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Nurmela tarjoaa aikuisille kuurosokeille sekä aistimoni-
vammaisille kuntouttavia asumispalveluja sekä muita 
tarvittavia hoito- ja tukipalveluja, loma-asumista sekä 
lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja.

Yksikkö on 11-paikkainen. Nurmelassa yhdistyy alan 
teoreettinen tietämys ja pitkäaikainen käytännön 
kokemus.

Henkilökunta on työhönsä sitoutunutta ja syven-
tää ammattitaitoaan kouluttautumalla. Henki-
lökunta hallitsee puhetta tukevat ja korvaavat 
kommunikaatiokeinot.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutus-
ta erityistä tukea tarvitseville henkilöille elämänkaaren kaikissa 
vaiheissa. Kuntoutus voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai intervalli-
periaatteella toteutettavaa kuntoutusta. Useita tukimuotoja on 
mahdollista toteuttaa liikkuvina palveluina palvelun tarvitsijan 
omaan ympäristöön kuten kriisitukipalvelua.

Osaamis- ja tukikeskuksen kullakin kuntoutusyksiköllä on oma 
erityinen vahvuusalueensa, johon henkilöstö saa jatkuvasti 
täydennyskoulutusta. Kuntoutusyksikköjen työtä tukevat kun-
toutuksen asiantuntijoista tarpeenmukaisesti koottu työryhmä. 
Kuntoutus ja hoito järjestetään asiakkaan kuntoutussuunnitel-
man mukaan yhteistyössä läheisten, lähiyhteisön ja kotikunnan 
kanssa.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen palveluihin hakeudutaan 
kotikunnan sosiaalitoimen kautta ja myös terveydenhuollon 
lähetteellä. Yhteyttä voi ottaa myös Vaalijalan aluepoliklinikoi-
hin, sosiaalityöntekijöihin tai suoraan osaamis- ja tukikeskuksen 
yksiköihin.

Asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan annettavat 
palvelut
• terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, erikoislääkärien  

palvelut
• aluepolikliiniset palvelut 
• sosiaalityöntekijöiden palvelut
• psykologien palvelut, yksilöpsykoterapia ja tukikeskustelut 
• terapeuttiset ryhmät
• konsultoiva ja kuntouttava perhetyö sekä perheterapia 

polikliinisesti
• autismikuntoutusohjaus
• neuropsykiatrinen valmennus
• puheterapia, AAC-ohjaus ja muu kommunikaatiota tukeva 

palvelu
• toiminta-, fysio-, musiikki- ja ratsastusterapia
• kuntouttava taidekasvatus
• seksuaaliterapeutin ja seksuaalineuvojien palvelut
• liikkuvat palvelut eri muodoissa
• työ- ja päivätoiminta sekä vapaa-ajan ohjattu toiminta
• muuttovalmennus
• hengellinen toiminta
• hammashuolto
• apuvälineiden käytön suunnittelu, opastus, ohjaus ja lainaus
• opinnot erityistä tukea tarvitseville henkilöille
Asiakasmaksuista saa lisätietoja kuntoutuskeskuksen sosiaali-
työntekijöiltä. Lisätietoja www.vaalijala.fi

Työryhmämme tukena on

• lääkäripalvelut 
• hammashuollon palvelut
• korva- ja silmälääkärin palvelut
• fysioterapian palvelut
• psykologin palvelut
• toimintaterapeutin palvelut
• kirkolliset palvelut
• ratsastusterapeutin palvelut
• ohjaus- ja päivätoimintapalvelut
• Jyväskylän kuulonäkövammaisten koulutuspalvelut
• toisen asteen kuntouttavat ja valmentavat 

opetusryhmät
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