta osataan
odottaa ja se myös kiinnostaa. Kokeilemme virtuaalilaseja ja robottipallon käyttöä. Lisäksi pelaamme
joka kerta tietovisaa, Niskanen listaa.
Ajatus mediaryhmäläisillä on, että tärkeää ja
vakavaakin asiaa käydään läpi yhteisen toiminnan
lomassa.
– Mediakasvatus on ollut hyvä juttu. Siinä on oppinut käyttämään erilaisia sovelluksia ja nettietikettikin on tullut tutuksi. Osa on ollut aivan uuttakin
asiaa, sanoo Sukkulassa mediakasvatukseen osallistunut Juha.
Hän kertoo, että ryhmässä on oppinut myös sen,
mitä ja miten sosiaaliseen mediaan pitää kirjoittaa,
ettei itse loukkaa ketään toista ihmistä tahtomattaan.
Lasten ja nuorten lisäksi mediakasvatuksen ryhmiä
on toteutettu myös aikuisille. Vaalijalassa tavoitteena on, että kaikki halukkaat pääsisivät mukaan
mediakasvatuksen ryhmiin. Jo nyt mediamestareilta
on pyydetty yksilökursseja. Myös Sateenkaaren koulun kanssa on suunnitteilla yhteistyötä mediakasvatuksessa.
– Viisi kokoontumiskertaa on aivan liian lyhyt aika,
sillä aihe on laaja ja asiaa paljon. Tarvitaan myös
kertausta. Olemmekin jo pohtineet, miten voisimme
saada säännöllistä jatkoa ryhmille ja voisimme samalla yhdessä tuottaa enemmän sisältöä mediaan,
sanoo Piritta Hynninen.
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Kompassin
rakennustyöt
käynnistyivät syksyllä
Uuden lasten ja perheiden yksikkö Kompassin rakennustyöt Vaalijalan osaamisja tukikeskuksessa Nenonpellossa ovat
alkaneet elokuussa. Ensi vuoden lopulla
valmistuvasta Kompassista on tulossa 15
-paikkainen kuntoutusyksikkö.

keittiön, omalla sisäänkäynnillä varustettu asunto
perhetapaamisia varten. Lisäksi perheiden siipeen
sijoittuvat vastaanotto- ja toimistotilat sekä neuvottelutila.

Kuntoutus Kompassissa pohjautuu kiintymyssuhdeperusteiseen toimintamalliin, jota on kehitetty
Vaalijalan oppilaskodeissa viime vuodesta lähtien.
– Kuntoutus tapahtuu tulevaisuudessa pienissä,
vain kolmen lapsen tiimeissä, joissa hoitajat vaihtuvat mahdollisimman vähän lapsen kuntoutuksen
aikana. Näin toivotaan, että saadaan syntymään
toimiva kiintymyssuhde, joka on kuntoutuksen
perusta, kuvaa Vaalijalan kuntoutuksen johtaja
Maarit Rantakurtakko.
Pienissä kuntoutustiimeissä on myös se etu, että
yksilöllinen tieto kulkee etupäässä tiimin sisällä,
eikä aikaa kulu raskaaseen raportointiin.
Kompassin kuntoutustilat jakautuvat kolmeen
eri siipeen. Kuhunkin siipeen sijoittuu viisi lasta.
Neljänteen siipeen tulee tilat perheiden yksikölle.
Sinne tulee erillinen, kahden makuuhuoneen ja

– Kellarikerrokseen tulee iso, noin 90 neliön toimintatila, jossa lapset voivat harrastaa ja viettää vapaaaikaa yhdessä sekä rentoutua. Satumaailmaksi
nimetyssä tilassa voidaan käydä myös kotikoulua
tarvittaessa. Tilat ovat myös muiden yksiköiden
käytettävissä esimerkiksi juhlia ja erilaisia muita
tilaisuuksia varten, sanoo Rantakurtakko.
Henkilöstön hakuprosessi uuteen Kompassiin on
käynnistynyt ensin esimiehen, vastaavan hoitajan
sekä kuntoutuskoordinaattorin hauilla. Keväällä
hakuprosessi jatkuu hoitohenkilöstön hauilla. Henkilöstö käy läpi Kompassia varten suunnitellun koulutusohjelman kevään ja syksyn 2020 aikana.
Kompassi sijoittuu Sateenkaaren koululta vapautuneisiin tiloihin sekä Vaahteran, Neliapilan ja Arjen
Suolan entisiin tiloihin Nenonpellon uimahallin
naapuriin.

Jenni Rytkösen ja Antti Ojasalmen
mukaan hankkeessa otetaan nimen
mukaisesti suuntaa kohti työelämää, yhdessä tavoitevalmentajan
sekä vertaistukea antavan ryhmän
kanssa.

Hankkeessa edistetään asiakkaiden hyvinvointia ja
osallisuutta sekä lisätään arjen ja elämänhallinnan
taitoja kokemusasiantuntijakoulutuksilla ja vertaisohjaajatoiminnalla. Samalla vahvistetaan jokaisen työnhaku- ja työelämätaitoja sekä tarkastellaan työ- ja
toimintakyvyn muutosta yksilöllisellä valmennuksella.
– Näillä keinoilla asiakkaille luodaan suunta kohti
työelämää. Tavoite on, että asiakkaan valmiudet
siirtyä esimerkiksi tuettuun työhön vahvistuvat jo
hankkeen aikana. Hankkeen jälkeen jokaisella on
olemassa yksilöllinen suunnitelma siitä, mihin työllistymistä edistäviin palveluihin hän siirtyy, kuvaa
Jenni Rytkönen.
Jatkopolku voi olla työllistyminen avoimille työmarkkinoille, palkkatukityöllistyminen, työkokeilu
tai koulutus. Joidenkin asiakkaiden kohdalla jatko
voi olla jokin kuntoutuspolku tai sosiaalisen kuntoutuksen tukitoimenpiteet.

Kellarikerrokseen tulee
iso toimintatila

Yksilövalmennusta
joustavasti

Polku kohti työelämää
Suunta yhdessä -hanke auttaa vaikeassa työllisyystilanteessa olevia
Etelä-Savossa kehitetään sosiaalisen
kuntoutuksen mallia, jolla parannetaan
vaikeasti työllistettävien työllistymistä.
Tavoite on rakentaa maakuntaan palvelu,
joka tukee mielenterveyden tai päihteiden
käytön vuoksi työttömänä tai haastavassa
työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden
työllistymistä. Samalla se tukee henkilön
osallisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäisee
syrjäytymistä.

Uusi Kompassi sijoittuu aivan Nenonpellon alueen sisääntulotien läheisyyteen. Myös uusi
Sateerkaaren koulu on vieressä. Kompassin tilojen peruskorjaus valmistuu vuoden 2020 kuluessa.
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Työtä tehdään syyskuussa alkaneessa kaksivuotisessa Vaalijalan hallinnoimassa Suunta yhdessä –
Osallisuudesta kohti työelämävalmiuksia -ESR-kehittämishankkeessa. Hankkeen kumppaneina ovat

Etelä-Savon TE-palvelut sekä Essoten sosiaalityö.
–Palvelulle on ollut Etelä-Savossa todella suuri kysyntä. Tarve on tunnistettu myös valtakunnallisesti.
Se nousi esiin OTE-kärkihankkeiden kokonaisuuden
ja Vaalijalan hallinnoiman Savon OTE-kärkihankkeen

”

Tavoite on, että
asiakkaan valmiudet
siirtyä esimerkiksi
tuettuun työhön
vahvistuvat jo
hankkeen aikana.

aikana, kertoo Mikkelin Savoset monipalvelukeskuksen johtaja Jenni Rytkönen.
Hän muistuttaa, että Suunta yhdessä -hanke tukee
osaltaan myös meneillään olevaa valtakunnallista
lainsäädännön uudistustyötä.
– Suurin tavoite meillä on kehittää hankkeen aikana selkeä alkupalvelu tälle asiakasryhmälle. Tarve
palveluiden kehittämiselle on tunnistettu myös
tiiviissä kunta- ja verkostoyhteistyössä Etelä-Savon
alueella, Jenni Rytkönen sanoo.

Valmiuksien
vahvistamista
Kahden vuoden aikana hankkeeseen tullaan ottamaan mukaan kaikkiaan 85 asiakasta. He ohjautuvat
palveluun Etelä-Savon TE-palveluiden kautta.

Ensimmäistä koppia mukaan tulevista asiakkaista
on ottamassa projektityöntekijä Antti Ojasalmi.
Yksilövalmennuksen lisäksi hän on mukana kehittämässä ja vetämässä ryhmätoimintaa. Aiemmin
Ojasalmi on työskennellyt monipalvelukeskuksessa
puuosaston työvalmentajana.
– Jos peilaan vanhaan työhön, niin uskon, että
aika nopeasti pystyy erottamaan ne jotka tarvitsevat
enemmän tukea. Hankkeeseen tulevista monet eivät
välttämättä edes kykene lähtemään työkokeiluun
tai kuntouttavaan työtoimintaan ilman ohjausta ja
tukea, Antti Ojasalmi pohtii.
Myös toiminnan joustavuus on yksi hankkeen
vahvuus. Asiakas voi siirtyä toiveiden, tavoitteiden ja
voimavarojen mukaisesti osallisuutta ja työllistymistä edistävien toimintojen välillä tai näitä voidaan
järjestää myös rinnakkain.
Hanke jalkautuu tarpeen mukaan Etelä-Savon
kuntiin eli vertaistuellisia ryhmiä voi kokoontua ja
yksilöllistä valmennusta saada maakunnan eri paikkakunnilla.
Suunta yhdessä -hanke vastaa rakennerahasto-ohjelman Itä-Suomen alueellista suunnitelmaa ja Sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa. Hankkeessa työskentelee Antti Ojasalmen
lisäksi projektikoordinaattori Marita Makkonen.
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Tasausjärjestelmän
toteutus vaikeaa
Yhtenä esityksenä kuntapäivään tuotiin kuuden
Pohjois-Savon kunnan esitys kalliiden palveluiden
kustannusten tasausjärjestelmän selvittämisestä
Vaalijalan osalta. Esityksen takana olivat Pielavesi,
Keitele, Tervo, Vesanto, Suonenjoki ja Rautalampi.
– Järkevää olisi käyttää jo olemassa olevia sairaanhoitopiirien omia tasausjärjestelmiä, joilla tasataan
erikoissairaanhoidon kustannuksia. Piirit eivät kuitenkaan ole olleet halukkaita ottamaan Vaalijaa mukaan järjestelmiinsä, totesi Vaalijalan kuntayhtymän
johtaja Ilkka Jokinen.
Hän muistutti, että mikäli tasausjärjestelmää lähdetään rakentamaan Vaalijalan omana ratkaisuna,
olisi kunnilta löydyttävä siihen myös rahaa. Lisäksi
tulisi päättää mikä on kustannusten raja, jonka jälkeen niistä vastaa tasausjärjestelmä.
– Järjestelmän pitäisi olla myös sellainen, ettei se ohjaa kuntia käyttämään kalliita palveluja turhaan, huolehti Rautalammin perusturvajohtaja Kirsi Sormari.
Suunta yhdessä – Osallisuudesta kohti työelämävalmiuksia hankkeen projektikoordinaattori Marita Makkonen (oik.) ja projektityöntekijä Antti Ojasalmi esittelivät hanketta Juvan kunnanvaltuutettu Eija Luukkoselle ennen kuntakokouksen alkua.

Talous ja tulevaisuus puhuttivat
Vaalijalan kuntakokouksessa
Kalliiden palvelujen tasausjärjestelmän tarpeellisuus, kuntoutuksen kustannukset sekä
Vaalijalan tulevaisuuden suunta keskusteluttivat kuntapäivässä Vaalijalassa lokakuun
puolivälissä.
– Kuntapäivä on aina odotettu tapahtuma, sillä
täällä pääsee kuulemaan mitä Vaalijalan toimintaan
kuuluu ja mihin suuntaan toimintaa ollaan viemässä, totesi Savonlinnan Sosterin kuntakokousedustaja
Ari Mäkitalo.
Hänen mukaansa mielenkiinto Vaalijalan toimintaa kohtaa on suurta, sillä tarve sen tarjoamille erityispalveluille on Savonlinnan seudullakin kasvussa.
– Etenkin lasten ja nuorten kuntoutukselle on tarvetta. Kaikkea ei ole kunnissa mahdollista toteuttaa
itse, vaan tarvitaan Vaalijalan erikoisosaamista, Ari
Mäkitalo sanoi.
Erityisosaaminen kuitenkin maksaa. Kuntapäivässä oli selvää, että Vaalijalaltakin odotetaan jatkossa,
etteivät jo ennestään korkeat kustannukset enää
nousisi.
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Vaalijalan hallituksen puheenjohtaja Anja
Manninen kätteli kokoukseen saapuvaa Kangasniemen Kari Luukkasta.

Kuopion vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen totesi, että kunnan kustannuksiin vaikuttaa
suoraan se, minkä hintaluokan palveluun asiakas

sijoitetaan. Saarisen mukaan tätä arviointia tulisi
tehdä yhdessä kuntien kanssa.
– Olisi mietittävä myös, mihin asiakkaita kuntoutetaan ja miten. Mikä on hoidon vaikuttavuus,
jota tavoitellaan. Kunnalle on iso taakka, jos Vaalijalan hoitokustannukset nousevat lyhyessä ajassa
10-60 prosenttia, Jari Saarinen korosti.
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen hinnoittelu
uudistui tänä vuonna. Hintaluokkia on kaksitoista.
Asumisen ja tekemisen palveluissa suoritehinnat
ovat yksikkökohtaisia. Tavoite on, että hinnat pysyvät
ensi vuonna nykyisellä tasolla.
Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen muistutti,
että yhä isompi osa Vaalijalan palveluista on kalliita
ja näiden palveluiden osuus on kasvussa.
– Samaan aikaan edullisempia palveluja on ajettu
alas, koska niiden kysyntä on vähentynyt. Myös
Vaalijalan liikkuvien palvelujen kysyntä on ollut vaatimatonta. Liikkuvat palvelut ovat kuitenkin usein
juuri ennaltaehkäiseviä palveluja, joilla voidaan
toisaalta pienentää suurten kustannusten riskiä tulevaisuudessa, Ilkka Jokinen muistutti.

Pieksämäen kaupunginjohtaja Ulla Nykänen ja valtuuston puheenjohtaja Sakari Ojala pitävät
kuntakokousta tärkeänä tilaisuutena, jossa kuulee Vaalijalan viimeisimmät kuulumiset.

Monimutkainen
järjestelmä
Essoten vammaispalvelujen palvelupäällikkö AnneMaarit Paunonen muistutti, että Essotella on jo
olemassa kalliiden kustannusten tasausjärjestelmä,
jonka piirissä ovat myös kehitysvammaisten hoitokustannukset.
– Jos rakennamme vielä tämän päälle Vaalijalan
oman järjestelmän, vaarana on, että päätöksenteko palveluista menee entistä kauemmas kunnista,
Anne-Maarit Paunonen korosti.
Kalliiden palvelujen kustannusten tasausjärjestelmälle eivät lämmenneet myöskään Mikkelin ja
Kuopion kaupungin edustajat. Mikkelin henkilöstöjohtaja Marja Närhisen mielestä tasausjärjestelmä
on kaupungin näkökulmasta monimutkainen.
– En ymmärrä, mihin tarvitaan Vaalijalan omaa
tasausjärjestelmää. Tähän Mikkeli suhtautuu skeptisesti, Marja Närhinen totesi.

Palvelujen myynti
ulkokunnille kasvaa
Vaalijalan palveluista jo 27 prosenttia on jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille myytäviä palveluja.
Ulkokunnat tuovat rahaa Vaalijalan kassaan noin 16
miljoonaa euroa. Yksi suurimpia ostajia on Helsingin
kaupunki, joka osti viime vuonna Vaalijalan palveluja
3,3 miljoonalla eurolla.
– Ulkokunnille Vaalijala myy palveluja 10-20 prosenttia kalliimmalla, mitä jäsenkunnille, muistutti
Ilkka Jokinen.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua kuntakokousedustajilla oli mahdollisuus tutustua Vaalijalan
eri palveluihin sekä hankkeisiin.

Hän korosti, että tällä vuosikymmenellä Vaalijalan palveluiden käyttö on muuttunut radikaalisti.
Perinteiset kehitysvammaisille suunnatut palvelut
ovat jääneet vähemmistöön. Nyt Vaalijalaan tullaan
laaja-alaisten oppimishäiriöiden, puutteellisten
kognitiivisten taitojen sekä häiriytyneiden vuorovaikutustaitojen vuoksi. Useimmiten asiakas on 10-30
vuotias lapsi tai nuori.
– Näillä asiakkailla on jo runsaasti kokemusta eri
palveluista. Seurauksena on, että he ovat vaativia
ja heidän kuntoutuksensa on kallista, Ilkka Jokinen
totesi.

Vaalijalasta halutaan
valtakunnallinen toimija
Vaalijalan tulevaisuudesta kuntapäivän edustajilla
oli yhteinen näkemys. Vaalijalasta halutaan kehittää
valtakunnallisten julkisten erityispalveluiden tuottaja Itä-Suomessa. Oman epävarmuustekijänsä tuo
tuleva sote-ratkaisu, josta ei vielä ole tarkempaa
tietoa.
– Viime sotessa Vaalijala oli osa Etelä-Savon maa-

kuntavalmistelua. Tulevassa sotessa painoa näyttäisi
olevan erityisvastuualueilla. Se on avoinna, mitä
tullaan tekemään erva-alueilla ja mitä maakunnissa,
totesi Ilkka Jokinen.
Rautalammin kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Jorma Kukkonen muistutti, että tällä kertaa sotevalmisteluun tulee ottaa myös Keski-Suomi keskeisesti mukaan.
Myös Vaalijalan kotikunnassa Pieksämäellä seurataan uutta sote-ratkaisua mielenkiinnolla. Kaupunginjohtaja Ulla Nykäsen mukaan ratkaisu on tärkeä
asiantuntijaosaamisen sekä erityispalvelujen osalta,
mutta myös työpaikkojen säilymisen kannalta.
– Vaalijala on Pieksämäellä myös todella iso työantaja, joten tässäkin mielessä sote-ratkaisulla on
iso merkitys, Ulla Nykänen totesi ennen kuntakokouksen alkua.
Ensimmäistä kertaa Vaalijalan kuntakokoukseen oli
mahdollista osallistua myös Skype-yhteyden kautta.
Tätä mahdollisuutta käyttikin hyväkseen kymmenkunta kuntien edustajaa. Useampi kokouksen puheenvuorokin kuultiin Skype-yhteyden välityksellä.
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Harjoitusta tavalliseen arkeen

KUULUMISIA OSAAMIS- JA TUKIKESKUKSESTA
Nyt on ollut kaunis ja pitkä väriloisteinen syksy aikoihin. Työntäyteinen kesä on takana. Talvi uusine
haasteineen ja suunnitelmineen on edessä. Eläinpihamme on saanut kesän aikana uuden jäsenen,
huippusupersuloisen minipossu Koposen Pulkkisen
kaveriksi. Lampaat ovat saaneet uuden tilavan kodin
ihan itselleen eläinpihalle. Joka keskiviikko pyrimme
järjestämään vierailuajan eläinpihalle, jolloin eläimiin voi tutustua ja tavata sekä heitä ihailla.

Luodon kuntoutusyksikössä harjoitellaan
arkisia kodin askareita sekä itsenäisessä
elämässä tarvittavia taitoja. Luodon kuntoutettavat ovat nuoria aikuisia naisia. Kerralla kuntoutuksessa on vain kolme nuorta.
Luodossa heitä tuetaan itsenäisempään
asioiden hoitoon ja vastuunottoon.

Nenonpellon yksiköissä
tapahtuu

– Monille meistä arki ja arjen toiminta ovat itsestään
selviä. Olemme oppineet käytös- ja toimintatavat
kotoa vanhemmiltamme ja välitämme niitä vastaavasti arjessa omille lapsillemme. Luodon kuntoutujat
eivät ole saaneet tällaista oppia, kertoo kuntoutuskoordinaattori Katri Nyyssönen.
Luodossa taitoja opetellaan kodinomaisessa ympäristössä ja arkisessa elämässä. Samalla Luoto on
myös koti.
– Meidän kuntoutujilla sitä omaa kotia ei enää ole,
onhan kyse nuorista aikuisista. Voi olla, että nuoriso
on ollut pitkään laitoskuntoutuksessa, jopa lapsesta
saakka. Siksi oli ihanaa kuulla, kun yksi kuntoutujista
totesi pari viikkoa muuton jälkeen, että mulla on nyt
kerrankin koti, kertoo sairaanhoitaja Seija Kvik.

Tilat ja sisustus Luodossa ovat kuin missä tahansa kodissa.

askartelua ja käsitöiden tekoa, television katselua
sekä sohvalla löhöilyä. Kotitöistä Rita Rinneahon
suosikki on ruuanlaitto. Samaa mieltä on kämppäkaveri Milja Villberg.
– Tykkään laittaa ruokaa ja leipoa. Käsitöiden tekeminen on myös kivaa, hän toteaa.
Kaikki kodin askareet eivät kuitenkaan ole niin mukavia. Kummankin inhokki on siivous.
– Varsinkaan imuroinnista en tykkää yhtään, paljastaa Milja Villberg.

Aito kotiympäristö
Luoto muutti Nenonpellosta lähemmäs Pieksämäen
keskustaa tavalliseen omakotitaloon kesän lopulla.
Paikka sijaitsee sopivasti Nenonpellon ja Pieksämäen
keskustan puolivälissä.
– Toisaalta Nenonpellon palvelut ovat lähellä ja
toisaalta matkaa kaupungin houkutuksiin on riittävästi, sanoo Katri Nyyssönen.
Lähtölaukaus Luodon muutolle oli Seija Kvikin ja
hoitaja Heidi Salon Kotiavain-projektissa syntynyt
ajatus tarjota asiakkaille mahdollisuus arjen taitojen
ja kodin toimien harjoitteluun työ- ja päivätoiminnan vaihtoehtona.
– Alkuun ajatus oli sijoittaa pelkkä arjen taitojen
harjoittelu Nenonpellon alueella sopivaan kodinomaiseen tilaan. Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko kuitenkin innostui ideasta ja hän löysi
lopulta sopivan omakotitalon ja niin koko yksikkö
päätettiin siirtää toimimaan kotiympäristössä, kertoo Seija Kvik.

Siedätystä elämään
Kuntoutus Luodossa on hyvin yksilöllistä ja jokaiselle
kuntoutujalle laaditaan oma kuntoutussuunnitelma
ja tavoitteet, jotka ohjaavat kuntoutuksen etene10

Hilloja myyjäisiin
Rita Rinneaho pitää
käsitöiden tekemisestä.

”

Tärkeää nuorille on
ollut oppia myös vain
olemaan. Välillä on
hyvä osata olla
tekemättä mitään.

mistä. Yksi nuorista käy Luodosta työtoiminnassa,
toinen harjoittelee arjen taitoja kodissa ja kolmas
opiskelee.
– Tärkeää nuorille on ollut oppia myös vain olemaan. Välillä on hyvä osata olla tekemättä mitään.
Täällä opitaan lisäksi sietämään muutoksia. Aina
kaikki ei suju suunnitellusti ja pitää vain oppia, että
se kuuluu arkeen, sanoo Katri Nyyssönen.
Luodon harjaantumisjakso on myös yksilöllinen. Katri Nyyssönen kertoo, että yksi nuorista on
mahdollisesti muuttamassa pois vuoden vaihteen
jälkeen. Hänen kohdallaan harjaantumisjakso tulee
siis kestäneeksi noin puoli vuotta.
– Tämä on aivan ihana paikka, sanoo Luodossa
kuntoutuksessa oleva Rita Rinneaho.
Luodon arki on kaupassa käyntiä, yhteisen iltaruuan suunnittelua sekä valmistusta, leffailtoja,

Luotolaiset hyödyntävät arjessa myös paljon lähiympäristöä. Lähimetsästä poimittiin syksyllä puolukoita
ja niistä tehtiin porukalla hilloa myyntiin joulumyyjäisiin. Uhonrinteiden kuntoportailla on käyty kuntoilemassa ja läheisellä kodalla käyty paistamassa
makkaraa.
– Luodossa kierrätetään ja muutenkin ekologisuus ja kestävä kehitys on mukana toiminnassa. Ensi
kesänä tehdään kasvimaa ja kukkapenkkejä omalle
pihalle, kertoo Heidi Salo.
Myös rahankäyttöä opetellaan yhdessä ja mietitään, mihin kaikkeen raha riittää ja mitä kannattaa
ostaa. Tällä hetkellä kuntoutuksessa olevat ovat
myös taitavia käsistään, joten hillojen lisäksi myyjäisiin on tehty askarteluja ja käsitöitä. Näin saadaan
kerättyä rahaa yhteiseen retkirahastoon. Tässäkin
tekemisellä on selkeä tavoite.

Vaalijalan oppilaskotien iloksi uusi koulurakennus
pihoineen valmistui kesän aikana. Oppilaskoteja
ja muita Nenonpellon yksiköitä ilahduttaa koulun
monipuolinen piha, jossa on monipuolista tekemistä
iltaisin ja viikonloppuisin.
Lasten ja nuorten kuntoutus tarvitsee uusia ajanmukaisia tiloja edelleen. Lasten ja nuorten kuntoutus
vaatii sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä ja
osaamista. Myös perheet ovat yhä enemmän keskiössä lasten ja nuorten kuntoutuksessa.
Tähän tarpeeseen on viime talven aikana arkkitehtitoimiston ja työryhmän kanssa suunniteltu ja
piirretty 15-paikkaisen lasten ja perheiden yksikön
eli uuden Kompassin pohjakuvia. Peruskorjausprojekti on alkanut ja 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.
Lasten ja nuorten kuntoutuksen kysyntä on syksyn
aikana vakiintunut ja kysyntään on pystytty vastaamaan. Kaikki oppilaskodit ovat täynnä. Sen sijaan
aikuisten kuntoutuskysyntä on kasvanut ja aikuisten
kriisikuntoutukseen on tulossa uusia asiakkaita. Pal-

velukysyntään on pyritty vastaamaan.
Kriisiyksikkö Sataman yläkertaan on perustettu
nuorten naisten nelipaikkainen yksikkö Koski. Aiemmin siellä sijaitsi nuorten naisten yksikkö Luoto, joka
elokuussa muutti viihtyisään uuteen omakotitaloon
Anolan rantamaisemiin. Sekä kriisiyksikkö Satama
että Kaisla-yksikkö ovat nyt miesten kuntoutusyksiköitä. Naisten kriisi- ja vastaanottoyksiköksi on
perustettu tällä hetkellä kuusipaikkainen Maininki
Nenonpeltoon.
Kunhan uusi lasten ja perheiden yksikkö on valmis,
on aikuisten kriisiyksikön innovatiivinen suunnittelu
vuorossa. Talven aikana näemme, kuinka se etenee.
Rekrytoimme edelleen henkilöstöä ja eläköitymisistä
johtuen myös esimiehiä Nenonpellon yksiköihin. Mikäli olet alan ammattilainen, ota yhteyttä, jutellaan
enemmän asiasta. Lisätietoja www.vaalijala.fi
sekä facebook.com/vaalijala.

Maarit Rantakurtakko
kuntoutuksen johtaja

Jatkuvan palautteen kanava
avattu Vaalijalan verkkosivulla
Kehitämme palveluitamme asiakkaiden ja sidosryhmien palautteen pohjalta. Vaalijalassa on otettu aktiiviseen käyttöön QPro Feedback palautejärjestelmä.
Palautetta voi antaa Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
Avautuvalta esivalintasivulta pääsee valitsemaan
yksikön, jolle palaute annetaan. Palautteen voi
antaa nimettömänä. Jos palautteen antaja toivoo
yhteydenottoa palautteeseen liittyen, lomakkeeseen
lisätään yhteystiedot.

Toivomme palautetta asiakkailta, asiakkaiden läheisiltä, huoltajilta, sidosryhmiltä ja yhteistyötahoilta. Palautetta voi antaa kuntoutuksesta/palvelusta
tai muusta toimintaamme liittyvästä asiasta.
Palaute on meille todella tärkeää, esimerkiksi
kuntoutusjaksojen jälkeen yksikkö toivoo palautetta onnistumisesta ja mitä voisimme tehdä entistä
paremmin.
Jatkuvan palautteen lisäksi lähetämme alkuvuodesta kuntiin tyytyväisyyskyselyn.
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Koulun pihan lähiliikuntapuisto tarjoaa mahdollisuudet monenlaiseen liikkumiseen ja liikuntaan.

touhuamaan motoriselle radalle myös välitunneilla.
Siellä voi kuunnella kaiuttimista musiikkia ja katonrajaan voi sytyttää värivalot, jotka saa myös sykkimään ja vaihtumaan eri väreissä.

Oppilaat ja
opetus etusijalla
Sateenkaaren koulun uudisrakennus on ollut oppilaiden ja opettajien käytössä syyslukukauden alusta
lähtien. Muutto eri puolilta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskusta erillään sijainneista luokkatiloista saman
katon alle sujui rehtori Satu Varpaisen mukaan
kitkattomasti.
– Yhtenäinen koulutila mahdollistaa nyt paremmin
oppilaiden välisen vuorovaikutuksen sekä monenlaisen toiminnan yhdessä yli luokkarajojen, sanoo
Varpainen.
Uusi koulu on rakennettu kaikilta toiminnoiltaan
huomioiden oppilaat ja opetus. Opettajat ovat koko

Sateenkaaren koulu on tehty

oppilaiden ehdoilla

– Tätä huonetta voisi kyllä sanoa parhaaksi paikaksi,
toteaa Sateenkaaren koulun oppilas Tino.
Uuden koulurakennuksen paras paikka on iso motorinen tila, jossa torni- ja putkimaisiin rakenteisiin
on sijoitettu kiipeilyyn ja erilaiseen liikkumiseen
liittyviä toimintoja.
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– Meillä oli viime tunnilla tuolla ylhäällä etsintätehtävä, jossa piti etsiä opettajan piilottamia kuvia,
kertoo Tino.
Kun opettaja Birgitta Taavitsaisen radalle piilottama kuva löytyi, piti kuvakorttiin liittyvä tehtävä
ratkaista.

– Motorinen rata ei siis ole vain kiipeilyä varten,
vaan sitä käytetään hyväksi niin äidinkielen kuin matematiikan opetuksessa. Kyse on toiminnan kautta
oppimisesta, selvittää erityisluokanopettaja ja Sateenkaaren koulun vararehtori Birgitta Taavitsainen.
Hän kertoo, että oppilailla on mahdollisuus tulla

Tino kulkee
motorisen tilan
ryömintään
tarkoitetussa
putkessa.

koulupäivän yhdessä oppilaiden kanssa, joten esimerkiksi erillistä opettajien huonetta ei koulussa ole.
– Meiltä löytyy kyllä erillinen työtila opettajille ja ohjaajille, jossa voi tehdä aamulla tai päivän
päätteeksi töitä tietokoneella. Toki jokaisella opettajalla on tietokone myös omassa luokassa, kertoo
Varpainen.

Erilaisia aistitiloja
ja oppimismajoja
Sateenkaaren koulussa on oma aistihuone, jossa
oppilaat voivat käydä rentoutumassa aistien kuormittuessa koulupäivän aikana. Myös niin sanottu
valkoinen huone tarjoaa ärsykkeettömän ympäristön
opiskeluun.
– Valkoinen huone on tarkoitettu aistiharjoitteiden tekoon, mutta oppilaat käyvät tilassa lukemassa
myös kokeisiin tai tekevät siellä lukuharjoituksia,
Varpainen sanoo.

Kodikas ruokailutila sekä
opetuskeittiö sijaitsevat
koulurakennuksen keskellä.

Luokissa voidaan tilaa jakaa
mm. matalilla
seinäkkeillä, jotta tarvittaessa
oppilaille saadaan rauhallisia
työpisteitä.
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Pappi on yksiköissä odotettu vieras
Risto Tabell kertoo viihtyneensä Vaalijalan
kehitysvammapapin viransijaisena. Erityisen ilahtunut hän on siitä, että pappi on
edelleen odotettu ja mieluisa vieras monessa palvelukodissa. Ensi vuoden alusta hän
jatkaa työtään vakinaisena.
Pieneen oppimismajaan voi pujahtaa vaikka
välitunnilla harjoittelemaan erilaisia muotoja.

Musiikin opetukseen löytyy oma, iso musiikkiluokka soittimineen ja musiikin äänityslaitteineen.
Koulurakennus on jaettu kahteen siipeen, jotka
tunnistaa eri väreistä. Molemmilla siivillä on myös
omat sisäänkäyntinsä. Siipien välissä on yhteisiä tiloja, kuten ruokala ja opetuskeittiö.
Koulun oma erikoisuus ovat myös pienet oppimismajat, joissa voi opetella mm. erilaisia muotoja,
planeettoja, laskutehtäviä tai sanoja.
Sateenkaaren koulu tarjoaa oppilaille erilaisia
oppimisympäristöjä, jotta jokaisella on mahdollisuus
oppia omien taitojen pohjalta.
– Toinen oppii toiminnan, toinen aistielämysten
kautta, muistuttaa Satu Varpainen.

Tunnusvärit ja valot
ohjaavat liikkumista
Oppilaiden liikkumista koulun tiloissa on pyritty
helpottamaan monin tavoin. Käytävien katoissa
olevat valojuovat kertovat, mihin suuntaan tilassa
liikutaan. Käytävien lattioissa olevat väritunnukset
kertovat puolestaan luokkatilojen sijainnin. Jokaisella luokalla on myös oma tunnuksensa.
Luokkahuoneet voi jakaa tarvittaessa kahteen
osaan paljeovella. Opetusta voidaan myös eriyttää
muusta opetuksesta luokkien yhteydessä olevissa
tiloissa.
– Tilojen monimuotoisuutta on myös se, että luokissa on oppilaskohtaisia pöytiä, joista voi yhdistää
tarvittaessa erilaisia pöytäryhmiä. Istuimiakin on
erilaisia ja niistä voi valita mieleisensä, Satu Varpainen sanoo.

Pihan lähiliikuntapuisto
on koulun ylpeydenaihe
Sateenkaaren koulun on liikkuva koulu. Siksi koulun
pihalle rakennettu lähiliikuntapuisto on koulun väelle todellinen ylpeydenaihe. Pihan erilaiset telineet,
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Uudessa koulussa opiskelu on Tinosta ja Alexanderista todella mukavaa.

välineet sekä iso peliareena ovat käytössä niin liikunnan opetuksessa kuin välitunneillakin.
– Meillä on koulupäivän aikana kaksi pidempää,
puolen tunnin mittaista välituntia, jolloin pihalla ollaan säällä kuin säällä, kertoo Satu Varpainen.
Talvella peliareenalle jäädytetään luistelukenttä,
jolloin luistimille on mahdollista päästä myös välitunneilla. Tämä kaikki on uutta, sillä tähän saakka
luistelemaan on pitänyt lähteä vajaan parinkymmenen kilometrin päähän Pieksämäen keskustaan.
Lähiliikuntapuisto palvelee kaikenikäisiä liikkujia.
Se on koululaisten ohella myös kaikkien osaamis- ja
tukikeskuksen yksiköiden käytössä.

Lisärakennuksen
rakentaminen alkamassa
Uudessa koulurakennuksessa aloitti koulutyönsä
tänä syksynä 45 oppilasta. Kaikkiaan Sateenkaaren
koulussa on kirjoilla 66 oppilasta. Kun mukaan lasketaan myös kuntoutusjaksolla olevat oppilaat, nousee
oppilasmäärä lähelle 80:aa.
– Olen oppilaiden puolesta todella iloinen ja kiitollinen. Lapset ovat nyt viimein saaneet puitteet,
jotka mahdollistavat monipuolisen ja tuloksellisen
opiskelun, toteaa Satu Varpainen.
Sateenkaaren koulurakennuksen viereen alkaa
ensi vuonna uuden lisärakennuksen rakentaminen.
Tähän 420 neliön suuruiseen rakennukseen tulee
tilat vaikeimmin kehitysvammaisille sekä autismin
kirjon oppilaille.
Tiloihin tulee muun muassa erityinen basaalitila,
jossa voi tehdä kehon harjoitteita sekä stimuloida aistien toimintaa. Lisäksi rakennukseen tulevat
erilliset terapiatilat sekä pienopetustiloja autismin
kirjon oppilaille.
Lisärakennus tullaan yhdistämään Sateenkaaren
koulun uuteen päärakennukseen yhdyskäytävällä.

Käytävillä liikkumista helpottavat katon valojuova ja lattiaan maalatut merkit. Jokaisen
luokan oven vieressä on luokan
oma symboli.

Vaalijala ei ollut ennestään tuttu Kuopiossa Savon
Vammaisasuntosäätiöllä ja viimeksi Oulun seurakuntayhtymän kehitysvammapapin tehtävissä työskennelleelle Risto Tabelille.
– Paljon olin Vaalijalasta kuullut, mutta vain kerran olin käynyt pihassa pyörähtämässä pikaisesti
linja-auton kyydissä, hän kertoo.
Sen sijaan kehitysvammaiset ja vaativaa erityistä
tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ovat vuosien saatossa käyneet tutuiksi. Ennen papin työtä Risto Tabell toimi hoitajana ja ohjaajana kehitysvammaisten
eri yksiköissä Kuopiossa sekä työskenteli ohjaajana ja
opettajana Ssavon ammattiopistossa.
–Erilaisten ihmisryhmien kohtaaminen on tuttua.
Pappina näkökulma kohtaamisille on kuitenkin hieman erilainen. Papin roolissa minulla on nyt enemmän aikaa pysähtyä ja keskustella ihmisten kanssa,
Risto Tabell sanoo.

Hartaushetkiä ja
uskontotunteja
Kehitysvammapapin työtehtävät jakautuvat Nenonpellon osaamis- ja tukikeskuksessa tehtävään
hengelliseen työhön sekä maakunnissa tehtävään
työhön eri yksiköissä. Nenonpellossa Risto Tabell toimittaa yhdessä Vaalijalan toisen papin kanssa keskiviikkoisin hartauden ja sunnuntaisin messun.
– Koulun kanssa teemme yhteistyötä ja pidämme
joka luokalle uskontotunnit. Lisäksi minun vastuullani ovat Pohjois-Savon kunnissa toimivat yksiköt,
kertoo Risto Tabell.
Varsin ison osan työstä muodostaa rippikoulujen
suunnitteluun ja järjestämiseen.
Kunnissa hän vierailee palvelukodeissa ja toimintakeskuksissa hieman yksiköstä riippuen vähintään
kaksi kertaa vuodessa. Yksiköt ovat Vaalijalan yksiköitä sekä kuntien omia ja muiden yksityisten toimijoiden paikkoja. Pappi ei tee siis eroa sen suhteen,
kuka yksikköä pyörittää.
– Taustalla on se, että kehitysvammapapin palkan
maksavat Vaalijalan alueen seurakunnat, kertoo
Risto Tabell.

Hänestä on tärkeää, että kirkko on näkyvillä ja
pappi vierailee säännöllisesti palvelukodeissa ja
muissa yksiköissä sekä osallistuu yhteisiin juhliin. Jokainen voi tehdä itse päätöksen, haluaako osallistua
hengelliseen tilaisuuteen vai ei.
– Mielestäni se on juuri sitä itsemääräämisoikeutta parhaimmillaan. Että voimme tarjota mahdollisuuden ja itse jokainen tekee päätöksen osallistumisestaan.

Hengelliset juuret
tuntuvat
Risto Tabell uskoo viihtyvänsä Vaalijalassa hyvin.
Myös koti ja perhe Kuopiossa painavat vaakakupissa.
– Kaksi vuotta työajoa Kuopion ja Oulun välillä oli
riittävästi, sanoo Risto Tabell.

Nenonpellon kirkossa pidettävien hartauksien ja messujen lisäksi
Risto Tabell vierailee säännöllisesti
Pohjois-Savossa toimivissa palvelukodeissa ja toimintakeskukssa.

Vaalijalaan hän hakeutui, kun Pieksämäen kirkkoherraksi valittu Matti Pehkonen soitti kevättalvella ja
kysyi, kiinnostaisiko hakea Vaalijalan papin sijaisuutta. Matti oli kuullut, että työmatka nuorella papilla
on varsin pitkä.
–Hienoa on sekin, että Vaalijalassa kunnioitetaan
vahvan hengellisen työn kautta omia juuria ja alusta
asti vahvaa kirkollista perinnettä, vaikka nykyisin
Vaalijala on jäsenkuntiensa omistama, toteaa Risto
Tabell.
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Toimialakohtainen osaaminen
Hankittu tutkinnon kautta esimerkiksi sosiaali- ja terveysala, rakennus- ja talotekniikka, ruokapalvelut.

Perehdytyksen kautta hankittu osaaminen
Yleinen perehdytys, yksikkökohtainen perehdytys (esim. Lifecare, VISO, Navisec, Flex, HR, turvallisuus,
kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot, ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen ohjaus ja kuntoutus.

ASIAKKAAN
TARPEET

Vaalijalan PERUSOSAAMINEN
Osaaminen, jota jokaisella lähellä asiakaspintaa työskentelevällä tulisi olla. On johdon määrittelemä osaamisstrategiassa.
• Alkusammutus
• Ansiapu
• Elintarvikehygienia (hygieniapassi)

• Ergonomia
• AVEKKI

• IMO
• Lääkehoito

Yksikön ERITYISOSAAMINEN
TOIMIALALTA
TULEVAT
TULEVAISUUDEN
TARPEET

Asiakas- ja palvelutarpeen pohjalta määritelty osaaminen (sektorijohto, esimies ja asiantuntijat/moniammatillinen tiimi).
Yksikössä tarkastellaan osaamista 2 vuoden välein osaamiskartoituksena JA/TAI
kehityskeskustelujen kautta.
Osaamisen tarkastelu organisaation strategian päivityksen yhteydessä 4 vuoden välein.

Munakorista ritirimpsuun
Osaamisen kartoituksessa päästy hyvään vauhtiin

Vaalijalassa on luotu uudenlaista toimintamallia henkilöstön osaamisen kartoittamiseksi ja kehittämiseksi. Tähän mennessä on
saatu valmiiksi osaamisen määrittäminen,
mitä osaamista Vaalijalasta löytyy. Seuraavaksi tehdään jokaiseen yksikköön kysely
kussakin yksikössä tarvittavasta erityisosaamisesta.
– Olemme viimeksi tehneet tarkkaa erittelyä siitä,
mistä Vaalijalan erityisosaaminen koostuu. Työ on
ollut osaamisen lajittelua, mikä kuuluu perehdytykseen työntekijän tullessa Vaalijalaan, mikä taas on
ammatillisen koulutuksen tuomaa perusosaamista.
Näitä heittelimme kuin munia koreihin, kertoo monipalvelukeskuksen johtaja Jenni Rytkönen.
Munakorista on Vaalijalassa päästy Rytkösen mukaan ritirimpsuun. Pitkään listaukseen siitä, mistä
yksikkökohtainen erityisosaaminen muodostuu.
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Listassa on yläteemoja neljäkymmentä ja usean
yläteeman alla on tarkennettuna useita erityisosaamisen alueita. Lista on samalla yksiköiden vetäjille
tehtävän kyselyn pohja.
– Kaiken henkilöstön osaamisen jaotteleminen
perusosaamiseen, perehdytyksen kautta tulevaan
osaamiseen sekä yksiköissä tarvittavaan erityisosaamiseen on ollut todella iso työ. Samoin kehityskeskustelun rungon kehittäminen, sanoo koulutuskeskus Myötätuulen koulutussuunnittelija Maarit
Luojus.
Uutta Vaalijalan ajattelussa on hänen mukaansa
se, että on olemassa myös tietty Vaalijalan perusosaaminen, joka sisältää osaamisalueita, jotka jokaisen asiakkaiden kanssa työskentelevän tulee hallita.
Seuraavaksi valmistaudutaan tekemään laaja
osaamiskysely kaikille yksiköille. Siinä kartoitetaan
yksiköiden johtajien ja eri sektorijohtajien näkemyksiä siitä, mitä osaamista omaan yksikköön tarvitaan
ja toisaalta, millaista muista poikkeavaa eritysosaamista omasta yksiköstä löytyy.

Henkilöstö
avainasemassa
Vaalijalassa osaamisen kartoitusta ja kehitystyötä on tehnyt pieni ydintyöryhmä, johon kuuluvat
Jenni Rytkösen ja Maarit Luojuksen ohella Vaalijalan
henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara sekä laatupäällikkö Merja Jäppinen. Lisäksi työssä on apuna
laajennettu työryhmä, jossa on mukana henkilöstöä
eri yksiköistä.
– Teemoittaminen ja osaamisalueiden saaminen järjestykseen sekä käytettävän terminologian
yhtenäistäminen ovat vaatineet paljon pohjatyötä,
jossa suurena apuna on ollut laajennetun työryhmän
osaaminen, kiittelee Jenni Rytkönen.
Henkilöstön osaamisen kehittämisen uudenlaisen
toimintamallin taustalla on tarve päästä kehittämään henkilöstön osaamista siten, ette se palvelee
parhaalla mahdollisella tavalla yksiköiden asiakkaiden tarpeita sekä toisaalta esimiesten johtamistyötä.
– Meillä on tavoitteena, että valmiissa toiminta-

Vaalijalan osaamisalueet koostuvat toimialakohtaisesta osaamisesta, joka tulee
mm. työntekijän perustutkinnon kautta.
Tämän lisäksi osaamista tulee perehdytyksen kautta sekä Vaalijalan perusosaamisesta. Vasta näiden jälkeen tulee yksiköissä vaadittava erityisosaaminen.

mallissa jokaisen työntekijän osaamista tarkastellaan esimerkiksi kehityskeskustelussa ja peilataan
sitä yksikössä tarvittavaan osaamiseen, sanoo Päivi
Salovaara.
Toki henkilöstön osaamista on kartoitettu aiemminkin Vaalijalassa, mutta niissä osaamista tehtiin
näkyväksi varsin laajasti. Selvitysten hyödyntäminenkin on ollut vajavaista.
– Tähän kartoitukseen on otettu mukaan vain
keskeiset osaamisalueet. Ne, jotka ovat Vaalijalle
strategisestikin tärkeitä. Tästä syystä kartoituksesta
on jätetty pois monia työelämän perustaitoja, kuten
esimerkiksi yhteistyötaidot tai vuorovaikutustaidot.
Keskitymme nyt substanssiosaamiseen ja erityisosaamiseen, korostaa Merja Jäppinen.

Työkalu
etsinnässä
Samaan tahtiin itse kartoitustyön kanssa rinnalla
on kulkenut sopivan kartoitus- ja kehittämistyövälineen etsintä. Käytännössä kyse on ohjelmasta, joka
auttaa henkilöstön osaamisen hallinnassa ja tiedon
hyödyntämisessä.
– Ideaalinen tilanne on, että löydämme ohjelman,
johon saadaan yhdistettyä niin kehityskeskustelu,
henkilöstön osaamisen kartoittaminen, koulutusten
hallinta sekä perehdytys, Päivi Salovaara sanoo.
Aivan vastaavaa kartoitus- ja kehittämistyötä,
jossa lähdetään liikkeelle henkilöstön omasta osaamisesta, ei ole Vaalijalan työryhmän mukaan vielä
tehty missään Suomessa.
– Olemme tehneet useita benchmarkkauksia eli
katsoneet, mitä muut alan toimijat ovat tehneet, eikä
vastaavaa ole muualla tehty, sanoo Jenni Rytkönen.
Vaalijalan osaamiskartoituksen kehittämistyö
kytkeytyy myös osaksi Jenni Rytkösen Itä-Suomen
yliopiston Welfare, Health and Management -tohtoriohjelmaan tekemään väitöskirjatyötä. Työ kuvaa
osaamisstrategian ja osaamiskartoituksen mallin
kehittämistä.
Kehittämistyö on ollut Vaalijalassa odotettua
hitaampaa, sillä työryhmän jäsenistä jokainen on
tehnyt sitä muun työn ohessa. Myös kaatunut soteuudistus on venyttänyt aikataulua. Tavoitteeksi on
kuitenkin asetettu että selvitys ja kehittämistyön
malli olisivat valmiina keväällä 2020.

Anu Hyvönen vastaanottaa todistuksen suoritetuista opinnoista Itä-Suomen yliopiston Avoimen
yliopiston koulutussihteeri Tuula Tanskaselta. Taustalla kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko sekä Avoimen yliopiston suunnittelija Ulla Kekäläinen.

Avoimen yliopiston opinnoista
lisää ammatillista pätevyyttä
Peräti 25 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen työntekijää sai todistuksen työn ohessa suoritetuista lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa.
Henkilöstön oman ammatillisen kehittämisen ja asiakkaiden paremman hoidon lisäksi opinnot ovat hyödyttäneet Vaalijalan kuntoutustyötä laajemminkin.
Reilun vuoden kestäneen koulutuksen aikana syntyi myös osaamis- ja tukikeskuksen oppilaskodeille
kuntoutusmalli. Se pohjaa yhteisöllisyyteen, perheiden osallisuuteen, kiintymyssuhdeperusteiseen
toimintatapamalliin ja positiiviseen ratkaisukeskeisyyteen. Taustalla on yhteiskehittämisen periaate.
– Yhteiskehittämisessä kuntoutusta tarkastellaan
aina yhden tietyn osa-alueen kautta. Yhdessä eri
yksiköiden henkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa
kartoitetaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja
sekä kehittämisideoita, kertoo Vaalijalan kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko.
Yhteiskehittämistä on tehty oppilaskodeissa tämän
vuoden toukokuusta lähtien. Skype-kokoontumisia
on ollut parin viikon välein.
– Voimme tulevaisuudessa järjestää myös kerran
tai pari vuodessa oppilaskotien kuntoutusmallin
kehittämis- ja ideoimispäiviä. Yhteiskehittäminen on
keskeinen työväline yksiköiden ja koko kuntoutustoiminnan johtamisessa, Maarit Rantakurtakko toteaa.
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot aloitti viime vuoden lokakuun alussa 32
Vaalijalan työntekijää. Yhteinen todistustenjako oli

syyskuun puolivälissä.
– Opinto-oikeutta on tällä koulutusryhmällä jäljellä vielä tämän vuoden loppuun saakka, muistuttaa
Maarit Rantakurtakko.

Stipendi ahkeruudesta
Vielä perusopinnoista valmistuvien määrä voi
nousta 25:sta. Kannustuksena opinnoista jokainen
valmistuva opiskelija saa työnantajalta 600 euron
stipendin.
Opiskelu on tapahtunut jokaisen opiskelijan omalla
vapaa-ajalla. Itse opinnot toteutettiin verkko-opintoina. Tätä opiskelijat ovat pitäneet hyvänä ratkaisuna, sillä se mahdollisti joustavuuden ajankäytössä.
– Opinnot oli helppo yhdistää arjen työhön, vahvistaa Jari Niskanen.
Hän työskentelee lasten ja nuorten oppilaskodissa Nenonpellossa. Koulutuksen myötä asiakkaiden
taustoja on entistä helpompi ymmärtää.
– Työssä tulee päivittäin vastaan asioita, joita
opinnoissakin käsiteltiin. Perustietojen laajuus oli
myös hyvä asia, kertoo Jari Niskanen.
Myös Maarit Rantakurtakko on tyytyväinen opintokokonaisuuteen. Hän itse suoritti myös samat
opinnot yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.
Tänä syksynä Vaalijalassa aloitti uusi koulutusryhmä lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin
perusopinnot Itä-Suomen yliopiston Avoimessa
yliopistossa.
17

Kuutinharju on Vaalijalan uusin
ja samalla vanhin asumisyksikkö
Kari Malkki katsoo uudessa asunnossaan
televisiota ja tervehtii iloisesti huoneeseen
tulijaa. Kysymykseen, miten uudessa kodissa on nukuttanut, hän vastaa, että hyvin.

Useampia käsipareja tarvitaan, sillä asukkaat ovat
enemmän tukea tarvitsevia.

Hän on Kuutinharjun vanhin asukas, ikää on karttunut 76 vuotta. Hän on myös palveluasumisen elävää
historiaa, sillä vuosikymmenten saatossa tutuiksi
ovat tulleet Kuutinharjun lisäksi myös Rautalammin
Törmälä, Kattilavirta ja Männistö sekä Pieksämäen
Nenonpelto.
– Kuutinharju on nyt Vaalijalan uusin asumisyksikkö ja kuitenkin samalla vanhin, toteaa Kuutinharjun
palvelukodin johtaja Jaana Puranen.
Lokakuun alussa muuttokuntoon valmistuneet
uudisrakennukset tekevät Kuutinharjusta kuntayhtymän ulkoisilta puitteiltaan uusimman palvelukodin.
Se on samalla Vaalijalan vanhin yksikkö Savossa,
keskittyihän toiminta sotien jälkeen aluksi juuri Rautalammille ja Kuutinharjuun. Ensi kesänä vietetään
jo 80-vuotisjuhlaa.

Uusi palvelukoti koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta. Päätalo on nimetty Ainolaksi ja siellä sijaitsevat jakelukeittiö, ruokasali, aistihuone, yhteinen
saunatila, isompi kodinhoitotila sekä toimisto. Lisäksi
Ainolassa on kaksi kahden hengen ryhmäkotia. Kaikki
muut asunnot ovat kahdessa muussa rakennuksessa,
Toivolassa ja Heikkilässä. Rivitaloasunnot ovat kooltaan 30 neliötä ja ryhmäkotien asunnot 25 neliötä.
– Ryhmäkodit ovat pieniä, 2-3 asukkaan yksikköjä.
Ryhmäkodeissa on yhteiset pienet oleskelutilat, kertoo Jaana Puranen.
Rakennusten nimet ovat perinnenimiä. Ainola
tulee Kuutinharjun lahjoittajan Aina Peuran, Heikkilä
hänen miehensä Heikki Peuran ja Toivola Kuutinharjun ensimmäisen johtajan Toivo Vesan mukaan.
Myös Kuutinharjun vanhat rakennukset oli jo nimetty Peurojen mukaan.
– Talot ovat uudet mutta halusimme, että perinteet
elävät edelleen talojen nimissä, Jaana Puranen toteaa.
Kuutinharjussa on myös totuttu elämään ja asumaan useammassa rakennuksessa. Aikoinaan asukkaita on ollut jopa neljässäkin eri rakennuksessa.
– Tottuneesti meillä yötyöntekijät liikkuvat jo
kolmen rakennuksen väliä ja kiertävät ulkokautta
talosta toiseen, sanoo Jaana Puranen.

Arki jo
uomissaan
Palvelukodin asukkaat pääsivät muuttamaan uusiin
asuntoihinsa 8. lokakuuta.
– Samana päivänä asiakkaiden muuton kanssa tuli
myös suurin osa uusista huonekaluista, joten meillä
oli melkoinen muuttosuma sen yhden päivän aika-

Nimillä on
historiansa

Kari Malkki istuu uudessa nojatuolissaan tyytyväisenä. TV:n ohella omasta ikkunasta voi ihailla
järvinäkymää. Kuutinharjussa kaikista asunnoista on näkymä järvelle.

na, Jaana Puranen kertoo.
Vieläkin osa tavaroista ja huonekaluista etsii paikkaansa. Arki sen sijaan on Jaana Purasen mukaan
alkanut asettua uomiinsa uusissa tiloissa.
– Asukaspaikkoja meillä on seitsemäntoista, joten
Kuutinharjun palvelukodin uudisrakennukset
on suunnitellut arkkitehtitoimisto Arkitupa
Oy:n arkkitehti Wim
Havinga. Tontilla rakennukset sijoittuvat puolikaareen ison sisäpihan
ympärille.

Ainolan järven puoleisessa päädyssä sijaitsee aistihuone, jossa
voi käydä rentoutumassa.
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Kuutinharjusta muuttaneiden lisäksi pystymme ottamaan kolme uutta asukasta. Heidät on jo valittu, ja
he muuttavat Kuutinharjulle marras-tammikuussa.
Kun uudet asukkaat asettuvat Kuutinharjuun, nousee palvelukodin henkilökuntamääräkin kuudella.

Tyhjin käsin ei vieraidenkaan tarvinnut lähteä kotiin. Jaossa oli Savoset Mikkelin punaisia ämpäreitä. Ämpäreitä oli jakamassa Savosetin asiakkaista Eelis.

Ämpäreitä kotiin viemisiksi
Savoset Mikkelin uusien tilojen
avajaisia vietettiin toukokuussa
Mikkelin Savosetillä vietettiin toukokuun lopulla Rantakylässä uusien tilojen virallisia avajaisia.
Rantakylässä toiminta käynnistyi jo viime vuoden lopulla. Rantakylässä Savosetillä on käytössä noin 200
neliötä enemmän tilaa entiseen verrattuna.
Tilat jakautuvat nyt kahteen eri rakennukseen.
Puupuoli, alihankintana tehtävät kokoonpanotyöt
ja autopesu ovat omassa sekä osallisuutta tukeva
ryhmätoiminta ja keittiö- ja laitoshuolto vastaavasti
omassa rakennuksessaan.
– Uudet tilat mahdollistavat myös toiminnan paremman kehittämisen. Panostamme ryhmätoimintaan. Kehitämme myös yritysten kanssa tehtävää
yhteistyötä, kertoi monipalvelukeskuksen johtaja
Jenni Rytkönen.
Lisäksi Mikkelissä kehitetään edelleen avotyötä,
jota jo nyt tekee noin 30 Savoset Mikkelin asiakasta.
Savoset Mikkelin tekemää työtä osatyökykyisten
työllistämisessä ja työtoiminnan järjestämisessä
arvostetaan myös Mikkelin kaupungissa. Kaupunginjohtaja Timo Halonen korosti Mikkelin Savoset
monipalvelukeskuksen uusien toimitilojen virallisissa avajaisissa jokaisen ihmisen oikeutta työntekoon.
– Jokaisella on oikeus saada työtä ja saada sitä
kautta toimeentuloa. Jokaisella on oltava myös
mahdollisuus toteuttaa itseään mielekkään työn
kautta, Timo Halonen totesi.
Hän toivoi, että yritysyhteistyön kautta olisi mahdollista saada lisää rohkeita yrityksiä ja yrittäjiä mukaan
työllistämään myös Savoset Mikkelin asiakkaita.

Vaalijalan kuntayhtymän avopalvelujen johtaja
Kirsi Ruutalan mukaan avotyön kehittäminen on
yksi tulevaisuuden isoista haasteista.
– Savoseteillä on työsarkaa siinä, miten kehitämme kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta
päästä entistä paremmin palkkatyöhön, hän totesi.
Mikkelin Savoset on Vaalijalan Savoset monipalvelukeskuksista suurin. Asiakkaita on Savosetin avotyötoiminnassa ja tuetussa työtoiminnassa noin 130.
Rantakylän tilojen remonttia suunniteltiin koko
viime vuosi. Uusiin tiloihin Savoset pääsi muuttamaan joulun alla viime vuonna.
Marja-Leena Kangas ja Kauko Pastinen
saapuivat avajaisiin katsomaan, mitä kaikkea Savosetillä tänä päivänä tehdään.
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Oma koti on turvapaikka
Sääksvuoren palvelukodissa Jyväskylässä vietettiin
lokakuun alussa lämminhenkistä kodinsiunausjuhlaa. Kodin viisitoista asukasta olivat saaneet
vieraikseen perheenjäsentensä ja tuttaviensa lisäksi
Vaalijalan kuntayhtymän ylintä johtoa.
Juhlassa oman kodin tärkeys, arjen hyvä sujuminen ja yhteisöllisyys korostuivat monin tavoin. Oman
kodin tärkeyttä ja oikeutta omaan kotiin toivat esille
Vaalijalan hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Kol-

jonen sekä kodin siunauksen toimittanut Vaalijalan
pappi Rauni Tarvonen.
– Oma koti on elämän tärkeitä asioita. Sääksvuoren asukkaat ja heidän omaisensa voivat luottaa,
että Vaalijalan asumisen palvelut ovat harkittuja,
räätälöityjä ja niiden saatavuus on jatkossakin hyvä,
lupasi Veijo Koljonen.
Rauni Tarvonen korosti kodin merkitystä asujilleen.
– Koti on ihana sana. Sydämessä läikähtää joka

Asukkaat Keski-Suomesta

kerta, kun puhutaan kodista. Se on turvapaikka, jossa jokainen saa olla omanlaisensa ja rakastettu, hän
totesi siunauksen aluksi.

Yhteisöllistä arkea
Oma koti merkitsee paljon myös Sääksvuoressa
asuvalle Elmeri Ottelinille. Kodinsiunausjuhlan
juontajana toiminut Elmeri esitti juhlan aluksi myös
kirjoittamansa runon.

Aleksi Hautala
kertoi valokuvalla,
mikä hänelle on
tärkeintä omassa
kodissa.
Elmeri Ottelin toimi kodin siunausjuhlan juontajana ja esitti juhlassa myös oman runonsa.

Kodin siunauksen
toimitti Vaalijalan
pappi Rauni Tarvonen.

Pisassa juhlittiin 10-vuotista taivalta yhdessä
Vietimme Nilsiässä Pisan palvelukodin 10 v-juhlaa
elokuun lopulla upeassa loppukesän auringonpaisteessa. Tuntui luontevalta järjestää pihajuhlat palvelukodilla, sillä puitteet ovat mitä parhaimmat järjestää juhlat kaikille asukkaille tutussa ympäristössä.
Jouduimme rajaamaan kutsut vain aivan läheisimmille omaisille, että saimme vierasmäärän
pysymään kohtuullisena tiloja ajatellen. Lisäksi kutsuimme eläkkeellä olevia työntekijöitä, asukkaiden
henkilökohtaiset vapaa-ajan avustajat sekä läheisen
Koivikon toimintakeskuksen ohjaajat sekä asiakkaat. Vieraita saapui paikalle lähes 40.
Aluksi palvelukodin johtaja Soile Wallius piti pienen puheen ja heti tämän jälkeen juhlat pääsivätkin
todenteolla käyntiin. Musiikista huolehti tanssiorkesteri Kolmen suora ja myös muutama asukkaistamme rohkeni lavalle esiintymään.
Pihalla pyörähdeltiin musiikin tahdissa ja innokkaita tanssijoita löytyi sekä vieraiden, että talon väen
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Juhlissa pelattiin pihapelejä ja nautittiin
yhdessäolosta.

– Se oli ensimmäinen runo, jonka olen koskaan
tehnyt. Juontaminen jännitti vähän, mutta hyvin se
meni, totesi Elmeri tyytyväisenä.
Toisista asukkaista on tullut vuoden aikana jo
kavereita ja yhdessäkin on mukavaa puuhata kaikenlaista. Parasta ovat kuitenkin ohjaajat.
– Ohjaajat ovat lähellä sydäntä. He ovat mukavia,

Elmeri Ottelin sanoi.
Juhlassa kuultiin ja ennen kaikkea nähtiin asukkaiden ajatuksia kodista kuvien muodossa. Yhdelle
tärkeää on se, että voi olla tietokoneella ja pelata
pelejä, toiselle on tärkeää saada kuunnella musiikkia
omassa rauhassa. Tärkeää on myös kodin sijainti ja
ympäröivä luonto.

Sääksvuoren palvelukodin asukkaat ovat Jyväskylästä, Muuramesta, Äänekoskelta ja Petäjävedeltä.
Asunnot on ryhmitelty viiteen ryhmäkotiin. Asumisen itsenäisyyttä korostavat omat sisäänkäynnit
asuntoihin sekä jokaisen oma osoite.
– Sääksvuoren hoitajamitoitus on 2,8 asukasta
kohti. Henkilökuntaa tarvitaan, sillä asukkaat tarvitsevat paljon tukea asumisen ja arjen sujumiseen, korosti Vaalijalan avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala.
Hänen mukaansa vahva tuki, sopiva ympäristö ja
asukkaiden tarpeisiin toteutettu rakennus muodostavat palveluasumiselle toimivan konseptin.
– Sääksvuoreen suunniteltiin aluksi myös lasten
asumisyksikköä samaan kokonaisuuteen. Lapsia
ei tullut, mutta sen sijaan nuoria aikuisia on asukkaiden joukossa. Nuorimmat olivat muuton aikaan
17-vuotiaita, Kirsi Ruutala kertoi.
Muutto on ollut hänen mukaansa asukkaille iso
asia. Uuteen kotiin, erilaiseen ympäristöön, uusiin
naapureihin ja henkilökuntaan tutustuminen ja totuttelu on vienyt aikaa.
Sääksvuoren palvelukoti on vuonna 2007 alkaneen
Vaalijalan palvelukotiohjelman 16. yksikkö ja samalla ensimmäinen Keski-Suomen alueella. Ensi vuonna
koittaa suunnitellusti aika, jolloin Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa ei enää asu kukaan laitoksessa. Jatkossa Nenonpellossa käydään erimittaisilla
kuntoutusjaksoilla.

keskuudesta. Lisäksi pihalla oli erilaisia pelipisteitä
sekä leikkimielinen ilmapallonkuljetus parikilpailuna. Olimme koristelleet piha-alueen heinäpaalein
sekä kukkasin ja pöydillä oli upeat heinäseipäisiin
tehdyt auringonkukka-asetelmat.
Toimintatilassa pyöri nonstop-valokuvaesitys jossa
oli kuvia koko 10 vuoden ajalta palvelukodilla. Tämä
oli erityisen suosittu ja välillä porukkaa oli kuvia katsomassa suorastaan tungokseen saakka.
Kaikki juhliin osallistuneet saivat kotiin viemisenä
Pisa 10 v -avaimenperän sekä tietysti hyvän mielen
onnistuneista juhlista. Juhlat olivat todella mukavat
ja oli kiva vaihtaa kuulumisia läheisten kanssa niin
iloisissa tunnelmissa.
Meistä ohjaajista tuntui todella hienolta saada läheisiltä palautetta hyvin tehdystä työstä, sillä usein
se arjen kiireiden keskellä unohtuu emmekä aina itsekään muista kuinka arvokasta työtä teemme. Tästä
on hyvä jatkaa eteenpäin ja kohti seuraavia juhlia.
Mari Arola
ohjaaja, Pisan palvelukoti

Tässä nautitaan pihapelien voittajan maljaa.
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Viidestä vuodesta tulikin
kolme vuosikymmentä
Airi Nissisen pestin Vaalijalassa
piti kestää oman suunnitelman
mukaan vain viisi vuotta, mutta
se venähtikin 34 vuoden mittaiseksi työuraksi. Matkan varrelle
on sattunut monta rankkaa vaihetta, mutta myös paljon mukavia asioita ja ennen kaikkea
mahtavia ihmisiä.
– Tulin aluksi apulaisylihoitajaksi,
mutta en ehtinyt sitä tehtävää kovin
kauaa hoitamaan. Jo seuraavana
vuonna Vaalijalassa oli alkamassa nelivuotinen kuntaprojekti, johon piti olla
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Vaikka olin juuri tullut
taloon, minua kehotettiin hakemaan
tehtävään, muistelee Nissinen.
Tuohon aikaan, 1980-luvun puolivälissä, ylempää korkeakoulututkintoa
ei ollut juuri muilla kuin lääkäreillä ja
johtajalla Vaalijalassa. Alkuun Nissinen
kertoo vastustaneensa ajatusta, mutta
lopuksi antoi periksi ja tuli valituksi.
– Kuntaprojektin aikana kiersimme
silloisen johtajan Erkki Paaran kanssa
läpi kaikki Vaalijalan jäsenkunnat. Tavattiin päättäjiä, sosiaalitoimen väkeä
ja luottamushenkilöitä. Se oli mittava
rundi. Pohjois-Savossakin saatettiin
kiertää neljä kuntaa kahden päivän
aikana, Nissinen kertoo.
Projektissa kartoitettiin kehitysvammaisten tilannetta kunnissa, mutta
aktivoitiin myös kuntia konkreettisiin
hankkeisiin. Samalla haettiin yhteistyön muotoja eri kuntien välillä sekä
kehitettiin kuntien ja Vaalijalan välistä
työnjakoa.
– Projektin päätyttyä minua kiinnosti, että mitä se ylihoitajan työ sitten
on. Minulla ei juuri ollut siitä käsitystä,
kun en taloon tullessa päässyt sitä
kunnolla aloittamaan. Se loppujen
lopuksi veti ja sai jäämään, sanoo Airi
Nissinen.
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että vapaasti rupea vain tekemään.
Toki esimieheltä on aina saanut kaiken
tuen tekemiselle, sanoo Nissinen.
Hän on myös iloinen, että on voinut
olla omalta osaltaan viemässä Vaalijalan toimintaa eteenpäin vuosikymmenten saatossa.
– Vaalijalassa tärkein on ollut aina
asiakas. Ylihoitajan työssä on korostunut erilaisuuden huomioiminen. Se on
ollut myös työn rikkaus ja erilaisuuden
huomiointi on tarttunut hyvin liiveihin. Tämä tarkoittaa, että kun eteen
tulee jokin hoitoon liittyvä asia, sitä
katsoo ensin olosuhteet ja sen, miten
asia hoidetaan parhaiten juuri tämän
henkilön kohdalla, toteaa Nissinen.

Auton ratista
eläkkeelle

Airi Nissinen kertoo, että mukavien työkaverien lisäksi hän tulee varmasti kaipaamaan työhuoneen ikkunasta
avautuvaa Pieksäjärven rantamaisemaa.

Lama koetteli
voimia
Yksi konkreettinen muutos kuntaprojektin myötä alkoi näkyä myös Nissisen
työssä ylihoitajana. Projekti valoi osaltaan pohjaa Vaalijalan laitosasumisen
purkamiselle.
– Kiitos 1980-luvun kuntaprojektin,
asiakkaita alettiin 90-luvulla sijoittamana asumaan kotikuntiin perustettuihin palvelukoteihin. Nyt kun katsoo,
niin asiakaskunta on täysin muuttunut
uran alkuvuosista, Nissinen sanoo.
90-luvun alkuun sijoittuu myös yksi
Airi Nissisen työuran vaikeimmista
jaksoista. Tuolloin talouteen iskeneen
laman myötä yhden vuoden aikana
Vaalijalasta lähti vähän yli sata asiakasta.
– Meidän oli nopeasti keksittävä,

Nissinen.
Toinen iso haaste oli 2000-luvun
alussa MRSA-tartunnan torjunta. Siinä
avainasemassa oli Sateenkaaren koulu,
jonka opettajien kanssa ylihoitaja ja
hoitohenkilökunta yhdessä teki paljon
töitä tartunnan nujertamiseksi.

Työnantaja
mukana ajassa

mihin työntekijät sijoitellaan. Se oli iso
tehtävä ja henkisesti todella rankka
asia. Onneksi onnistuimme tehtävässä
ja varsin pian tilanne palautui ennalleen ja sijaisiakin, joista jouduimme
luopumaan lamavuosiksi, tarvittiin
taas pian entistä enemmän, muistelee

Työnantajana Vaalijala saa Airi Nissiseltä paljon kiitosta. Vallitseva toimintatapa kuntayhtymässä on ollut jatkuva
toiminnan kehittäminen aina ajan
vaatimuksia vastaavaksi. Työntekijöille
on myös annettu vastuuta.
– Omalle esimiehelle ei ole juuri
passannut mennä sanomaan, että
pitäisi varmaan tehdä jotain. Esimies
kun on siihen kuitenkin todennut vain,

Vaalijalaan tullessaan Nissinen ajatteli,
että työmatkan vuoksi katsoo viisi
vuotta, miten matka Suonenjolla sijaitsevan kodin ja Nenonpellon välillä
alkaa sujua.
– Mies laski, että 34 vuoden aikana
kodin ja työpaikan välistä matkaa on
kertynyt reilut 530 000 kilometriä.
Ei siis tarvitse ihmetellä, mihin rahat
ovat menneet. Autoihin, Nissinen
naurahtaa.
Enää ei tarvitse työmatkaa ajaa, sillä
viimeinen työpäivä oli 5. marraskuuta.
– Työtä ei tule ikävä, mutta työkavereita jään kaipaamaan. Valmistuin
21-vuotiaana sairaanhoitajaksi. Sen
jälkeen olen ollut koko ajan töissä. Nyt
alkaa tuntua, että olen oman osani
tehnyt, toteaa Nissinen.
Ylihoitajan virka jää Airi Nissisen
myötä Vaalijalassa historiaan, sillä
virka lakkaa. Osa ylihoitajan tehtävistä siirtyy osaamis- ja tukikeskuksen
johtaja Maarit Rantakurtakolle, osa
uudelle palvelupäällikölle ja muille
hoitoalan ammattilaisille.

Pieksämäen vs. sosiaaliohjaaja Aleksis Laurila jutteli PIhlajan asukkaiden Irja Hellbergin ja Heikki Roikosen
kanssa.

Pihlajarinteellä asuttu jo 30-vuotta
Pihlajarinne on yksi ensimmäisistä Nenonpellon ulkopuolisista palvelukodeista Pieksämäellä. Kolmekymppinen
palvelukoti poikkeaa myös monesta muusta palvelukodista
siinä, että sen muodostaa kerrostalon yksi rappukäytävä.
Pieksämäen Hakalta vuokrattu kerrostalorappu on yhä
monen alkuperäisen asukkaan koti. Yksi tyytyväisistä asukkaista on Irja Hellberg. Hänelle muiden asukkaiden muodostama asuinyhteisö ja oma asunto ovat todella tärkeitä.
– Minä viihdyn täällä todella hyvin. Mukavasti on aika
mennyt. Kotityöt ovat mukavia ja pojat aina auttavat, kun
apua tarvitsee, Irja Hellberg kiittelee.
Ja mikäpä on asuessa Pihlajarinteellä. Tänä kesänä valmistui remontti, jossa käytiin läpi kaikki yhdeksän asuntoa.
Jokaisessa uusittiin lattia- ja seinäpinnat sekä kaakeloitiin
kylpyhuoneet. Remontissa uusiksi menivät myös asukkaiden käytössä olevat yhteiset tilat sekä henkilökunnan tilat.
Remontti toteutettiin yhteistyössä kiinteistön omistavan
Pieksämäen Hakan kanssa.

Hyvä vuokralainen Hakalle
– Hyvältä näyttää. Vaalijala ja Pihlajarinteen palvelukoti
asukkaineen on ollut todella hyvä vuokralainen, kiittelee
Pihlajarinteellä pidettyyn avointen ovien iltapäivään saapunut Pieksämäen Hakan toimitusjohtaja Pirkko Kivinen.
Hän on ilonien siitä, että alusta saakka naapurit eli viereisen kerrostalon ja naapurirapun asukkaat ovat ottaneet
palvelukodin asukkaat hyvin vastaan. Kivisen mukaan naapurisopu on myös säilynyt hyvin vuosien saatossa.
– Hakalla on Pihlajarinteen lisäksi vuokralaisena pari palvelukotia eri puolilla Pieksämäkeä. Eli aivan ainutlaatuinen
tämä ei ole paikkakunnalla, Kivinen toteaa.
Avoimien ovien iltapäivässä Pihlajarinteellä kävi palvelu-

kotiin tutustumassa yhteistyökumppaneita, entisiä työntekijöitä sekä muita toiminnasta kiinnostuneita.
Varsinaista 30-vuotisjuhlaa vietettiin alkuillasta Länsirinteen toimintakeskuksessa. Ohjelmassa oli mm. mieskuorolaulua, Pihlajarinteen 30-vuotisen taipaleen muistelua sekä
avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutalan puhe.

Hakan Pirkko Kivinen (oik.) jutteli palvelukodin johtaja Anne Kontron kanssa.

Vaalijalan avopalvelujen entinen johtaja Asko Mäkinen vaihtoi kuulumisia Heikki Roikosen kanssa.
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Koulutuskeskus Myötätuuli
KOULUTUSKALENTERI kevät 2020
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

SELKOKIRJOITTAMINEN JA -JULKAISU
12.2.2020 klo 8.30-15.30
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. Kouluttajana FL, tietokirjailija Marja Simola.
Hän on kirjoittanut neljä ikäihmisille suunnattua selkokirjaa, kaksi selkosatukirjaa, mukauttanut tekstejä
selkokielelle sekä toiminut useita vuosia Selkosanomien avustajana.
Hinta: 185,00 e

Uusi

SELKOPUHE
13.2.2020 klo 8.30-12.00 (puolipäiväinen)
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. Kouluttajana FL, tietokirjailija Marja Simola.
Hän on kirjoittanut neljä ikäihmisille suunnattua selkokirjaa, kaksi selkosatukirjaa, mukauttanut tekstejä
selkokielelle sekä toiminut useita vuosia Selkosanomien avustajana.
Hinta: 95,00 e
TUKIVIITTOMAT -jatkot
14.1.-24.3.2020 klo 13-14.30 (10 kertaa, 1,5 h kerta)
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. Kouluttajana kommunikaatio
-ohjaaja ja tulkki Outi Manunen, Vaalijala.
Hinta: 135,00 €

Uusi

TOIMIVA YHTEISÖ, yhteisöhoidon ja
-kasvatuksen PERUSTEET
12.-13.2.2020 klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus. Kouluttajana yhteisöhoidon kouluttaja Seppo Kakkonen, Vaalijala.
Hinta: 230,00 €

AUTISMIN KIRJON koulutuskokonaisuus

Koulutukset toivotaan käytävän alla esitetyssä järjestyksessä.
1. PERUSTEET

OMAN ERITYISYYDEN KÄSITTELY
LAPSEN JA NUOREN KANSSA
Huom! Ota molemmat
23.4.2020 klo 8-11.30
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Kouluttajana Sari Kujanpää, psykologi ja
psykoterapeutti (VET).
Hinta: 95,00 €

Uusi

KOMMUNIKAATIOKOLMIO JA KULMAKIVET,
työkalu kommunikaatiotaitojen arviointiin ja
terapian lähitavoitteiden määrittämiseen
STRESSIKUPPI, mikä saa kupin
23.-24.1.2020 klo 9-16.00
Uusi täyttymään ja pinnan laskemaan?
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajina
puheterapeutit Hannele Tanskanen ja Sanna Tarpila,
23.4.2020 klo 12.15-16.00 Huom! Ota molemmat
Tmi Puheterapia Hannele Tanskanen.
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki
Hinta: 420,00 € (hinta sis. työkirjan, arvo 30 e)
Kouluttajana Birgit Vuori-Metsämäki, Nepsyvalmentaja, erityisluokanopettaja, KM, AmO
2. SYVENTÄVÄT OPINNOT
Hinta: 95,00 €
AUTISMIN KIRJO, VUOROVAIKUTUS ja
AUTISMIN KIRJO, DIAGNOSTIIKKA JA LÄÄKEHOITO
KOMMUNIKAATIOMENETELMÄT
13.5.2020 klo 13-15.30
20.2.2020 klo 8-15.30
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksä- Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. Kouluttajana psykiatrian erikoislääkäri Anu
mäki. Kouluttajana puheterapeutti Silja Ikonen sekä
Hirvonen.
kommunikaatio-ohjaaja, Vaalijala.
Hinta: 90,00 €
Hinta: 180,00 €
AUTISMIN KIRJO ja AISTITIEDON KÄSITTELY
12.3.2020 klo 12-16.00
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. Kouluttajana toimintaterapeutti Kati Auvinen,
Vaalijala.
Hinta: 85,00 €
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 €

MOTIVOIVA HAASTATTELU
18.3.2020 klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus. Kouluttajana psykologi
Heikki Puukko, Vaalijala
Hinta: 120,00 €
Koulutuksien hinnat sis. 24 % alv:n, koulutusmateriaalit sekä kahvit ja lounaan Partaharjun toimintakeskuksen koulutuksissa.

Katso tarkemmin koulutusten sisällöt ja ILMOITTAUDU
www.vaalijala.fi/Koulutus/Koulutuskalenteri
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Maarit Luojus, koulutussuunnittelija,
maarit.luojus@vaalijala.fi,
gsm. +35850 3899213

KOULUTUKSET YHTEISÖILLE
Toimintakyvyn kuvaaminen TOIMI
–menetelmässä, 2-päiväinen, 12 h
Seksuaalisuuden kohtaaminen,
2-päiväinen, 12 h
Motivoiva haastattelu, 6 h
Tapausmuotoilu, miten valita sopivin
vaikuttamiskeino asiakkaalle, 6 h
KYSY MYÖS KOULUTUKSIA
• Nepsy- neuropsykiatrinen valmennus
• ART-menetelmä (Aggression Replacement
Training) vihanhallintaan lapsilla ja nuorilla
• Autismin kirjon – 4 osainen koulutuskokonaisuus
• Kosketusviesti arjessa asiakkaan kanssa
• AVEKKI-toimintatapamalli

