
Suonenjoki NENONPELTO Pieksämäki

Tervetuloa Sarastukseen

        
Aikuisten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö  
SARASTUS 
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto (postios.) 
Puistotie 26 (käyntios.) 
puh. 015 783 1299 
 
Kuntoutusyksikön johtaja Heli Ylönen 
puh. 044 389 9662 
s-posti: heli.k.ylonen@vaalijala.fi 
www.vaalijala.fi

2/2019

SARASTUS 
Aikuisten  

kuntoutus- ja 
tutkimusyksikkö

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen 
sosiaalityöntekijät Nenonpellossa

• Heidi Jaamalainen, p. 050 389 9721
• Sari Kautto, p. 050 389 9318
• Tiina Mustonen, p. 050 389 9256
• Anne Nykänen, p. 050 389 9255
• Eija Öster, p. 050 389 9254

s-posti: etunimi.sukunimi@vaalijala.fi



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 osaamis- ja tukikeskuksen  
sosiaalityöntekijöiltä. Lisätietoja www.vaalijala.fi 

SARASTUS 
Aikuisten kuntoutus- ja 
tutkimusyksikkö

Sarastus on 8-paikkainen aikuisten kehitysvammais-
ten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö. Asiakkaillamme on 
usein liikkumiseen liittyviä motorisia vaikeuksia sekä 
käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä haastei-
ta. Asiakkaina on ajoittain myös autistisia erityispiirteitä 
omaavia ja psyykkisesti oireilevia asiakkaita. 

Yksikön kodinomaiset ja avarat tilat on suunniteltu 
myös liikuntaesteisille asiakkaille.

Toimintaperiaatteet

• Kuntoutusta suunnitellaan yksilöllisesti, asiakasläh-
töisesti ja tavoitteet laaditaan työryhmässä yhteis-
työssä asiakkaan, hänen perheensä ja lähiverkos-
tonsa sekä Vaalijalan moniammatillisen työryhmän 
kanssa. Tavoitteita ja kuntoutumista arvioidaan 
säännöllisesti.  

• Asiakkaalla on kuntoutusjakson ajan oma vastuu-
henkilö, joka on perehtynyt asiakkaan kokonaisti-
lanteeseen sekä hänen yksilöllisiin erityistarpeisiin-
sa. 

• Kuntoutuksen ja hoidon lähtökohtana on omatoi-
misuuden sekä vuorovaikutukseen liittyvän kom-
munikaation tukeminen ja vahvistaminen. 

• Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan huomi-
oimalla hänen toiveensa ja tavoitteensa kuntou-
tusjaksolle. Asiakkaalla on mahdollisuus ja oikeus 
osallistua päätöksentekoon. Suunnitelma itsemää-
räämisoikeuden tukemisesta laaditaan asiakkaan 
kanssa heti kuntoutuksen alkaessa. 

• Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua kuntou-
tusjakson aikana yksikössä kodin askareisiin sekä 
ohjaus-, työ- ja vapaa-ajan virkistystoimintaan 
omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaan.


