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Osaamiskartoituksesta 
UUSI JOHTAMISEN 
ja esimiestyön väline

Tunnelmallinen 
KIRKKOPYHÄ 
Nenonpellossa

Erilainen koulu 
ERITYISILLE 
oppilaille 
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Viime kevään lehdessä kirjoitin:
”Viime syksy ja kulunut kevät ovat olleet sote- ja maakuntauudistuksen 

sävyttämät. Maakunnissa on tehty ahkerasti nykytilan selvityksiä ja tulevan 
valmisteluja. Maan hallitus on tuottanut runsaasti lakiesityksiä, joiden val-
miusaste on vaihdellut. Niistä on kirjoitettu satoja lausuntoja ja lakiesityksiä 
sorvattu eteenpäin. Merkillistä tässä suuressa ja kauaskantoisessa asiassa 
on se, että varmuutta asioista ei ole ollut eikä ole vieläkään.”

Myönteistä asiassa on ollut se, että Vaalijalan pitkäjänteinen 
työ on tuottanut tulosta. Vaalijalan palvelutoiminnan yhtenäisyys 
(Nenonpelto+avopalvelut) ja ylimaakunnallinen toimintamalli sote- ja 
maakuntauudistuksen jälkeenkin ovat saaneet laajan tunnustuksen. Se an-
taa selkänojaa tulevaan valmisteluun ja turvaa erityistä tukea tarvitsevien 
ihmisten palvelujen saatavuuden jatkossa.

Koska uudistuksen peruskysymykset ovat olleet sitkeästi auki, Itä-Suomen 
neljän maakunnan yhteistyöalueen esivalmistelu on ollut ymmärrettävästi 
vielä enemmän keskeneräinen kysymys. Vaalijalan palvelut ovat siinä pieni 
osa, suuret rahakysymykset liittyvät erikoissairaanhoidon työnjakoon Itä-
Suomessa ja tulevan yliopistollisen keskussairaalan toimintamalliin. Yhteis-
työ Vaalijalan ja erikoissairaanhoidon välillä tulee varmasti tiivistymään.

• • • •

Vaalijalan oma kehittämistyö on jatkunut normaalisti. Kehitämme kun-
toutusta ja avopalveluja. Laitamme myös Sateenkaaren peruskoulun 
tilat kuntoon vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Palvelutoiminnan kehittämisen on mahdollistanut Vaalijalan käyttötalou-
den onnistunut hoito. Olemme voineet rahoittaa investointeja ja kehittämis-
tä ilman erillisrahoitusta. Toisaalta kuntoutuksen suoritehinnat ovat pääosin 
laskeneet vuodesta 2014. Kuntoutus muodostaa suurimman osan palvelutoi-
minnan tuotoista. Ensi vuosi mennään vielä tällä tavalla, mutta sen jälkeen 
kuntoutuspalvelujen tuotot eivät enää kata tuotantokustannuksia.

Miten tapahtunut on ollut mahdollista? Vaalijala on vastannut palvelujen 
kysyntään ja avannut palvelunsa periaatteessa koko Suomelle. Jos Vaalijala 
olisi keskittynyt vain jäsenkuntiensa alueelle, tilanne olisi ratkaisevasti eri-
lainen. Silloin Itä-Suomen asiakkaita olisi jouduttu ohjaamaan kauemmas 
kotiseudultaan ja rahavirrat olisivat kääntyneet muualle Suomeen. Samoin 
muualta Suomesta ei asiakkaita olisi Vaalijalan palveluihin tullut.

Vaalijala on osa Itä-Suomen erityistä osaamista ja elinvoimaa. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut ja joskus peruskoulukin on nähty välttämättömänä pahana 
ja kustannustekijänä. Oikeasti ne eivät sitä ole. Ne ovat alueensa voimavara, 
josta kannattaa pitää huolta.

Perinteistä talvea odottaen ja toivottaen

Ilkka Jokinen
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14.11. Parisuhteen voimavarat, Mikkeli 
23.11. Mikkelin lapsiperheverkoston vuoden 
päätösjuhla Mikkelin teatterissa. 

1.12. Avoimet ovet ja lyhtykulkue. Kaikki Vaalija-
lan Varkauden yksiköt. Varkaus

1.12-30.12. Savosetin Taidepiirin taide- ja 
myyntinäyttely GalleriAri, Mikkeli. Myytyjen tau-
lujen varoilla toteutetaan Savosetin asukkaiden 
vapaa-ajan retkiä ja toimintaa. 

5.12. Vaalijalan eläkeläisten tapaaminen itsenäi-
syyden teemalla. Nenonpelto

15 .12. Läheisten pikkujoulut, Latukadun palve-
luasunnot, Varkaus.

17.12. Läheisten pikkujoulut, Hongiston palve-
lukoti, Varkaus. 
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VAALIJALA on Vaalijalan henkilöstö- ja sidosryhmälehti

Mikkelin lapsiperheverkosto on viettänyt kuluvaa 
vuotta Arjen supersankarien vuotena. Teemaan 
liittyen Mikkelissä on järjestetty yhdeksän ta-
pahtumaa, joissa on käsitelty mm. itsenäistyvää 
nuorta perhettä, erityistä sisaruutta, mielen hy-
vinvointia sekä parisuhdetta. 

Luentojen lisäksi on järjestetty koko perheen 
tapahtumia, kuten lapsiperheiden pippalot sekä 
leikkipäivä Mikkelinpuistossa. 

Arjen SuperSankarit –vuoden päätösjuhlaa 
vietetään Mikkelin teatterissa 23.11.2017. klo 12 
alkaen. Juhlassa puhuu lasten psykiatri, dosentti 
Jari Sinkkonen lapsen hyvästä ja turvallisesta 
kasvusta sekä vanhemmuudesta. 

Lisäksi tilaisuudessa kuullaan Katriina Hon-
kasen laulu, Vaalijalan toiminnan esittely sekä 
lapsiperheverkoston tapahtumakatselmus Arjen 
SuperSankarit –vuoden varrelta. Tilaisuuden 
päättää seinäjokelaisen Pähkä –orkesterin kon-
sertti. 

Mikkelin lapsiperheverkoston Arjen SuperSan-

karit –tapahtumia on tukenut koko vuoden ajan 
Vaalijalan kuntayhtymä. 

– Osallistumisaste tapahtumiin on ollut hyvä. 
Syyskuun lopulla järjestetty Parisuhde parem-
maksi –tilaisuudessa oli paikalla parisataa hen-
kilöä, kertoo supersankarivuotta Vaalijalan osalta 
koordinoinut perheterapeutti Jouni Vironen. 

Arjen SuperSankarit –tapahtumien yhtenä 
tavoitteena on ollut tuoda erityislasten perheet 
ja muut lapsiperheet yhteen ja kohtaamaan 
toisiaan. 

– Vaalijala haluaa myös olla näin mukana ke-
hittämässä lapsiperheiden palvelujärjestelmää ja 
huolehtia palvelujen paremmasta saatavuudesta. 
Yhteistyö lapsiperheverkoston kanssa on tukenut 
Vaalijalan strategiaa palvelujen tuottajana, tiivis-
tää Jouni Vironen.

Mikkelin lapsiperheverkosto on perustettu 
vuonna 2013 tukemaan Mikkelin alueen lapsi-
perheitä. Kaikille avoimessa verkostossa on tällä 
hetkellä mukana toistakymmentä eri toimijaa. 

Lapsen hyvää ja turvallista kasvua  
käsitellään Arjen SuperSankarit -vuoden  
päätösjuhlassa Mikkelissä marraskuussa

Vaalijalan 110-vuotisjuhlaseminaaria vietettiin 
Kuopion Musiikkikeskuksessa lokakuun viimei-
senä päivänä. Juhlaseminaarin pääaiheena oli 
kehitysvammaisten kuntoutus sekä muutoksen 
palvelujärjestelmässä. 

Aiheesta oli puhumassa kehitysvammalääke-
tieteen professori Maria Arvio. Asiakasnäkökul-
maa aiheeseen toivat kokemusasiantuntija sekä 
kehitysvammaisen vanhempi. 

Seminaarissa puhui myös opetus- ja kulttuuri-
ministeriön opetusneuvos Jussi Pihkala. Hänen 

vetämänsä kehittämisryhmä julkaisi tämän vuo-
den syyskuussa raportin vaativan erityisen tuen 
oppilaiden opetuksesta ja opetuksen kehittämis-
tarpeista. 

Juhlaseminaari oli yksi kymmenistä tapahtu-
mista, joita Vaalijala on järjestänyt tänä vuonna 
eri puolilla Savoa. Tapahtumilla Vaalijala on juh-
listanut palvelutoimintansa 110-vuotista taivalta. 

Lue lisää juhlaseminaarista Vaalijalan verkkosi-
vuilta www.vaalijala.fi

Juhlaseminaariin kokoonnuttiin 
Kuopion Musikkikeskukseen

Vaalijalan palvelukotiohjelman seuraava koh-
de, Siekkilän palvelukoti Mikkeliin, valmistuu 
vuoden lopulla. Palvelukotiin tulee 15 asuntoa 
neljään asuntoryhmään. Asukkaat pääsevät 
muuttamaan uusiin koteihinsa vuoden 2018 
alussa. 

Siekkilän palvelukoti tarjoaa yksilöllisiä erityis-
tason asumispalveluja kuntouttavalla työotteel-
la. Asukkaiden tuen tarve vaihtelee ja on osalla 

asukkaista hyvinkin vaativaa. 
Myös seuraavan palvelukodin rakentaminen on 

käynnistynyt. Jyväskylän Sääksvuoren palvelu-
kodin työmaan aloituskokous pidettiin lokakuun 
puolivälissä.  

Sääksvuoren palvelukotiin tulee 15 asuntoa 
vaativaa kuntouttavaa asumista tarvitseville kes-
kisuomalaisille asiakkaille. Palvelukoti valmistuu 
syksyllä 2018. 

Siekkilä palvelukoti valmistui ja  
Sääksvuoren rakennustyöt käyntiin
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– Läksyt ehdin yleensä tehdä jo koulussa, joten koulun jälkeen on aikaa 
pelata videopelejä tai puuhailla jotain omassa huoneessa, kertoo Vaalijalan 
uusimmassa oppilaskoti Jollassa kuntoutusjaksolla oleva Miro.

Lokakuun alussa toimintansa aloittanut Jolla on erityistä tukea tarvitseville 
lapsille ja nuorille tarkoitettu kodinomainen kuntoutusyksikkö Nenonpellos-
sa. Kuntoutus Jollassa perustuu vuorovaikutteiseen kehityspsykoterapiaan. 

– Jollassa lasten ja nuorten kanssa ollaan läsnä koko ajan. Henkilökunta on 
myös saanut ennen yksikön avautumista koulutusta DDP-terapiaan. Lisäksi 
kaikki ovat käyneet läpi kolmipäiväisen AVEKKI-toimintavan koulutuksen, 
kertoo oppilaskodin johtaja Anne Janhunen. 

Kodinomaisuus on paitsi aikuisen läsnäoloa, turvallista arkea ja yhdessä 
puuhailua, myös oleilemaan houkuttelevia, rentoja yhteisiä oleskelutiloja 
sekä viihtyisiä omia huoneita. Porukalla tehdään mm. retkiä, harrastetaan 
monipuolisesti liikuntaa, pelataan pelejä ja käydään elokuvissa. Aina kun 
Vaalijalan auto on käytettävissä, voidaan porukalla tehdä reissu vähän pi-
demmällekin. 

Koulunkäyntiä ja  
yhteistä puuhastelua
Arki Jollassa on samankaltaista kuin perheissäkin. Käydään koulua, harraste-
taan ja viikonloppuisin otetaan vähän rennommin. Viikonloppuisin aikuiset 
ja lapset tekevät yhdessä ruokaa, on herkkupäivä ja muutenkin puuhataan 
kaikkea kivaa yhdessä. 

– Lapset ja nuoret käyvät joko Sateenkaaren erityiskoulua tai ovat muualla 
jatko-opinnoissa. Jokainen opiskelee oman henkilökohtaisen suunnitelman 

pohjalta. Kuntoutus täällä Jollassa taas perustuu yksilölliseen kuntoutussuun-
nitelmaan, sanoo Anne Janhunen. 

Jollaan kuntoutukseen tulevat lapset ja nuoret ovat 9 -15-vuotiaita. Heillä 
on psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja kommuni-
kaatioon liittyviä haasteita. Kuntoutus on joko lyhyt- tai pitkäkestoista. 

– Voimme tarjota myös kriisijaksoja, jotka ovat maksimissaan kolmen vii-
kon mittaisia, kertoo Anne Janhunen. 

Porukalla hankittu  
verhoja ja mattoja
Jollan henkilökuntaan kuuluu kolme sairaanhoitajaa, 14 lähihoitajaa, oma 
kuntoutuskoordinaattori sekä toimintaterapeutti. Päiväaikaan työvuorossa 
on kerralla työssä kuusi työntekijää. Kuntoutuskoordinaattori ja toiminta-
terapeutti mukaan lukien määrä nousee kahdeksaan. Yövuorossa on yksi 
työntekijä. 

– Nuorilla on täällä omat huoneet, jotka he ovat saaneet sisustaa mie-
leisekseen. Porukalla on käyty hankkimassa verhoja, mattoja ja valaisimia, 
kertoo Anne Janhunen. 

Yhteisiin tiloihin kuuluu kaksi isoa oleskeluhuonetta televisioineen ja soh-
vineen, erillinen terapiahuone, jossa voi rauhoittua tai touhuta pienemmällä 
porukalla. Pieni erikoisuus ovat kahdesta kylpyhuoneesta löytyvät poream-
meet, jotka ovat heti alusta asti olleet käytössä joka ilta. 

– Tilat on varta vasten Jollan tarpeisiin remontoidut ja jo heti alussa ne ha-
vaittiin hyvin toimiviksi, Anne Janhunen kehuu. 

Jollassa eletään hyvin  
perheenomaista arkea

Jollan johtaja Anne Janhunen 
ja Miro aloittelevat yhteistä 
videopelihetkeä. Jollassa ol-
laan aina läsnä nuoria varten. 

Kanojen, kanien, lampaiden ja alpakoiden iltatoi-
miin löytyy aina innokkaita apuhoitajia Nenon-
pellossa. Kaislan kuntoutusyksikön keväällä 2014 
aloittama eläinavusteinen kuntoutus on hiljalleen 
levinnyt myös muihin Nenonpellon yksiköihin.

– Joka päivä meillä on eläinpihalla asiakkaita 
töissä tai harjoittelemassa eläinten hoitoa. Paljon 
on halukkaita apuhoitajia tulossa etenkin iltatoi-
miin mukaan, kertoo Vaalijalan eläinavusteinen 
valmentaja Eeva Leva. 

Eläinavusteinen valmennus on useimmiten eläin-
ten ruokkimista, niiden silittämistä tai yksinkertai-
simmillaan eläinten touhujen katselua. Kaislassa on 
huomattu, että siirtämällä kuntoutettavan huomio 
eläimiin, voidaan ongelmallista käytöstä hillitä tai 
hyvin sulkeutunut henkilö saada hiljalleen avautu-
maan eläinten hoidon lomassa.

– Eräskin yleensä vähäpuheinen tyttö ryhtyi 
jo muutaman käyntikerran jälkeen puhumaan 
enemmän, ja jonkin ajan kuluttua kertoi enem-
mänkin ajatuksistaan eläinten ruokkimisen ja 
hoitamisen lomassa, kertoo Eeva Leva. 

Kuulumisia kysellään
Eläimet myös vilahtelevat paljon asiakkaiden pu-
heissa. Aina joku tulee kysymään, miten eläimet 
voivat ja mitä niille kuuluu. 

– Innokkaita asukkaita on apuna eläinten siirtyes-
sä syksyllä talvihoitoon talleihin ja keväällä taas nii-
den siirtyessä ulos. Keväällä voi tulla karitsoja. Ennen 
joulua selviää, onko toinen lampaista kantavana, 
paljastaa Kaislan hoitaja Minna Maironiemi. 

Tallissa on kamerat, joiden välittämä kuva näkyy 

Eläinpihan karvaisille kuntouttajille  
löytyy aina innokkaita hoitajia 

yksiköissä, joissa on kuntoutettavana liikuntara-
joitteisia asiakkaita. Näin hekin pääsevät nautti-
maan eläimistä television välityksellä. 

Alpakat tulivat keväällä
Eläinpihalle saatiin uusia asukkaita keväällä. Kuo-
piosta muuttaneet alpakat, Neo, Nobel ja Sonetti 

ovat kotiutuneet hyvin Nenonpeltoon. Neo on 
päässyt jo vierailukäynnille yhteen yksikköön. 

– Toiseen kerrokseen mentiin hissillä, sillä alpa-
kat eivät ole kovin taitavia rappusissa kulkijoita. 
Vierailu sujui oikein hyvin, kertoo Eeva Leva. 

Alpakat sopivat hyvin eläinavusteiseen kuntou-
tukseen. Normaalioloissa eläin ei päästä ihmistä 
aivan lähelle ja koskettamaan, mutta kun päälle 
puetaan valjaat, antaa alpakka silittää ja nappaa 
suuhunsa mielihyvin tarjotun porkkanan.

– Kesällä meille syntyi myös kolme kanaa, joista 
tuli heti sylikanoja. Niin kesyjä ne ovat. Kaislaan 
on tullut hoitoon myös yksi hamsteri. Se on uusin 
tulokas, mainitsee Maironiemi. 

Vaalijala on mukana Pieksämäen Green Care –
toimintaryhmässä. Yksi tavoite on tehdä eläinten 
parissa paikkakunnalla tehtävää toimintaa tutuksi 
suurelle yleisölle sekä auttaa alan toimijoita ver-
kostoitumaan.

– Meillä käy paljon vieraana Vaalijalan omia 
vierailijaryhmiä, mutta muitakin ryhmiä voimme 
ottaa vastaan mahdollisuuksien mukaan. Meillä 
on jo käynyt mm. Nenonpellon päiväkodin lapsi-
ryhmä eläimiä katsomassa, Eeva Leva kertoo.

Alpakat Neo, Nobel ja 
Sonetti viihtyvät Kaislan 
eläinpihalla. 

Sylikanat ovat 
Nenonpellossa 
munista haudot-
tuja kanoja. 
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Vaalijalan 110-vuotisjuhlavuosi on tuonut mo-
nenlaista toimintaa ja tohinaa Nenonpeltoon 
ja Pieksämäelle. Olemme järjestäneet hienon 
Kehitysvammaisten kirkkopyhä-tapahtuman 
sekä monenlaisia juhlia asiakkaille, omaisille ja 
verkostoillemme. Myös Sateenkaaren koulun 
lapsille ja perheille on järjestetty perheiden 
päivä toukokuulla. Olemme saaneet paljon kii-
tosta juhlavuoden toiminnastamme. 

Osaamis- ja tuki- 
keskuksen yksiköissä  
tapahtuu 
Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuspaikko-
jen kysyntä nyt syksyllä 2017 on tasaista sekä 
aikuisten, nuorten että lasten yksiköissä. Op-
pilaskodit ovat aloittaneet uuden lukukauden 
mukavissa merkeissä. Kuuden lapsen oppilas-
koti Jollan remontti valmistui ja Jolla aloitti toi-
mintansa lokakuun alussa Nenonpellossa. Hen-
kilöstö kouluttautui ennen Jollan avautumista 
ja näin Jolla oli kaikin puolin valmis avaamaan 
ovensa lapsille.

Nenonpellon psykososiaalisen kuntoutusyk-
sikkö Korallin peruskorjauksen valmistuminen 
siirtyy helmikuun 2018 alkuun. Henkilöstö on 
rekrytoitu Koralliin ja henkilöstön täydennys-
koulutus on alkanut. Korallissa on yhdeksän 
tilavaa yksiötä, joissa on omat kylpyhuoneensa 
ja osassa yksiöitä on myös pienkeittiöt. 

Seuraava suuri investointihanke Nenonpel-
lossa on Sateenkaaren uusi koulurakennus, 
jonka rakennustyöt aloitetaan keväällä 2018. 
Sateenkaaren koulun kymmenen oppilas-
luokkaa on tällä hetkellä sijoitettuna ympäri 
Nenonpellon yksiköitä, eikä varsinaista koulu-
rakennusta ole ollut. 

Tämä rakennus on ensimmäinen oikea kou-
lurakennus osaamis- ja tukikeskuksessa. Vielä 
ei uuteenkaan koulurakennukseen mahdu 
kaikki luokat. Lisätilaa koululuokille ollaan ha-
kemassa Tahiniemestä Pieksämäeltä, josta on 
suunnitteilla vuokrata koulutiloja ensi keväänä. 
Nenonpellon koulun yhteyteen tulee myös 
kaikkia Nenonpellon yksiköitä ilta- ja kesäai-
kaan palveleva toiminnallinen piha-alue leikki- 
ja pelikenttineen. 

Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö on tullut 
luonnolliseksi osaksi lasten ja nuorten kun-
toutusprosessia. Perhetyön kuntoutusohjaajat 
ovat muiden asiantuntijoiden kanssa pitäneet 
ensimmäisen erityistä tukea tarvitsevien lasten 
perheiden perheleirin Vaalijalan Kaijärven leiri-

keskuksessa heinä-elokuun vaihteessa. Leirille 
osallistui kolme perhettä. Leiristä saatiin erin-
omaista kokemusta. 

Perheleirejä on tarkoitus järjestää tulevina 
kesinä eri kokoonpanolla jatkossakin, myös 
esimerkiksi autististen lasten perheille. Perhe-
leireistä voi kysyä enemmän perhetyön kun-
toutusohjaajilta. 

Päiväaikaisen toiminnan kehittäminen 
Pieksämäellä jatkuu edelleen. Päiväaikai-
sen toiminnan toivotaan jatkossa olevan yhä 
enemmän asiakkaiden osallisuuteen perus-
tuvaa. Olemme kehittämässä päiväaikaisen 
toiminnan ”tiekarttaa”, palettia, jossa asiakas 
itse saa tutustua juuri häntä kiinnostavaan 
päiväaikaiseen toimintaan eri vaihtoehdoista 
ja itse valita oman toimintansa. Näin asiakkaan 
itsemääräämisoikeus toteutuu, aivan samoin 
kuin me itse kukin valitsemme oman ammat-
timme ja työpaikkamme, jossa haluamme 
työskennellä. 

Tämä pakottaa itse toimintoja kehittymään 
asiakaslähtöisiksi, koska tässä mallissa toimi-
pisteet joutuvat lähes kilpailemaan asiakkaista. 
Mikäli jokin toiminta näyttää olevan todella 
suosittua, pyrimme järjestämään juuri sinne 
enemmän resursseja ja mahdollisuuksia. 

Sanotaan, ettei tämä kaikki ”kiva” sitten kui-
tenkaan siirry avopalveluihin kuntoutuksen jäl-
keen, mutta minusta sekin voi olla mahdollista. 
Ratkaisut eivät vaadi aina kasoittain rahaa 
vaan idearikkautta ja halua kehitykseen.

Vaalijalaan rekrytoidaan työntekijöitä. Sijai-
seksi voi ilmoittautua www.vaalijala.fi -sivus-
toilla ja yhteyttä voi myös ottaa puhelimitse 
ja sähköpostilla.  Tarvitsemme monenlaista 
ammatillista osaamista. Sijaisuuksia on tarjolla 
ympäri vuoden ammattihenkilöstölle. 

Maarit Rantakurtakko 
kuntoutuksen johtaja

KUULUMISIA OSAAMIS- JA TUKIKESKUKSESTA

Vaalijalassa luodaan erityistä toiminta-
mallia henkilöstön osaamisen kartoit-
tamiseksi tänä syksynä. Tavoitteena on 
luoda työkalu, joka tuo esille osaamisen 
tarpeet ja toimii yksiköiden johtamisen 
tukena. Työ on samalla valtakunnallises-
ti uraa uurtavaa. Toimintamallia miten 
osaamiskartoitus toimii johtamisen 
tukena, ei vielä ole olemassa sosiaali- ja 
terveysalalla.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on ollut 
Vaalijalan toiminnassa keskeistä pitkään. Erityistä 
tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa tarvitaan 
erityisosaamista, joka on samalla kuntayhtymälle 
valtavan suuri resurssi. 

Uuden toimintamallin kehittämisessä on käy-
tännössä kyse siitä, miten henkilöstön osaamista 
tulisi kehittää ja millä tavoin yksiköiden tarpeet 
saadaan esille sekä osaksi esimiesten johtamis-
työtä. Lopputuloksena on toimintamalli ja työvä-
line, jolla osaamiskartoituksen teko on kätevää, 
ja jonka tuomia tuloksia on esimiesten helppo 
lähteä viemään käytäntöön. 

– Tavoitteena on tehdä osaamiskartoituksesta 
työväline, joka vaikuttaa aina asiakas- ja työnteki-
jätasolle saakka, sanoo kehittämistyössä mukana 
oleva ja siitä väitöskirjaa tekevä monipalvelukes-
kuksen johtaja Jenni Rytkönen.

Henkilökunnan osaamiskartoituksesta johtamisen väline
Vaalijalassa luodaan uutta toimintamallia osaamisen kehittämiseksi 

Oppia aiemmin  
tehdyistä kartoituksista
Osaamiskartoituksia on Vaalijalassa tehty vuosien 
saatossa jo kolme kertaa. Syksyllä perustettiin 
työryhmä, jonka tehtävänä on kehittää osaamis-
kartoitusta eteenpäin. Työryhmässä ovat mukana 
Jenni Rytkösen lisäksi Vaalijalan laatupäällikkö 
Merja Jäppinen ja koulutussuunnittelija Maarit 
Luojus. Työssä on kuultu lisäksi johtoryhmää, 
sektorijohtajia sekä työntekijöitä. 

– Aluksi osaamisen kartoitukset tekivät näkyväksi 
henkilöstön osaamista. Ne loivat myös Myötätuulen 
koulutuskeskuksen ja sen koulutusaiheet. Toisessa 
vaiheessa sisällön osalta mentiin liian laajalle, ker-
taa Merja Jäppinen kartoitusten vaiheita.

Merja Jäppinen uskoo, että entisistä kartoi-
tuksista on opittu se, että nyt keskitytään vain ja 
ainoastaan henkilöstön ydinosaamiseen. 

Osaaminen myös  
osa brändiä
Vaalijalalle osaamisen kehittäminen ja sen tekemi-
nen näkyväksi on merkittävä asia. Myös kuntayh-
tymän asiakkaana olevat kunnat vaativat osaamis-
ta sekä sen osoittamista entistä selkeämmin.

– Osaaminen kytkeytyy myös Vaalijalan brän-
diin, eli miten haluttu työnantaja kuntayhtymä 
on. Kyse on myös pärjäämisestä. Siitä, miten pi-
detään yllä vahvan ja osaavan henkilöstön varaan 
rakentuvaa kilpailukykyä myös tulevaisuudessa, 

Jenni Rytkönen summaa. 
 Osaamista Vaalijalassa määrittää paitsi orga-

nisaatio, myös toimiala sekä yksiköiden nykyiset 
ja tulevat tarpeet. Tärkeimpänä on asiakkaan tar-
peet, jotka näkyvät konkreettisesti siinä, millaista 
osaamista yksiköissä tarvitaan. 

– Yksiköissä esiin tuleviin osaamisen tarpeisiin 
olemme myös keskittyneet. Mitä ovat ne yksiköi-
den asiat, jotka nousevat asiakkaiden tarpeista, 
ja mitä on erityisosaaminen, jota yksiköissä tarvi-
taan nyt ja jatkossa, selventää Vaalijalan koulutus-
suunnittelija Maarit Luojus. 

Jatkossa osaamiskartoituksilla halutaan saada 
enemmän tietoa, onko toteutettu koulutus ollut 
tarkoituksenmukaista ja oikeanlaista. 

Toimintamallin lisäksi  
syntyy väitöskirja
Vaalijalan osaamiskartoituksen kehittämistyö 
nivoutuu osaksi Jenni Rytkösen Itä-Suomen yli-
opiston Welfare, Heath and Management –tohto-
riohjelmaan tekemää väitöskirjatyötä. Työ kuvaa 
osaamisstrategian ja osaamiskartoitus-mallin 
kehittämistä Vaalijalan kuntayhtymässä. 

– Sosiaali- ja terveysalalla tutkimusta osaamis-
strategian ja osaamiskartoitusten kehittämiseksi 
on tekeillä hyvin vähän. Selkeää prosessinomaista 
toimintamallia ei tietääksemme tutkita ja kehite-
tä missään, sanoo Jenni Rytkönen. 

Hänen mukaansa tieteellistä tutkimusta ja 
näyttöä puuttuu etenkin siitä, miten osaamisen 
kehittämistä analysoidaan, mitä tiedolle tehdään 
ja miten kehittämistyö jatkuu. 

– Osaamiskartoituksia on kyllä tutkittu, mutta 
varsinaista toimintamallia, miten kartoitus toimii 
johtamisen tukena, ei ole missään tutkittu.  

Jenni Rytkönen uskoo, että hänen väitöskirjatyön-
sä tuo Vaalijalan osaamiskartoituksen kehittämisel-
le ja sen myötä syntyvälle toimintamallille tieteel-
listä arvopohjaa. Se on hyödyksi, mikäli prosessia 
halutaan edelleen kehittää. 

Kehittämistyöryhmän tavoitteena on saada uusi 
menetelmä käyttöön Vaalijalassa ensi vuoden lo-
pulla. Työsarkaa riittää, sillä myös itse kartoituksen 
kyselymenetelmästä pitää saada mahdollisimman 
selkeä ja henkilökunnalle helppokäyttöinen. 

Mitä ovat ne  
yksiköiden asiat,  
jotka nousevat  
asiakkaiden tarpeista, 
ja mitä on erityis- 
osaaminen, jota  
yksiköissä tarvitaan  
nyt ja jatkossa.

”
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– Messu oli kiva ja teltassa erittäin lämmin tunnelma, 
kehui Vaalijalan Nenonpellossa järjestettyä valtakun-
nallista kehitysvammaisten kirkkopyhää kangasnie-
meläinen Jouni Harttonen. 

Samaa mieltä on pertunmaalainen Ville Honka-
nen. Hän viihtyi hyvin myös messun jälkeen järjeste-
tyissä työpajoissa. 

– Messu oli ihan ok. Tunnelmakin oli oikein mukava, 
Ville Honkanen kehui. 

Valtakunnallista kehitysvammaisten kirkkopyhää 
vietettiin Pieksämäellä Nenonpellossa Mikkelinpäivän 
alla 20.9. Kehitysvammaisten Tukiliiton yli 40 vuotta 
sitten aloittama perinne on yhä voimissaan. Tälläkin 
kertaa kirkkopyhä kokosi lähes 900 vierasta. 

Kirkkopyhän messu  
isossa teltassa
Kirkkopyhä alkoi selkokielisellä messulla, Monin kielin 
keskellämme, Vaalijalan Nenonpeltoon pystytetys-
sä messuteltassa. Messun suunnittelusta vastasi-
vat Vaalijalan asukkaista, heidän omaisistaan sekä 
henkilökunnasta koostuva messuryhmä yhteistyössä 
Pieksämäen seurakunnan kanssa. 

Palvelutehtävissä toimivat piispa Jari Jolkkonen, 

messuryhmäläiset, kanttori Pekka Siikavirta sekä 
kehitysvammatyön papit Matti Pehkonen ja Sanna 
Hynninen. 

Kirkossa syyskuun lopulla vietettävä Mikkelinpäivä 
on enkelien ja lasten juhlapyhä. Enkeleistä puhuttiin 
myös kehitysvammaisten kirkkopyhässä. 

– Raamattu kertoo meille enkeleistä. Enkelit ovat 
Jumalan viestinviejiä ja heidän viestinsä on taivaalli-
nen. Se viesti on: ”Älä pelkää”. Siis luota, totesi saar-
nassaan pappi Matti Pehkonen.

Usko on hänen mukaansa lapsen kaltaista luotta-
musta, sisäistä luottamusta Isä Jumalaan. Sellaista, 
joka kantaa meitä ja antaa meille rohkeuden elää 
vapaana ja rauhassa. 

– Jokainen isä ja äiti tietää, että lapsen polku on 
hänen omansa, eikä niissä aina voi olla vanhempi mu-
kana. Isä Jumala voi, totesi Matti Pehkonen.

Pajatoimintaa ja päiväjuhla 
messun päätteeksi
Messun jälkeen vieraat osallistuivat monipuolisiin 
pajatoimintoihin. Pajojen teemat liittyivät juhlavuo-
den aiheisiin: Suomi 100, Reformaatio 500 ja Vaalijala 
110 vuotta. 

Pajat tarjosivat monenlaista tehtävää ja koettavaa. 
Itselleen pystyi mm. taiteilemaan Lutherin lätsän tai 
pinssin muistoksi kirkkopyhästä. Aistituvan multi-
sensorinen rentoutuspaja antoi mahdollisuuden ren-
toutumiseen ja kotieläinpihalla sai tavata Vaalijalan 
eläinystäviä. Myös Vaalijalan kirkon uuteen, ainutlaa-
tuiseen Aistialttariin riitti tutustujia jonoksi asti. 

Kirkkopyhä huipentui yhteiseen juhlaa messuteltas-
sa. Juhlan kantavana ajatuksena oli, että kaikilla olisi 

mukavaa. Niinpä vieraat saivat kokea monipuolisen 
ohjelman värikkäine esityksineen, musiikkeineen, 
näytelmineen sekä muine muistamisineen. 

Valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä on 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä ta-
pahtuma, jonka järjestämisestä vastaa Kirkkohallitus 
yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. 

Messu televisioitiin TV1:ssä 1.10.2017.

Tunnelmallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä Nenonpellossa

Kahvimyllyn palvelukodin kaverukset Olavi ja Ville ovat olleet lähes jokaisessa kirkkopyhässä mukana.

Kuva: Jouko Järvi

Markus Väisänen luki 
juhlassa esirukouksen. 
Taustalla pappi Matti  
Pehkonen.

Messun musiikista vastasivat  
Vaalijalan musiikkiryhmä  
ja Jarkko Maukonen & Co.

Kutsua ehtoolliselle  
noudatti moni. 

Pinssin prässäys  
muistoksi  
kirkkopyhästä  
kävi joutuisasti  
pinssipajassa.

Messuteltassa oli tiivis 
tunnelma. Väkeä oli  
paikalla runsaasti. 

Juhani Pellikka ja  
Jouni Herttonen  
ostoksilla matka- 
muistopajassa.
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Lumo ja Susanna 
Gråsten.

Sateenkaaren erityiskoulun uudisraken-
nuksen suunnittelutyö on edennyt aika-
taulun mukaisesti. Rakenteista on edetty 
koulun sisustuksen ja toiminnallisuuden 
suunnitteluun. Syksyksi 2019 valmis-
tuvasta koulurakennuksesta on tulossa 
erilaiset oppimistavat huomioiva ja osin 
täysin uniikki koulu.  

Uuteen koulurakennukseen on tulossa ratkaisu-
ja, joita ei muualla ole erityiskoulussa toteutettu. 
Tällaisia ovat mm. eri tiloihin tulevat, niihin varta-
vasten suunnitellut äänimaailmat sekä pienet, yh-
delle oppilaalle tarkoitetut oppimismajat. Majoja 
on suunniteltu esimerkiksi äidinkielen, matema-
tiikan, värien ja muotojen sekä eri planeettojen 
opiskeluun.

– Tiloihin tulevat yksilölliset äänimaailmat 
suunnitellaan vähentämään aistiärsykkeitä ja tu-
kemaan oppilaan vireystilaa ja yleensä opetusta, 
kertoo Sateenkaaren erityskoulun rehtori Satu 
Varpainen. 

Äänimaailmat sekä koulun aistiärsykkeitä 
vähentävän värimaailman suunnittelee Margit 
Sjöroos, joka on jo pitkään tutkinut ja kehittänyt 
aistiystävällisiä  ja stressiä vähentäviä tiloja. 

Hän on kehittänyt Stress free area -konseptin, 
jonka avulla voi suunnitella koulutiloihin negatii-

Erilainen koulurakennus  
erityisille lapsille
Sateenkaaren koulun uudisrakennus rikkoo totuttuja käsityksiä koulutilasta

visista aistiärsykkeistä vapaata tilaa. Kokonaisvas-
tuu koulun sisustussuunnittelusta on sisustusark-
kitehti Paula Soljamalla.

– Uudesta koulusta on tulossa myös kengätön 
koulu, sillä kaikkiin tiloihin tulee tekstiilimatot. 
Näin pyritään parantamaan akustointia ja sitä 
kautta vähentämään tilojen kaikumista, joka 
häiritsee monia aistiyliherkkiä lapsia, sanoo Satu 
Varpainen.

Tilavia luokkia ja  
yksilöllisiä oppimistiloja
Uuteen koulurakennukseen tulee tilat viidelle 
koululuokalle. Opetustilat sijoittuvat kahteen 
siipeen, joiden väliin tulee yhteisiä tiloja, kuten 
ruokasali ja opettajien yhteinen työtila. 

– Luokista tulee noin 60-neliöisiä. Jokainen on 
jaettavissa seinäkkeellä kahteen tilaan. Luokkien 

Vaalijalan Sateenkaaren erityiskoulun reh-
torin saappaisiin Sirkka Tammiruusun jäätyä 
eläkkeelle on astunut koulun vararehtori 
Satu Varpainen. Uuden rehtorin pesti alkoi 
virallisesti lokakuun alusta.  

– Sirkan saappaisiin astuminen on iso 
juttu, sillä esimiehenä hän oli erittäin am-
mattitaitoinen, muut huomioon ottava ja 
empaattinen, kehuu Satu Varpainen entistä 
esimiestään ja pitkäaikaista työtoveriaan. 

Sateenkaaren koulu ja sen oppilaat ovat 
Satu Varpaiselle tuttuja. Opetustyötä Sateen-
kaaren koulussa on takana 16 vuotta ja vara-
rehtorinakin hän on toiminut vuodesta 2002 
lähtien. Viimeisinä vuosina myös hallinnol-
lista työtä siirtyi enemmän vararehtorin teh-
täväksi. Sateenkaaren erityiskoulun arjen työ 
sekä tulevaisuuden kehittäminen jatkuvat 
siis tutulta pohjalta. 

– Parhaillaan meillä on käytössä jo kolmas 
opetussuunnitelma, jota olen ollut itse mu-
kana laatimassa, mainitsee Satu Varpainen.  

Sateenkaaren koulua  
tarvitaan jatkossakin
Tuleviin haasteisiin hän lähtee luottavaisin 
mielin. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevi-

en lasten ja nuorten opetus on jatkossakin 
järjestettävä tavalla tai toisella. Päinvastoin, 
Sateenkaaren koulun erityisosaamista tarvi-
taan varmasti sote-ratkaisujen jälkeenkin.

– Meillä on täällä erinomainen opetta-
jakunta.  Heillä on osaamista, jota ei saa 
opettajakoulutuksessa, vaan ainoastaan 
käytännön kokemuksen kautta. 

Uusi, vuonna 2019 valmistuva kouluraken-
nus mahdollistaa myös entistä monipuo-
lisemman opetuksen, jossa voidaan ottaa 
paremmin huomioon vaativan erityisen tuen 
yksilölliset tarpeet.

– Opetusta ja koulua on kehitettävä koko 
ajan. Tarpeet ja vaatimukset muuttuvat ajan 
myötä. Esimerkiksi autismin kirjon oppilai-
den opetuksen siirryttyä enenevässä määrin 
kotikuntien kouluihin, on meillä vastaavasti 
psykososiaalista tukea tarvitsevien oppilai-
den määrä kasvanut merkittävästi, kertoo 
Satu Varpainen.

Tällä hetkellä Sateenkaaren erityiskou-
lussa opiskelee 65 oppilasta kokoaikaisesti 
kymmenessä opetusryhmässä. Päälle tulevat 
vielä Nenonpellon yksiköihin lyhytkestoiseen 
kuntoutukseen tulevat oppilaat. 

Uutena vararehtorina on aloittanut erityis-
luokanopettaja Birgitta Taavitsainen. 

Satu Varpainen astui  
Sirkan saappaisiin  
koulun johtajana

yhteyteen tulee myös pienempiä, yhdelle tai kah-
delle oppilaalle tarkoitettuja tiloja, joissa voidaan 
antaa opetusta yksilöllisesti tarpeen mukaan, 
sanoo Satu Varpainen. 

Yhteiseen käyttöön on tulossa tilat musiikin 
opetukselle, toiminnalliselle opetukselle sekä mo-
toristen taitojen harjaannuttamiseen. Motoriseen 
toimintatilaan on tulossa mm. pallomeri, liuku-
mäki ja kävelyseiniä. 

Lisäksi yhteiseen käyttöön tulee aistihuone, 
jossa voidaan harjaannuttaa mm. hypo- ja hyper-
aisteja. Aistien harjoittamiseen liittyvät ohjelmat 
suunnitellaan oppilaskohtaisesti.

– Kokeilemme myös autisteille suunnatussa 
valkoisessa huoneessa uudenlaista väritystä, jossa 
koko tila ei ole puhtaan valkoista vaan värityk-
sessä käytetään murrettuja valkoisen sävyjä. Eri-
tyisesti aistitilojen suunnittelussa hyödynnetään 
Margit Sjöroosin kokemusta. 

Koulukin voi  
olla kodikas
Sateenkaaren koulun nykyisin käyttämissä tiloissa 
ei ole opettajan huonetta, eikä sellaista tule myös-
kään uuteen koulurakennukseen. Sen sijaan opet-
tajille tulee yhteinen, iso työskentelytila, jollainen 
nyt opettajilta puuttuu. Työhuoneessa tullaan kiin-
nittämään huomiota opettajien työergonomiaan 
sekä myös sinne luodaan oma äänimaailma.

– Tarkoitus on tilaratkaisuilla, väreillä, äänillä, 
jopa huonekalujen materiaaleilla ja valaisinten 
muodolla luoda uudenlaisia ja totutusta poik-
keavia opetustiloja. Tavoitteena on viihtyisät ja 
kodikkaat tilat, jotka palvelevat erilaisia tarpeita 
omaavia oppilaita, sanoo Satu Varpainen. 

Hän on tyytyväinen, että samaan aikaan uuden 
koulurakennuksen kanssa Nenonpeltoon valmistuu 
koulun viereen uusi lähiliikuntapuisto. Se tulee pal-
velemaan Sateenkaaren koulun oppilaiden lisäksi 
kaikkia Nenonpellon yksiköissä kuntoutuksessa ole-
via eri ikäisiä ja eritasoisesti liikkuvia henkilöitä. 

– Liikuntapuiston monipuoliset liikuntapaikat 
ja esteettömyys tukevat hyvin myös Sateenkaa-
ren erityiskoulun liikkuvan koulun periaatetta. 
Toki tavoite yhdestä tunnista liikuntaa jokaisen 
koulupäivän aikana toteutuu hyvin nykyisissäkin 
puitteissa, mutta uusi puisto tuo mukanaan lisää 
vaihtoehtoja liikkumisen toteutukseen, Satu Var-
painen toteaa. 

Lue lisää Sateenkaaren erityiskoulusta sekä uuden 
koulurakennuksen suunnittelusta Vaalijalan koti-
sivuilta www.vaalijala.fi

Sateenkaaren erityiskoulun uudisra-
kennus sulautuu erinomaisesti Ne-
nonpellon 1950-luvun vanhempaan 
rakennuskantaan. Koulun arkkitehti-
suunnittelu on pieksämäkeläisen ark-
kitehti Art Michaelin käsialaa. 

Valoa tiloihin 
tuovat suuret 
ikkunat. 

Satu Varpaisen mukaan opetusta ja koulua on kehitettävä koko ajan, sillä tarpeet ja 
vaatimukset muuttuvat ajan myötä. 
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Linnunpöntön naulaaminen on Mikko 
Suvannosta ja Sami Hätisestä muka-
vaa puuhaa. Molemmat käyvät tekemäs-
sä puutöitä kerran viikossa Suokadun 
toimintakeskuksessa Kuopiossa. 

Mukana ovat myös kaksi Sipulin ohjaajaa sekä 
puutöitä neuvova päiväkeskuksen vertaisohjaaja. 

Puutyöt ovat yksi monista jalkautuvan päivätoi-
minnan toimintamuodoista Kuopiossa, johon Vaa-
lijalan Sipulin palvelukodin asukkaat osallistuvat. 

– Päivätoimintana käydään tekemässä myös 
piha-alueiden puhdistusta Petosen, Neulamäen 
ja Alavan seurakunnille. Alavan seurakunnalle 
tehdään myös kirjeiden postitusta ja leivotaan. 
Lisäksi käydään halkotarhalla pinoamassa halkoja 
ja liikuntasaleilla, luettelee OTE-hankkeessa jal-
kautuvaa päivätoiminnan kehittämistyötä tekevä 
projektityöntekijä Eija Pitkänen. 

Sipulin palvelukodin kaikki asukkaat ovat muka-
na päivätoiminnassa. Palvelukodin asukaat ovat 
nuoria, etupäässä 17-26-vuotiaita. Vaalijalan hal-
linnoima Savon OTE-kärkihanke on mukana kehit-
tämässä jalkautuvaa päivätoimintaa ja etsimässä 
yhteistyökumppaneita. 

– Päivätoimintaa toteuttavat Sipulin omat 
ohjaajat. Toimintaa on paitsi kodin ulkopuolel-
la, myös talon sisällä. Täällä kotona askareisiin 

Vaalijalan Aistitupa Nenonpellossa on saanut 
Hyvissä käsissä -kunniamaininnan Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitolta. JHL haluaa tunnustuk-
sella muistaa työntekijöitä, jotka luovat uutta ja 
toimivat aktiivisesti työnsä kehittämiseksi.

Aistituvan työtä ja toimintaa ovat kehittäneet 
innolla ja hyvin itsenäisesti siellä työskentelevät 
ohjaajat Taru Mähönen ja Mia Kukkonen. 

He ovat ideoineet ja myös toteuttaneet erilaisia 
moniaistisia ympäristöjä, jotka aktivoivat ja tuot-
tavat elämyksiä. Aistituvalla asiakkaan osallisuut-
ta tuetaan kuuntelevalla kohtaamisella ja kunkin 
omalla kommunikaatiotavalla. 

Myös kosketus on tärkeää. Aistituvalla se on sa-
noja, eleitä, mielikuvia, aistimuksia sekä tietenkin 
käsin koskettamista. Asiakaskunnassa on paljon 
sellaisia ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta jää-
neet ilman kosketusta lapsesta saakka. 

– Tärkeintä on, että asiakas kokee tulevansa 
huomioiduksi ja kuulluksi. Myös koskemattomuus 
on tärkeä asia. Jos asiakas ei halua koskettamista, 
sitä ei tehdä, kertoo Taru Mähönen.

Aistikuormaa tasoitetaan 
rentoutumalla
Multisenso-työllä on Vaalijalassa pitkät perinteet. 
80-luvulla aistimonivammaisten yksikön hoitaja 
kävi Tanskassa opiskelemassa kuurosokeustyötä.
Alunperin toiminta rakennettiin kuurosokeille. 
Vielä muutama vuosi sitten kuntoutusta saivat 
vain liikuntaesteiset ja pyörätuolilla liikkuvat.

– Nykyisin kuntoutusta annetaan kaikille sitä 

tarvitseville. Jokaiselle tehdään aisti- ja rentou-
tustoiminnasta yksilölliset suunnitelmat, kertoo 
Mia Kukkonen. 

Aistikuormituksen tasaaminen, pysähtyminen, 
rauhoittuminen ja itsetuntemuksen lisääminen 
ovat moniaistivammaisten ihmisten kuntoutuksen 
kannalta tärkeää. Se auttaa vähentämään ja ehkäi-
semään laaja-alaisen vuorovaikutuksen häiriöitä.

– Parasta onkin, kun asiakkaat sanovat, että 
täällä on hyvä olla, toteaa Mia Kukkonen.  

Stressin tilalle  
hiljaisuutta
Aistituvan toimintaa on viime vuosina laajen-
nettu koskemaan kaikkia Vaalijalan yksiköissä 
oleskelevia. Nenonpellon yksiköt voivat varata 
tiloja iltakäyttöön, myös työntekijät voivat saada 
halutessaan rentoutusta. 

Aistitupaa voi myös vuokrata joko tilana tai oh-
jatun rentoutuksen kera. 

– Ihmiset ovat nykyisin stressaantuneita ja tar-
vitsevat rentoutusta. Meille jokaiselle on tärkeää 
kokea aina välillä pysähtymistä ja hiljaisuutta, 
Taru Mähönen toteaa. 

Hyvissä käsissä -kunniamaininnan perusteissa sa-
notaan, että Aistituvan henkilökunta tekee äärim-
mäisen arvokasta työtä omilla käsillään. Asiakkaat 
tarvitsevat kaikissa toiminnoissaan, muun muassa 
kommunikaatiossa ja ohjauksessa, ihmisen kättä. 

Aistituvalle annettu kunniamaininta on 12. ja 
ensimmäinen Kaakkois-Suomen alueelle tullut 
liiton Hyvissä käsissä -kunniamaininta. 

Aistitupa kohtaa  
kuunnellen ja koskettaen

Linnunpönttöjä ja bänditoimintaa nuorille
Sipulissa panostetaan monipuoliseen päivätoimintaan

kuuluvat ihan normaalit kodin puuhat siivoukses-
ta pyykkihuoltoon, kertoo Sipulin palvelukodin 
johtaja Heli Malkki. 

Sipulin uusi malli
Syksyllä asukkaidensa käyttöön luovutettu Sipulin 
palvelukoti poikkeaa jonkin verran tähän saakka 

valmistuneista Vaalijalan palvelukodeista. Kaikki 
asukkaat ovat autistisia, joten talossa on käytössä 
mm. oma aistihuone, jossa asukkaat voivat pa-
lauttaa mieliin aistikokemuksia sekä rentoutua 
ja palautua voimakkaista aistiärsykkeistä. Lisäksi 
saunaosastolta löytyy oma poreamme. 

– Asukkaat harrastavat paljon myös liikuntaa, 

joten käymme usein ulkoilemassa ja uimassa. 
Käytettävissä on myös motorinen rata, Heli Malkki 
kertoo. 

Sipulin asukkaiden käytössä on myös kahden 
kilometrin päässä palvelukodista sijaitseva Ylä-
kadun toimintatila. Siellä käydään laittamassa 
ruokaa ja syömässä yhdessä lounasta, tehdään 
koritöitä ja maalataan. 

– Jokaisen asukkaan parina päivätoiminnas-
sa on aina oma ohjaaja. Arkena meillä onkin 15 
asukasta kohden 13 ohjaajaa työssä, mainitsee 
Heli Malkki.

Ideoita päivätoimintaan
Ohjaajien päivittäistä työtä ohjaa päivätoiminnan 
koordinaattori. Hän suunnittelee päivätoimin-
taa ja pitää lankoja käsissä, jotta myös ohjaajien 
oma osaaminen ja taidot tulisivat hyödynnettyä 
toiminnassa.  

Päivätoiminnan koordinaattorina Sipulissa on 
juuri aloittanut Tiina Oksman-Miettinen. 

– Haemme parhaillaan lisää asukkaille sopivia 
toimintamuotoja. Ohjaajat tuovat myös minulle 
asukkaiden ehdotuksia ja ideoita siitä, mitä he 
haluaisivat tehdä.

Nyt suunnittelutyön alla on musiikkitoiminnan 
aloittaminen. Vetäjää haetaan parhaillaan. Sopiva 
tila on katsottuna jo valmiiksi Petosen nuorisoti-
lasta. Siellä on soittamiseen sopivia bänditiloja. 

Arki sujuu hyvin
Sipuliin muutto on ollut monen asukkaan elämäs-
sä iso muutos. Suurin osa asukkaista on siirtynyt 
palvelukotiin Vaalijalan Nenonpellon yksiköistä. 
Yksi tyytyväisistä asukkaista on Torsti Korhonen.

– Tykkään. Mukavaa on ollut. Parasta on, kun 
äiti käy kylässä Jyväskylästä, Torsti kertoo viittoen.

Kysymykseen, mitä hän haluaa tehdä mieluiten 
omassa kotona, tulee vastaus epäröimättä.

– Saunoa ja käydä suihkussa. 
Sipulin palvelukoti sijaitsee Kuopion Saaristo-

kaupungissa, luonnon keskellä ja vesistön äärellä. 
Alue on rauhallinen, mutta silti lähellä on hyvät 
peruspalvelut. Kuopion keskustaankin on lyhyt 
matka ja julkiset liikenneyhteydet ovat hyvät. 

– Arjen rutiinit alkavat sujua ja asukkaat sekä 
henkilökunta ovat tutustuneet toisiinsa hyvin, 
Heli Malkki toteaa.

Voi siis sanoa, että Sipulin väki on kotiutunut 
hyvin Saaristokaupunkiin.

Hyvissä Käsissä -kunniamaininnan luovuttivat Mia Kukkoselle ja Taru Mähöselle JHL:n alue-
päällikkö Hannu Repo ja aluetoimitsija Ritva Miettinen Kaakkois-Suomen aluetoimistosta. 

Sipulin asukkaita 
halkojen pinoamis-
työssä yksityisellä 
halkotarhalla. 

Torsti Korhonen on  
viihtynyt hyvin Sipulin 
kodissaan.

Sami Hätinen ja Mikko  
Suvanto esittelevät juuri  
valmistuneet linnunpöntöt.
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Eläkkeelle siirtyvän talousjohtaja Jorma Kovalai-
sen kauteen ajoittui Vaalijalan ehkä voimakkain 
muutoksen aika. Vajaan kahdeksan ja puolen vuoden 
työrupeamaa hän muistelee haasteellisena, mutta 
kiinnostavana ja työn kannalta mielekkäänä aikana. 

– Vaalijalassa muutosvauhti on ollut aika kova. 
Toiminta-alue on laajentunut Keski-Suomen 
suuntaan. Myös palvelukotien määrä on kasvanut 
nykyiseen laajuuteen sinä aikana, minkä itse olen 
täällä ollut, kertoo Jorma Kovalainen.

Kuntayhtymän toiminnan muutosta kuvaa 
Jorma Kovalaisen mukaan hyvin myös ulkokunta-
myynnin kehitys. Se on muille kuin kuntayhtymän 
jäsenkunnille tarjottuja palveluja.  

– Tullessani taloon se oli vuonna 2009 yhden 
miljoonan euron luokkaa. Nyt ulkokuntamyynti 
on kasvanut lähelle yhdeksää ja puolta miljoonaa 
euroa, Jorma Kovalainen toteaa.

Vaalijalan taloudenpidon kannalta ulkokunta-
myynnin kasvu ja palvelutarjonnassa tapahtuneet 
muutokset, kuten liikkuvien palvelujen kasvu, on 
tuonut liikkumavaraa.

– Myyntituottoja on tullut enemmän kuin jos 
toiminta olisi pysynyt perinteisellä toiminta-alu-
eella, sanoo Jorma Kovalainen. 

Taloushallinnon  
parissa liki 20 vuotta
Ennen Vaalijaan tuloa Jorma Kovalainen oli 
työskennellyt liki 20 vuotta Kajaanin kaupungin 

Jorma Kovalaisen kausi osui  
voimakkaan muutoksen aikaan

Minusta on  
työntekijän  
kannalta mielekästä, 
että voi olla  
mahdollisimman  
monipuolisissa  
työtehtävissä.

”

Ansaitusti huilimaan palveluksessa sosiaalitoimen sekä sivistystoimen 
talouspäällikkönä ja viimeisimpänä kaupungin 
talousjohtajana. 

– Minusta on työntekijän kannalta mielekästä, 
että voi olla mahdollisimman monipuolisissa työ-
tehtävissä. Vaikka minullakin työ on ollut talous-
painotteista, siitä huolimatta on saanut nähdä 
tätä työtä eri näkökulmista niin terveystoimen, 
koulutoimen, sosiaalitoimen ja koko kaupungin 
talouden kannalta, sanoo Jorma Kovalainen.

Vaalijalan talousjohtajan tehtävässä haasteet 
ovat työhön tulleet ison toiminta-alueen kautta. 
Lisäksi Jorma Kovalaisen tehtäviin on kuulunut 
henkilöstöhallinnon tehtäviä, yleishallinnon 
johtaminen, tukipalvelujen sektorijohtajan teh-
tävät sekä sihteerinä toimiminen kuntayhtymän 
hallituksessa. 

Työssä viihtymisestään Jorma Kovalainen kiittää 
erittäin osaavia ja mukavia työkavereita. 

– Oman mausteensa työhön on tuonut vilkas 
palvelukotien rakentaminen. Kun itse tulin taloon, 

oli valmiina vain Lukkarin palvelukoti Pieksämäel-
lä ja Nilsiään oli valmistumassa Pisan palvelukoti. 
Kaikissa muissa projekteissa olenkin sitten ollut 
mukana tätä viimeistä Sääksvuoren palvelukotia 
lukuun ottamatta. 

Vaalijalan taloudellinen tilanne jää Jorma Kova-
laisen jälkeen vakaalle pohjalle. Kuntayhtymällä 
ei ole omaa lainaa, ainoastaan palvelukotien ra-
kentamiseen otettua korkotukilainaa. Kaikki muut 
investoinnit on voitu kustantaa tulorahoituksella. 

Talousjohtajan  
tehtävät jakoon
Jorma Kovalaisen jäädessä eläkkeelle loppuu Vaa-
lijalassa yksi aikakausi, sillä uutta talousjohtajaa 
kuntayhtymään ei enää tule. Talousjohtajan teh-
tävät jakautuvat jatkossa usealle ihmiselle. 

– Talouspäällikkönä on aloittanut taloussuun-
nittelija Marja-Liisa Jantunen ja henkilöstöasiat 
siirtyvät uudelle henkilöstöpäällikölle. Tukipal-
velujen sektorijohtajan tehtävää hoitaa jatkossa 
kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen. 

Eläkepäiviksi Jorma Kovalainen muuttaa Kajaa-
niin. Siellä on hyvät puitteet harrastaa keilailua, 
joka on ollut mieleinen harrastus jo pitkään. Ka-
jaanissa keilahalli on peräti asunnon vieressä.

– Monta kertaa olen aloittanut myös espanjan 
kielen opinnot. Jospa nyt saisin vietyä opintoja 
eteenpäin kunnolla. Espanjassa tulee aina silloin 
tällöin käytyä, joten paikallisen kielen osaamises-
ta olisi hyötyä. 

Jorma Kovalainen kertoo,  
että yhtään ei ole ollut  
sellaista työpäivää, että  
olisi ollut vastenmielistä  
lähteä töihin. 

Vaalijalan kehitysvammalehtorin sekä 
myöhemmin kehitysvammapapin virkaa 
pitkään hoitanut rovasti Kirsti-Maija 
Paananen tuntee Vaalijalan historian 
pitkältä ajalta. 

– Toisinaan on vaikea sanoa, mistä se oma-
kohtainen historia Vaalijalan kanssa alkaa, kun 
varhaisimmat muistot ovat omasta lapsuudesta 
vanhempien kotona kertomista asioista, sanoo 
Kirsti-Maija Paananen. 

Kerrottavaa Paanasen lapsuudenkodissa Vaa-
lijalasta riitti, sillä äiti Siiri oli Suomen Kirkon 
Sisälähetysseuran sekä Vaalijalan perustajan Otto 
Aarnisalo tytär ja isä Sisälähetysseuran talousjoh-
taja Viljo Paananen.

Molemmat vanhemmat olivat myös asuneet 
lapsuudessaan Sortavalan Liikolassa, josta Vaalija-
lan toiminnan voidaan katsoa alkaneeksi 1900-lu-
vun alussa.  

– Kotona äiti ja isä usein muistelivat vanhoja 
asioita, mitä kaikkea Liikolassa oli tapahtunut. 
Niinpä toisinaan tuntuu, että itsekin olen ollut 
mukana Vaalijalan tapahtumissa jo sieltä Liikolas-
ta lähtien, Kirsti-Maija Paananen toteaa.

Isoisä Otto Aarnisalo  
oli leikkisä vaari
Kirsti-Maija Paananen on Vaalijalan perustajan 
Otto Aarnisalon tyttärentytär. Isoisänsä hän muis-
taa leikkisänä vaarina, joka piti paljon lapsenlap-
sistaan. 

Aarnisalot asuivat Kirsti-Maija Paanasen lap-
suusaikaan Sortavalan Diakonissalaitoksella, 
vaikka Otto Aarnisalo oli jo eläkkeellä Sisälähetys-
seuran johtajan tehtävästä. 

– Hän oli hyvin leikkisä vaari. Muistan, että 
kyläillessä hän usein kokeili meitä lapsia niskasta, 
että onko puuro syöty, vai onko niskassa kuoppa, 
Kirsti-Maija Paananen kertoo.

Kirsti-Maija Paananen muistelee myös lapsuu-
den kesiä Laatokan saaristossa, jossa Aarnisaloilla 
ja Paanasilla oli kesäasunnot vierekkäin. 

– Jossain vaiheessa kesää haimme aina mum-
mun ja vaarin saarelle huvilalle. Kun saaressa ei 
ollut kirkkoa, tapasi vaari lukea sunnuntaisin saar-
nansa omasta saarnakirjastaan. Meistä lapsista 
se taas tuntui todella unettavalta. Niin me sitten 
istuimme mummun ja vaarin tuvassa, kärpäset 
surisivat ja odotimme, että pääsisimme muihin 
touhuihin saarnan jälkeen, kertoo Kirsi-Maija 
Paananen.

Vaalijala on kuulunut Kirsti-Maija Paanasen 
elämään lapsuudesta lähtien 

Muistoja Sortavalan  
Vaalijalasta
Otto Aarnisalo sai talvisodan syttyessä aivoveren-
vuodon, eikä Kirsti-Maija Paanasen mukaan enää 
onneksi täysin tajunnut tilanteen vakavuutta, kun 
Sortavalasta oli lähdettävä sodan jaloista pois. 
Mutta tietty leikkisyys Otto Aarnisalolla säilyi 
viimeiseen asti.

– Muistan, kun palasimme vielä takaisin Sorta-
valaan jatkosodan ajaksi ja asuimme isovanhem-
pien kanssa yhdessä, vaari tuli pelaamaan pelejä 
lattialle meidän lasten kanssa. Eikä se varmasti 
ollut helppoa vanhalle miehelle.

Talvisodan sytyttyä hän teki evakkomatkan 
samassa junavaunussa Vaalijalan maatilalta lähte-
neiden kehitysvammaisten miesten kanssa. 

– Kolmen vuorokauden matkan jälkeen mää-
ränpäässä Kurikassa söimme koko Vaalijalan po-
rukka, niin asukkaat kuin henkilökunta ja heidän 
perheenjäsenensä yhdessä kansakoulun ruokalas-
sa, muistelee Kirsti-Maija Paananen. 

Myönteisyys erilaisia  
ihmisiä kohtaan
Kirsti-Maija Paanasen suhtautuminen kehitys-
vammaisuuteen on pitkälti peruja omasta lapsuu-
denkodista. Kotona puhuttiin kehitysvammaisista 
aina positiiviseen sävyyn.

–Isälllä ja äidillä oli hyvin myönteinen asennoi-
tuminen kehitysvammaisiin. Heidän mielestään 
jokainen oli arvokas, oli hän sitten kuinka vaikeas-
ti vammainen tahansa. 

Vahva perheen kytkös Vaalijalaan johti siihen, 
että Vaalijalasta muotoutui varsinainen elämän-
tehtävä myös Kirsti-Maija Paanaselle. 

Lue lisää Kirsti-Maija Paanasen muisteluita Sor-
tavalan Vaalijalasta ja uuden Vaalijalan vaiheista 
verkkosivuilta osoitteesta www. vaalijala.fi.

Lastenlapset yhdessä mummun ja vaarin kanssa. Kirsti-Maija Paananen edessä oikealla.  
Kuva: Kirsti-Maija Paanasen kotialbumi.

Kirsti-Maija Paananen vierailee edelleen sa-
tunnaisesti Vaalijalan Nenonpellon yksiköis-
sä tuttuja tapaamassa.
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KOULUTUSKESKUS MYÖTÄTUULI, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus 

KOULUTUSKALENTERI  SYKSY 2017 – KEVÄT 2018

Katso tarkemmin koulutusten sisällöt ja ILMOITTAUDU
www.vaalijala.fi/Koulutus/Koulutuskalenteri

TUKIVIITTOMIA JO HIEMAN  
OSAAVILLE, jatkokurssi
23.1.-17.4.2018 ,  joka toinen tiistai,  Vaali-
jalan osaamis- ja tukikeskus, Pieksämäki  
klo 12-13.30.
Hinta 150 € (sis. alv 24%)

SEKSUAALINEN  HYVÄKSIKÄYTTÖ 
2.11.2017, Vaalijalan osaamis- ja tukikes-
kus, Pieksämäki klo 9-15.30.
Kohderyhmä: sama kuin edellä.
Hinta 165 € (sis. alv 24%)

SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN 
22.2.2018,  Vaalijalan osaamis- ja tukikes-
kus, Pieksämäki klo 9-15.30.
Kohderyhmä: koulutukset ovat suunnat-
tu erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden 
kanssa työskenteleville.
Hinta 115 € (sis. alv 24%)

HYP- HUOMIOIVAN YHDESSÄOLON JA  
VUOROVAIKUTUKSEN MALLI 
30.11.2017 (osa 1) ja  11.1.2018  (osa 2),  
Pieksämäki klo 12.30-16.00  (puolipäiväi-
nen molempina päivinä).
Kohderyhmä: vaikeasti puhevammaisten 
kanssa työskentelevät, jotka haluavat käyn-
nistää työyhteisössään HYP- yhdessäolo- ja 
vuorovaikutusmallin.
Hinta 250 € (sis. alv 24%)

MOTIVOIVA HAASTATTELU
11.4.2018 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, 
Pieksämäki klo 8.30-16.00.
Hinta 110 €  (sis. alv 0%)

AUTISMIN KIRJO  
syventävät opinnot
AUTISMIN KIRJO – VÄLINEITÄ VUORO-
VAIKUTUKSEEN JA KOMMUNIKOINTIIN
8.2.2018, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus,  
Pieksämäki klo 8.30-16.00.
Hinta 135 € (sis. alv 24%)

AUTISMIN KIRJO – AISTITIEDON  
KÄSITTELY 
15.3.2018  (puolipäivää), Vaalijalan osaa-
mis- ja tukikeskus, Pieksämäki klo 12-16.00.
Hinta 65 € (sis. alv 24%)

AUTISMIN KIRJO – KÄYTTÄYTYMISEN  
HAASTEET
19.4.2018, Vaalijalan osaamis- ja tukikes-
kus, Pieksämäki klo 9-15.30.
Hinta 110 € (sis. alv 24%)

AUTISMIN KIRJO – LÄÄKEHOITO 
17.5.2018 (puolipäivää), Vaalijalan osaamis- 
ja tukikeskus,  Pieksämäki klo 12.30-15.00.
Hinta 80 € (sis. alv 24%)

KOULUTUKSET  ja KONSULTAATIOT 
oman työyhteisön tarpeiden 
mukaan
Tilauksesta toteutamme mm. seuraavia kou-
lutuksia: kuva- ja esinekommunikaatio, 
vuorovaikutuksen perustaidot, tablet-
titietokone kommunikaation tukena, 
puhevammaisen henkilön kohtaaminen 
AVEKKI-toimintatapamalli uhka- ja väkival-
tatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan, 
toimintakyvyn kuvaaminen TOIMI-
menetelmällä, kehitysvammaisuus ja 
mielenterveys ja terapeuttinen asen-
noituminen ja työskentely kuntoutus- ja 
hoitotyössä.

Kysy koulutuksista ja pyydä tarjous  
ottamalla yhteyttä koulutussuunnittelija 
Maarit Luojukseen  
maarit.luojus@vaalijala.fi tai   
puh. 050 3899 213. 

Uusi

Uusi

Uusi


