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VAALIJALA on Vaalijalan tiedotuslehti

Eksoten perhepalvelujen johtaja Riitta 
Hakoma ja sosiaalineuvos Markku 
Niemelä tekivät tänä vuonna sosiaali- ja 

terveysministeriön toimeksiannosta selvityksen 
erityishuollon tulevaisuudesta, linkki:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream handle/ 
10024/161100/Rap_42_18_Erityihuoltopiirit%20
poistuvat_kansilla.pdf

Selvityksessä he käsittelivät erityishuollon 
nykyisyyttä, tulevaisuuden näkymiä ja myös 
historiaa. He tekivät ehdotuksia, miten maakunta- 
ja sote-uudistuksessa tulisi palvelut järjestää ja 
asiakkaiden tarpeet oikein huomioida. 

Ehdotuksia on useita, joten kehotan asiasta 
kiinnostuneita tutustumaan raporttiin. Se on 
laadittu aika lukijaystävälliseksi. Poimin sieltä esiin 
muutaman, Vaalijalaa koskevan ehdotuksen:

• Vaalijala liitetään osaksi Etelä-Savon 
maakunnan liikelaitosta

• Vaalijalan Pohjois-Savossa sijaitsevien 
toimintojen osalta suositellaan yhteistyö- 
sopimusta

• Yhteistyöalueen (YTA) osaamisrakenteessa 
Vaalijala nähdään yhtenä keskeisenä toimijana 
ja se tuottaa merkittävän osan yhteistoiminta-
alueen palveluista erityisalallaan

• Ehdotetaan, että Vaalijala tuottaisi mielentila-
tutkimuksen jälkeen erityishuoltoon 
määrättyjen henkilöiden palveluja jatkossakin, 
samoin erityisen vaativia psykososiaalisen 
hoidon ja kuntoutuksen palveluja.

Ensimmäistä ehdotusta lukuun ottamatta 
ehdotukset vastaavat Vaalijalan viimevuosien 
näkemystä tulevaisuudesta. Vaalijala on painottanut 
YTA-tason toiminnan tärkeyttä maakuntatason 

SELVITYSHENKILÖ- 
RAPORTTI

palvelutoiminnan välttämättömänä tukena. Esi-
valmistelussa asia ei ole noussut keskiöön vaan 
maakunnat ovat nähneet tulevaisuutensa sangen 
itseriittoisena tukipalveluja lukuun ottamatta. 
Työ asian äärellä tapahtuu siis tulevaisuudessa, 
jossa toivottavasti yhteiset tarpeet tunnistetaan, 
muuten asiat ohjataan Helsingin päästä 
keskittämisasetuksella.

Miten YTA:n neljä maakuntaa Keski-Suomi, 
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo 
kehittyvät numeroiden valossa? Yhteinen väkiluku 
on laskenut tämän vuoden aikana yli 4000 hengellä. 
Laskua on ollut kaikissa maakunnissa. Syyskuun 
2018 valtion rahoituslaskelmien mukaan maakunta- 
ja sote-uudistuksessa alueen rahoitus on laskemassa 
liki 13 miljoonaa euroa vuositasolla. Aivan varmasti 
on olemassa tilastoja, joissa on maakunnista 
positiivisia lukuja. Voimarajojen näkökulmasta 
tilanne on kuitenkin tällä hetkellä tämä. 

Uskon edelleen, että maakunnistamme löytyy 
yhteinen intressi, joka johtaa neljä maakuntaa 
pohtimaan, miten asioita viedään eteenpäin 
siten, että voimme turvata yhdessä erityistä tukea 
tarvitseville ihmisille osaavat ja riittävät palvelut nyt 
ja tulevaisuudessa. 

Hyvää uudistuksen ja joulun odotusta!
Ilkka Jokinen

PÄÄKIRJOITUS

Palvelujen laadun kehittäminen ja kansainvälisessä 
sertifikaatissa määriteltyjen toimintatapojen 
vakiinnuttaminen on jatkunut syksyllä Vaalijalassa. 
Sertifikaatti tukee toiminnan kehittämistä.

– Vastuuta on siirretty sektoreille ja yksiköille, jotta 
henkilöstön tietoisuus kasvaa entisestään, sanoo 
Vaalijalan laatupäällikkö Merja Jäppinen. 

Hän kertoo, että käytäntöjen vieminen osaksi 
päivittäistä työtä on onnistunut yksiköissä hyvin. 
Toimintajärjestelmä VISOn käyttöönoton myötä yh-
teiset tavat toimia on tehty näkyviksi.

– VISOn käyttöä perehdytyksessä tulisi vielä lisätä. 
Esimerkiksi kaikkien uusien työntekijöiden perehdy-
tyksessä käytetään toimintajärjestelmä Visoa, johon 
on koottu prosessikuvaukset sekä toimintaohjeet, 
kertoo Merja Jäppinen.

– Laatutyö ja sertifikaatin noudattaminen edel-
lyttää,  että kaikki toimivat prosessien mukaan, hän 
toteaa. 

Vaalijalassa ei tehdä mitään erillistä laatutyötä, 
vaan sitä on toimintamallien ja yhteisten käytäntö-
jen noudattaminen, kehittäminen sekä toiminnan 
jatkuva seuranta. 

– Laatujärjestelmä on samalla johtamisen väline. 
Sen avulla saadaan tietoa siitä, miten toiminta sujuu ja 
millaista palautetta esimerkiksi asiakkailta tulee palve-

Vaikka Vaalijalan ISO 9001 sertifikaatti 
löytyy kehystettynä yksiköiden seiniltä, 
se ei Merja Jäppisen mukaan ole vain 
plakaatti seinällä. Laatujärjestelmä 
on keskeinen osa jokaisen työtä ja 
oiva väline palvelujen jatkuvassa 
kehittämisessä.  

Palvelujen laadun kehittäminen on jatkuvaa työtä

lujen ja toiminnan suhteen, Merja Jäppinen sanoo. 
Laatujärjestelmä  takaa, että kehittäminen on jär-

jestelmällistä ja asiakaslähtöistä.  

Korjaavia toimia tehty 
syksyn aikana
Tarkennettavaa toki jäi sertifikaatin jälkeenkin. 
Merja Jäppisen mukaan syksyn aikana on tehty 

korjaavia toimia viiteen poikkeamaan. Näitä 
ovat olleet mm. elintarvikkeiden omavalvonnan 
yhtenäistäminen ja perehdytykseen liittyvien 
lomakkeiden dokumentoinnin täsmentäminen.

– Lisäksi tulemme täsmentämään, kuinka Vaalija-
lan organisaatio toimii jatkossa laadun kehittämisen 
ja seurannan suhteen. Itse uskon, että kun järjestel-
mä on nyt luotu ja käytössä, se toimii. Meillä on mm. 
omat vastaavat tiimit prosesseille. Tiimit myös vas-
taavat niiden kehittämistä, Merja Jäppinen sanoo. 

Hän huomauttaa, että valmista järjestelmästä ei 
tule koskaan, kehittäminen on jatkuvaa. Ensi vuonna 
on tarkoitus keskittyä laatujärjestelmän kautta 
saatavan tiedon jalostamiseen ja tiivistämiseen, 
jotta se olisi nykyistä helpommin käytettävissä 
johtamisen apuvälineenä. 

Sateenkaaren erityskoulun uuden koulurakennuksen 
rakentaminen Nenonpellossa on hyvässä 
vauhdissa. Kuusi opetusryhmää saa uudet tilat, 
kun syyslukukausi alkaa 2019. Koulurakennuksen 
erityistiloja pääsevät hyödyntämään kaikki koulun 
oppilaat. 

Uudet luokkatilat on suunniteltu oppilaslähtöisesti 
aistiherkkyydet huomioiden. Luokissa on opetuksen 
eriyttäminen huomioitu tilaratkaisuilla. Kahdella 
opetussiivellä on myös omat sisäänkäynnit, mikä 
lisää turvallisuutta vähentää konfliktitilanteita. 

Tilojen värimaailmasta tulee seesteinen. Koululta 
löytyy oppilaita varten mm. aistitila, valkoinen tila, 
pienet oppimismajat, musiikkiluokka, opetuskeittiö 
sekä kodinhoidon tilat. 

Sateenkaaren koulun liikkuvan koulun ajatusta 
tukee uuteen kouluun tuleva motorinen toimintatila 
sekä toiminnallisen opetuksen tila. Koulun 
ympärille valmistuu yhtä aikaa uuden koulun kanssa 
lähiliikuntapuisto. 

Koulun julkisivuissa on huomioitu Nenonpellon 
alueen muut rakennukset. Julkisivujen 
suunnittelussa on tehty yhteistyötä Museoviraston 
kanssa. 

Sateenkaaren koulun 
uudisrakennuksen työt 
etenevät hyvää vauhtia

Etualalla uuden koulurakennuksen 
toisen siiven runkoa rakennetaan ison 
teltan suojassa. 
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Peräti 32 Vaalijalan työntekijää aloitti 
lokakuun alussa lasten ja nuorten 
psyykkisen hyvinvoinnin opinnot. Amanda 
Levy ja Jari Niskanen aloittivat omat 
25 opintopisteen laajuiset, Itä-Suomen 
yliopiston avoimen yliopiston opintonsa 
työn ohessa avoimin mielin ja suurella 
innolla.

Molemmat kokevat, että kun työuraa on jo jonkin 
verran takana, opiskelu on motivoivampaa ja ehkä 
helpompaa.

– Käytännön työn ja teorian yhteydet hahmottaa 
ehkä paremmin, kuin jos olisi opiskellut tätä samaa 
nuorena ja ennen kuin on työkokemusta alalta, 
sanoo Jari Niskanen. 

Opintokokonaisuudessa on paljon uutta siihen 
nähden, mitä kumpikin on aikaisemmin opiskellut 
lähihoitajan tutkinnon yhteydessä. 

– Se on selvää, että töitä tässä joutuu tekemään, 
mutta opiskelu myös antaa paljon, uskoo Amanda 
Levy.

Molemmat ovat työssä lasten ja nuorten oppilas-
kodissa Nenonpellossa, jossa on kuntoutuksessa psy-
kososiaalista ja psykiatrista kuntoutusta tarvitsevia 
lapsia. Koulutuksen myötä kumpikin uskoo, että näi-
den lasten taustoja ja kuntoutustarvetta on entistä 
helpompi ymmärtää. 

Koulutus tukee asiakkaiden ymmärtämistä
Avoimen yliopiston kurssilla aloitti 
täydennysopinnot iso joukko henkilöstöä

Vertaistukea  
työkavereilta
Amandan ja Jarin yksiköstä uuteen 
koulutusohjelmaan on ilmoittautunut kuusi 
työntekijää. Samassa tilanteessa olevien 

työkavereiden tuki on tärkeää.
– Työyhteisön ja työkavereiden tuella oli iso 

merkitys jo sille, että lähdin opiskelemaan. Yksin en 
olisi lähtenyt, kertoo Amanda Levy. 

Jari Niskanen taas kertoo saaneensa jo heti 
opintojen alkuvaiheessa apua muilta tietokoneen 
käytössä ja lähdeluettelon teossa. Hänelle verkossa 
tapahtuva opiskelu on myös uutta.

– Lähihoitajaopinnot suoritettiin pitkälle 
etäopiskeluna, joten minulle verkko-opiskelu on 
tuttua. Se on kätevä tapa opiskella työn ohessa, 
sanoo Amanda Levy.

Joustavaa yhteistyötä 
yliopiston kanssa
Vaalijalan kuntoutuksen johtaja Maarit 
Rantakurtakko kiittelee Itä-Suomen yliopiston 

avointa yliopistoa työnantajan toivomusten 
huomioimisesta opintojen järjestämisessä.

– Kuulin tästä opintokokonaisuudesta erään 
yliopiston luennoitsijan kautta ja totesin, että 
opintokokonaisuus vastaa hyvin sekä meidän 
oppilaskotien henkilökunnan että myös heitä 
työssään tukevien asiantuntijoiden osaamisen 
kehittämisen haasteisiin, Maarit Rantakurtakko 
kertoo. 

Hän mietti, mikä olisi paras tapa saada 
henkilöstöä kiinnostumaan ja motivoitumaan 
haasteellisista yliopisto-opinnoista työn ohella. 
Johtoryhmässä päätettiin, että Vaalijala tukee 
verkko-opintojen opintokokonaisuutta maksamalla 
osallistumismaksun henkilöstölleen. 

Työntekijä opiskelee verkko-opintokokonaisuuden 
omaan tahtiin omalla ajallaan. Kun opinnot on 
käyty, niihin sitoutunut opiskelija saa 600 euron 
stipendin tutkintotodistustaan vastaan. 

– Tiedotin opinnoista laajasti Vaalijalan 
henkilöstölle ja esitin meidän työntekijöitä 
hakeutumaan opintoihin. Kun yksi 
työntekijöistämme oli ollut yhteydessä avoimeen 
yliopistoon opintoihin ilmoittautumisesta, niin pian 
sieltä oltiin meihin yhteydessä, muistelee Maarit 
Rantakurtakko.

Avoimen yliopiston toimistolta järjestettiin 
asia niin, että yliopisto teki Vaalijalle oman 
ilmoittautumislinkin, jonka kautta halukkaat 
pystyivät helposti ilmoittautumaan kurssille.

– Järjestimme opinnoista informaatiotilaisuuden 
Nenonpellossa ja paikalla oli silloin myös kurssin 
vastuuopettaja, kertoo puolestaan suunnittelija Ulla 
Kekäläinen Itä-Suomen yliopistosta. 

Koulutuksella ajantasaiset 
tiedot ja taidot
Merkittävästä koulutuspanostuksesta hyötyy koko 
työyhteisö. Maarit Rantakurtakon mukaan se 
lisää henkilökunnan osaamista lasten ja nuorten 
psykiatrisessa ja psykososiaalisessa kuntoutuksessa. 

– Meillä työskentelee paljon lähihoitajia ja 
lähiohjaajia lasten ja nuorten parissa ja tämän 
koulutuksen kautta heille saadaan ajan tasalla 
olevat tiedot ja taidot lasten ja nuorten psyykkisestä 
hyvinvoinnista, sanoo Rantakurtakko. 

Hän lähti itsekin mukana opintokokonaisuuteen 
ja kertoo antavansa mielellään tarvittaessa 
opiskeluvinkkejä ja apua opintojen suorittamisessa 
ja vaikkapa esseen kirjoittamisessa.  

Lokakuun alussa alkaneet opinnot on tarkoitus 
saada loppuun ensi kesään menneessä, 
jonka jälkeen Vaalijalan koulutussopimuksen 
opintokokonaisuudesta tehneet voivat saada 
stipendinsä.  

Uuden lasten ja perheiden yksikkö Kom-
passin suunnittelutyö on alkanut. Sateen-
kaaren koululta syksyllä 2019 vapautuviin 
tiloihin sekä Vaahteran, Neliapilan ja Arjen 
Suolan tiloihin Nenonpellossa  rakennet-
tavan uuden yksikön pohjapiirrokset ovat 
parhaillaan työn alla. 

– Oman haasteensa asettavat Nenonpellon suo-
jellut, vanhat rakennukset. Niiden seinien sisälle on 
haasteellista suunnitella, peruskorjata ja rakentaa 
nykyaikaiset mitoitukset täyttävät sekä huone-, kyl-
pyhuone-  että  yhteiset tilat lapsille. Mutta kyllä me 
on päätetty siinä onnistua, toteaa Vaalijalan kuntou-
tuksen johtaja Maarit Rantakurtakko. 

Uuden Kompassin tilojen on tarkoitus vastata pa-
remmin nykyisiä lasten vaativan erityisen tuen psy-
kososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen tarpeita. 
Uudessa Kompassissa toimitaan viidessä-kuudessa 
kuntoutustiimissä, joissa kussakin on kahdesta nel-
jään lasta. 

Uudenlainen toimintamalli 
käyttöön
Myös kuntoutuksen toimintamalli tulee kehittymään 
uuden Kompassin myötä. Lasten ja nuorten yksi-
köissä on eräänä kuntoutuksen viitekehyksenä ollut 
kiintymyssuhteen muodostumiseen ja korjaamiseen 
perustuva malli. 

Viitekehysmallin syventämiseen tähtäävän todella 
pienryhmätoimintaa varten suunnitellun toiminta-
tapamallin kehittäminen alkaa Maarit Rantakurta-

kon mukaan ensi vuoden alussa. Kehittämistyöhön 
kutsutaan mukaan sekä hoitohenkilökuntaa että 
asiantuntijoita. 

– Uudessa Kompassissa kiintymyssuhdeviiteke-
hyksen toteutusta tukee se, että pyrimme pitämään 
lapsilla ja nuorilla samat hoitajat koko kuntoutuksen 
ajan, eikä vaihtuvuus ole suurta. Kuntoutustiimit 
ovat pieniä, jolloin esimerkiksi raportointiin menee 
nykyistä vähemmän aikaa ja tiedonkulku on mutka-
tonta, sanoo Maarit Rantakurtakko. 

Perheille oma asunto  
perhetapaamisiin

Kolmeen erilliseen sakaraan jakautuvien lasten 
ja nuorten kuntoutustilojen lisäksi Kompasiin tulee 
oma perheiden yksikkö, Pesue. Siihen tulee kahden 
makuuhuoneen ja keittiön omalla sisäänkäynnillä 
varustettu asunto perhetapaamisia varten. Asunnon 
viereen on tulossa vastaanotto- ja toimistotiloja sekä 
kokous- ja neuvottelutila. 

– Kompassin myötä otamme käyttöön uudenlai-
sen perhetyön mallin, johon kuuluu muun muassa 
perhetyön ensikäynti perheeseen jo ennen lapsen 
kuntoutukseen tuloa. Perheet tullaan jatkossa myös 
sitouttamaan entistä tiiviimmin mukaan lapsen kun-
toutukseen, Maarit Rantakurtakko kertoo. 

Perheiden odotetaan myös tutustuvan lapsensa 
kuntoutusta toteuttavaan henkilökuntaan entistä 
paremmin, kun toimitaan pienissä ryhmissä. 

Uuden Kompassin rakennustyöt on tarkoitus 
aloittaa ensi kesänä, kun koulutyö päättyy. Valmiina 
tilojen odotetaan olevan alkuvuodesta 2020. 

Lasten ja perheiden yksikkö 
Kompassin suunnittelutyö  
parhaillaan käynnissä

Vaalijala aloittaa viestintähankkeen joka kestää tou-
kokuun loppuun 2019. Hankkeen aikana kerrotaan ja 
keskustellaan julkisuudessa monella tavalla Vaalija-
lan palveluista ja odotuksista niitä kohtaan. 

Mukaan toivotaan asiakaskuntaamme, läheisiä 
ja aivan kaikkia. Aiheet tulevat koskettamaan myös 

suurta yleisöä, joka vielä ei tiedä Vaalijalasta mitään.
Tavoitteemme on, että hankkeen jälkeen Vaalijala 

ja sen toiminta tunnetaan neljän maakuntamme 
alueella ja laajemminkin Suomessa. Osoitamme 
myös sen, että Vaalijala on hyvän tulevaisuuden työ-
paikka. Yhteistyökumppanimme on Avidly Oyj.

Vaalijala käynnistää  
viestintähankkeen

Amanda Levy ja Jari Niskanen pääsivät kertomaan 
kokemuksiaan verkkomuotoisen koulutuksen 
aloituksesta ja työn ohessa opiskelemisesta avoimen 
yliopiston tuottamalle videolle.

Kuntoutuksen 
johtaja Maarit 
Rantakurtakko 
kertoi suunnittelija 
Ulla Kekäläiselle, 
kuinka hyvin 
avoin yliopisto tuli 
vastaan opintojen 
käytännön 
järjestelyissä.
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Osatyökykyisten työllistymistä tukeva 
Tuen ja ohjauksen malli on hyvä esimerkki 
kaksivuotisen Savon OTE-hankkeen 
kehittämistyöstä. Se tarjoaa uudenlaisen 
toimintamallin osatyökykyisten 
työllistymiseen yksilöllisellä tuella ja 
ohjauksella. 

Työtoiminta on mallissa nimetty työelämävalmiuksia 
tukevaksi toiminnaksi. Sen tavoite on kehittää 
työelämätaitoja ja rakentaa yksilöllinen urapolku. 
Keskeistä on työllistettävän oman osallisuuden 
tukeminen. Tukea annetaan myös tuetun työn, 
määräaikaisen työelämäkokeilun tai palkkasuhteisen 
työn rinnalla. 

– Vahvistamme ja tuemme henkilön osallisuutta 
ja toimintakykyä sekä ehkäisemme syrjäytymistä 
yksilöllisen, vertaistuellisen toiminnan kautta. 
Toisaalta voimme tukea myös asiakkaan 
työssä käyntiä, kertoo Savon OTE-hankkeen 
projektityöntekijä Ainomaria Anttonen. 

Olemassa olevan 
kehittämistä
Hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 
-kärkihankkeeseen kuuluva Savon OTE-hanke 
keskittyi uudistamaan osatyökykyisten tarvitsemien 
palveluiden toimintamalleja sekä kulttuuria. 
Tavoitteena on ollut kehittää palveluja siten, että 
ne tukevat mahdollisimman hyvin osatyökykyisten 
työllistymistä ja osallisuutta. 

– Olemme rikastuttaneet ja kehittäneet paljon 
jo olemassa olevia palveluja. Liikkeelle on lähdetty 
arjen tasolta ja asiakkaiden tarpeet, osallisuus ja 
itsemääräämisoikeus huomioiden, kertoo Savon 
OTE-hankkeen asiantuntija koordinoija Jenni 
Rytkönen. 

Toinen konkreettinen toimintamalli ja työväline on 
Opinnoista töihin -malli, jolla pyritään helpottamaan 
opintonsa päättävän nuoren siirtymistä 
työmarkkinoille osatyökykyisenäkin. Huomiota 
kiinnitetään erityisesti opintojen nivelvaiheisiin. 

– Opiskelijan oman osaamisen ja opintojen 
kriittisten nivelvaiheiden tunnistaminen on 

Parempia palveluja ja työllistymismahdollisuuksia 
Savon OTE-hanke  
loppusuoralla

tärkeää. Oleellista on myös määrittää opintojen eri 
vaiheiden vastuutahot, kertoo Savon OTE-hankkeen 
projektikoordinaattori Jukka Ripatti. 

Jenni Rytkönen uskoo, että Savon OTE-hankkeen 
myötä osatyökykyiset henkilöt pääsevät tarpeensa 
mukaisiin palveluihin entistä tehokkaammin ja 
yhä useampi osatyökykyinen henkilö myös etenee 
työllistymispolullaan. 

Erimuotoisia  
palveluja
Savon OTE-hankkeessa kehitetyt ja mallinnetut 
palvelut ovat hyvin erimuotoisia. Yhteistä niille 
kaikille on osallisuuden tukeminen. Palveluja 
on pilotoitu kahden vuoden aikana neljällä 
paikkakunnalla: Kuopiossa, Mikkelissä, Varkaudessa 
ja Pieksämäellä. 

Kuopiossa Sipulin palvelukodissa kehitettiin 
hankkeessa jalkautuvaa päivätoimintaa. Siinä 
perinteisesti toimintakeskuksessa tapahtuvan 
päivätoiminnan sijasta toimintaa toteuttaa Sipulin 
palvelukodin oma henkilökunta, jokaisen asukkaan 
omien mieltymysten ja tarpeiden pohjalta. 

– Uutta lähdettiin kehittämään, koska se 
perinteinen toimintamalli ei enää vastannut Sipulin 
asukkaiden tarpeisiin. Nyt toimintaan saadaan 
joustavuutta ja yksilöllisyyttä, kertoo Sipulin 

palvelukodin päivätoiminnan koordinaattori Tiina 
Oksman-Miettinen. 

Sipulissa asuu 15 paljon tukea tarvitsevaa 
autismin kirjon asukasta. Tällä hetkellä jalkautuvassa 
päivätoiminnassa on mukana jokainen palvelukodin 
asukas. He tekevät mm. kuopiolaisten seurakuntien 
ja Sipulin palvelukodin pihatöitä, puutöitä verstaalla, 
käyvät hevos- ja eläinavusteisessa toiminnassa, 

musiikkituokioissa ja leipovat ja valmistavat yhdessä 
ruokaa. 

Jalkautuvan päivätoiminnan jokaisesta 
toiminnasta on tehty kuvaus ja koko toiminnasta 
laadittu palvelukuvaus. Toimintamuoto on otettu 
Sipulin palvelukodin lisäksi käyttöön Vaalijalan 
Siekkilän palvelukodissa Mikkelissä. Se tullaan 
ottamaan käyttöön myös loppuvuodesta avattavassa 
Sääksvuoren palvelukodissa Jyväskylässä. 

Matalan kynnyksen 
vertaistuellista toimintaa
Mikkelissä erilaisissa matalan kynnyksen 
toimintaryhmissä kävi kevään 2018 aikana noin 690 
osallistujaa. Ryhmien tarkoitus on tukea mukana 
olevien osallisuutta ja toimintakykyä. 

Toiminnalliset ryhmät tarjosivat mm. luovaa 
toimintaa kuvataiteen, teatterin ja tanssin 
muodoissa, liikuntaa ja hyvinvointia erilaisten 
liikuntaryhmien kautta sekä vertaistukea tuettuun 
asumiseen ja avotyötoiminnassa mukana oleville. 

Vertaistuellisten ryhmien toiminnan tuloksia 
tuotiin myös suuren yleisön nähtäville. Luovan 
toiminnan Hyppy-teatteriryhmä sekä soveltavan 
tanssin työpajalaiset esimerkiksi osallistuivat 
Mikkelin Teatterissa toukokuussa pidettyyn Hyppy-
teatteritapahtumaan. 

– Ryhmien toiminta on hankkeen aikana 
juurrutettu osaksi Savoset Mikkelin toimintaa. 

Vaalijalan kuntayhtymässä toimintamalli on otettu 
käyttöön Savoset Tervon, Savoset Juvan, Nilsiän 
Koivikon ja Savoset Mäntyharjun yksiköissä, kertoo 
projektityöntekijä Arja Karppinen Mikkelistä.

Osallisuuden ja 
toimintakyvyn vahvistamista
Hyvin on lähtenyt leviämään myös Varkaudessa 
jo usean vuoden ajan toimineen vapaa-ajan 
klubitoiminnan malli. Klubitoiminta on suunnattu 
ensisijaisesti itsenäisesti tai vanhempien luona 
asuville kehitysvammaisille ja erityisen tuen 
tarpeessa oleville henkilöille. 

– Klubitoiminta on vertaistuellista 
ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa ja 
tukea osallisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäistä 
syrjäytymistä. Pääasiallisesti toiminta tapahtuu 
iltaisin ja viikonloppuisin, kertoo projektityöntekijä 
Ainomaria Anttonen Varkaudesta. 

Toiminnassa mukana olevien osallisuus toteutuu 
klubin raadin sekä klubitoimikunnan kautta. 
Toimikunta suunnittelee toimintaa yhdessä 
ohjaajien kanssa ja raadin kautta kartoitetaan 
mukana olevien toiveita sekä kerätään palautetta 
toiminnasta. 

– Klubitoiminta voi esimerkiksi olla yksi tuen ja 
ohjauksen mallissa käytettävä osallisuutta tukevan 
toiminnan muoto vertaistuellisten ryhmien rinnalla”, 
esittää Ainomaria Anttonen. 

Savon OTE-hankkeessa Varkauden klubitoiminnan 
sisältöjä on monipuolistettu ja sidosryhmiä 
kasvatettu. Klubitoiminta on myös tuotteistettu ja 
otettu käyttöön viime keväänä Pieksämäellä. 

Syksyllä hankekumppani Savon 
Vammaisasuntosäätiö käynnisti oman Chillaillaan-
hankkeen, jossa matalan kynnyksen klubitoimintaa 
tarjotaan erityistä tukea tarvitseville nuorille 
Varkauden mallin pohjalta. Klubitoimintaan 

ovat käyneet tutustumassa myös Kuopion 
kaupungin sekä Kymenlaakson sairaanhoito- ja 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustajat.

Vuoden 2018 lopussa päättyvän Osatyökykyisille 
tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen rahoittajana 
toimii sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja 
hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. Savon OTE-hankkeen koordinoinnista vastaa 
Vaalijalan kuntayhtymä. 

Konsensussopimus 
tulosten 
juurruttamisesta

Savon OTE-hankkeessa kehitettyjen hyvien 
käytäntöjen ja tulosten levittämiseksi ja 
juurruttamiseksi allekirjoitettiin 15. ja 
23. marraskuuta Etelä- ja Pohjois-Savon 
maakunnissa ns. konsensussopimus. 

 – Sopimuksessa sovitaan mm. työryhmästä, 
joka jatkaa hankkeessa aikaansaatujen 
hyvien käytäntöjen levittämistä, alueellisen 
osaamisen kehittämistä sekä osallisuutta 
tukevien palvelujen ja KVANKIN laatukriteerien 
juurruttamisesta  maakunnissa, kertoo Jukka 
Ripatti.

Molemmissa maakunnissa pidettyihin 
allekirjoitustiliasuuksiin saatiin videotervehdys 
ministeri Pirkko Mattilalta. Hän korosti, että 
valtakunnalisessa OTE-hankkessa on laitettu 
alulle sellaista, joka mahdollistaa paremman 
tulevaisuuden. 

Mattila esitti myös haasteen, että maakunnat 
yhdessä eri toimijoiden kanssa asettavat 
tavoitteet osatyökyisten työllistymiselle ja 
osallisuutta tukeville toimille. 

Hyppy-teatteriryhmän ja soveltavan tanssin työpajalaisten yhteisharjoitukset keväällä 2018.

Tero Honkanen laulaa Varkauden Eetun 
klubilla. Hannu ja Erja Ahtiainen tanssivat  
laulun tahdissa. 

Sipulin palvelukoti Kuopiossa toteutti asukkaille musapajan yhdessä Kuopion konservatorion hyvinvointitoimialan 
kanssa. 
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Kesä 2018 jäi muistoihin ihanana, helteisenä 
huippukesänä. Saimme varmasti jokainen 
kerättyä kesän aikana voimia uusiin koitoksiin 
syksyä ja talvea varten. Vaalijalan osaamis- ja 
tukikeskus voi hehkuttaa vieläkin kesäkuun 
alun hienoja hetkiä, kun pitkäjänteinen 
laatutyömme tavoite saavutettiin, ulkoiset 
auditoinnit suoritettiin ja saimme ISO 9001 
laatujärjestelmän sertifikaatin. 

Laatujärjestelmän kehittämisen eteen on 
tehty paljon työtä. Monet sisäiset auditoinnit 
omien auditoijiemme suorittamina ovat 
kehittäneet toimintaa, kun olemme 
paneutuneet auditoinnissa ilmenneisiin 
kehittämiskohteisiin ja poikkeamiin. Laatutyö 
jatkuu sovituin sisäisin ja ulkoisin auditoinnein 
sekä laadunvarmistuksen että kehittämistyön 
merkeissä edelleen.  

Osaamis- ja tukikeskuksen 
yksiköissä tapahtuu 
Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuspaikkojen 
kysyntä on vakiintunut syksyn edetessä. 
Nenonpellon yksiköistä muutetaan tasaiseen 
tahtiin takaisin koteihin ja myös uusiin 
palvelukoteihin. 

Sääskvuoren palvelukotiin Jyväskylään 
muuttaa marras-joulukuussa yhdeksän asiakasta 
Nenonpellosta, mikä on iloinen asia. Asiakkaat 
saavat pitkäjänteistä muuttovalmennusta ennen 
muuttojaan. 

Nenonpellon yksiköiden kuntoutuksen kysyntä 
on muuten ollut tasaista ja hallittavissa olevaa. 
Keväällä muuttojen ansiosta Nenonpellon 
Neliapila-yksikkö lakkautui. Asiakkaat siirtyivät 
pääasiassa avopalveluihin. Henkilökunta sijoittui 
työskentelemään Vaalijalan muihin yksiköihin. 

Nyt muuttaa useampi kuntoutuja Saari-
yksiköstä avopalveluihin ja näin hoivayksikkö 
Saaren toiminta lakkaa vuoden vaihteessa. 
Myös Saaren henkilöstö sijoittuu Vaalijalan 
muihin yksiköihin. Pieksämäen keskustassa 
sijaitseva Puistola-yksikkö muuttuu virallisesti 
hoivayksiköstä kuntoutusyksiköksi vuoden 
vaihteessa. Puistolan toiminnan viitekehyksiä 
kehitetään yhdessä hoitohenkilöstön ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

Sateenkaaren uuden koulurakennuksen raken-
taminen on aikataulussaan ja valmistuu kesällä 

2019. Kaksi Sateenkaaren erityiskoulun koulu-
luokkaa sijoittui syksyllä Tahiniemeen Pieksämä-
elle ja koulutyö siellä on sujunut hyvin. Koulussa 
on tänä syksynä enemmän oppilaita kuin kos-
kaan aikaisemmin. 

Lasten ja nuorten kuntoutus tarvitsee 
uusia ajanmukaisia tiloja edelleen. Lasten ja 
nuorten kuntoutus vaatii sekä yksilöllisyyttä 
että yhteisöllisyyttä. Myös perheet ovat 
yhä enemmän keskiössä lasten ja nuorten 
kuntoutuksessa. 

Tähän tarpeeseen on aloitettu 14-paikkaisen 
lasten ja perheiden yksikön eli uuden Kompassin 
suunnittelu. Tarkoitus on peruskorjata neljän 
yksikön kokonaisuus tähän tarkoitukseen. Uusi 
yksikkö korvaa nykyisen Kompassin eli Kompassi 
muuttaa vuoden vaihteessa 2020 nykyaikaisiin 
tiloihin lähelle koulurakennusta.

Nenonpellon yksiköissä on syksyn 2018 
aikana valmisteltu hintareformia. Entinen 
monimutkainen hinnoittelu tulee uudistumaan 
kokonaan. Lasten ja nuorten oppilaskotien sekä 
aikuisten kuntoutusyksiköiden hinnoittelu tulee 
muuttumaan 5-6 -portaiseksi hinnoitteluksi 
asiakkaan kuntoutustarpeiden mukaisesti.

Vaalijalaan rekrytoidaan työntekijöitä. 
Sijaiseksi voi ilmoittautua www.vaalijala.
fi -sivustoilla ja yhteyttä voi myös ottaa 
puhelimitse ja sähköpostillakin. Tarvitsemme 
monenlaista ammatillista osaamista. 
Sijaisuuksia on tarjolla ympäri vuoden 
ammattihenkilöstölle. 

Maarit Rantakurtakko 
kuntoutuksen johtaja

KUULUMISIA OSAAMIS- JA TUKIKESKUKSESTA

Kymmenen vuotta sitten Vaalijalassa käyn-
nistetty AVEKKI-koulutus on vuosien saatos-
sa kasvanut AVEKKI-palveluiksi. Koulutuk-
sen rinnalle on tullut vahvasti työyhteisöille 
ja yksiköille tarjottava konsultatiivinen työ, 
jälkiselvittelypalvelu, AVEKKI-perhetyö sekä 
uusimpana itsemääräämislainsäädännön 
koulutukset.

– Kun aloitimme Jamil Zidanin kanssa vuonna 2009 
AVEKKI-koulutukset Vaalijalassa, kävi jo muutaman 
kuukauden kuluttua selväksi, ettei pelkkä koulutus 
riitä luomaan toimintatapaa ja sille vaikuttavuutta, 
kertoo vastaava kouluttaja Niko Kivimäki. 

Varsin nopeasti AVEKKI-koulutusten rinnalle tuli 
mukaan konsultointi, jota alkuun Vaalijalan omat 
yksiköt alkoivat hankkia AVEKKI-kouluttajilta. 

– Konsultointi on yhteisöille ja yksiköille tarjottavaa 
palvelua. Siinä käydään läpi ajankohtaisia asioita ta-
pauspohjaisesti tai viedään jokin AVEKin teema yhtei-
söön yhdessä läpi käytäväksi. Se on myös osaamisen 
vahvistamista, kertoo kouluttaja Hanna Ylönen.

AVEKKI on laajentunut koulutuksesta 
monipuoliseksi palvelujen  
kokonaisuudeksi Vaalijalassa

Niko Kivimäki korostaa, että mitään etukäteissuun-
nitelmaa ei välttämättä kouluttajalla ole yksikköön 
mennessä. 

– Kyse on enemmän tutkimisesta, havaintojen 
tekemisestä, ihmettelystä ja uusien näkökulmien 
etsimisestä tilanteeseen. Siinä katsotaan asiak-
kaan elämään neljästä näkökulmasta: asiakkaan 
omasta, sisäisestä näkökulmasta sekä työntekijän, 
työyhteisön ja ympäristön näkökulmasta, sanoo Niko 
Kivimäki. 

Monet Vaalijalan omat yksiköt käyttävät konsul-
tatiivistä työtä apuna kuukausittain, osa taas har-
vemmin, esimerkiksi kerran tai kaksi puolivuosittain. 
Aina toteutus on yksikön tarpeen mukaan. 

– Tavoite on ennakoinnin vahvistaminen, rajoitus-
toimenpiteiden vähentäminen ja ylipäätään ihmisen 
elämän, käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen parem-
pi ymmärtäminen, Niko Kivimäki toteaa. 

Vaalijalassa käytössä  
jälkiselvittelyn kulttuuri
 Jälkiselvittely kuuluu osana AVEKKI-toimintatapaan. 
Se päättää aina AVEKKI-toimintaprosessin. Niko 

Kivimäki korostaa, että jälkiselvittelyä ei tehdä vain 
kriisitilanteen jälkeen, vaan se on paikallaan myös 
silloin, kun on onnistuttu jossakin. 

– Olemme luoneet Vaalijalassa vuosien varrel-
la omaa jälkiselvittelyn kulttuuria ja käytössä on 
ohjeistus henkilökunnan väliseen jälkiselvittelyyn. 
Tämä on harvinaista, sillä pääsääntöisesti kehitys-
vammapalvelut eivät pidä jälkiselvittelyä sisällään, 
korostaa Niko Kivimäki.

Jälkiselvittely takaa, että ihmisillä on myös oikeus 
toipua kriiseistä. Vaalijalassa jälkiselvittely käydään 
myös asiakkaan kanssa sekä ulotetaan muuhun asia-
kasyhteisöön sekä omaisiin.  

– Asiakkaan kanssa käytävän jälkiselvittelyn myös 
soisi lisääntyvän nykyisestä. Näin varmasti tulee jat-
kossa olemaan, kun lakikin siihen velvoittaa, toteaa 
Hanna Ylönen. 

Tulevaisuudessa tavoite Vaalijalassa on, että 
yksiköt ottavat entistä enemmän vastuusta itse jäl-
kiselvittelystä. Tähän antaa pohjan AVEKKI-koulutus 
sekä ohjeistus ja mallit. Vakavissa kriisitilanteissa 
kuitenkin aina tarvitaan kriisityöhön kouluttautunut 
henkilö. 

Uusien palvelujen  
kysyntä kasvaa
AVEKKI-perhetyössä palvelu viedään asiakkaan 
kotiin ja siellä olevien tilanteiden äärelle. Työn on 
konsultatiivista, kuntien kustantamaa poliklinikka-
työtä. Niko Kivimäen mukaan perhetyö ei ole vielä 
saanut sille kuuluvaa jalansijaa, vaikka kyse on hyvin 
tavoitteellisesta työstä. 

– Oppilaskodit ovat käyttäneet meidän perhetyön 
konsultaatiota hyväksi mm. oppilaskodin ja oppilai-
den perheiden välisissä tilaisuuksissa. Uskon, että 
tulevaisuudessa perhetyö tulee vain lisääntymään, 
sanoo Niko Kivimäki. 

Uutena palveluna Vaalijalan AVEKKI-palveluihin 
on otettu itsemääräämisoikeuden koulutus, josta on 
juuri valmistunut palvelukuvaus. Vaalijalan koulutus 
eroaa monista muista, usein lakiasioihin ja kirjaami-
seen painottuvista koulutuksista. 

– Meillä IMO-koulutuksen kärki on arjessa ja käy-
tännönläheisyydessä. Siinä, miten itsemääräämis-
oikeus näkyy ja toteutuu yksilön ja yksikön arjessa 
sekä miten siitä selviydytään, kertoo Hanna Ylönen. 

Koulutuksen kysyntää lisää itsemääräämisoike-
uslaki, jota monissa pienissä yksiköissä vasta ollaan 
tuomassa käytäntöön. 

– Kysyntä tulee lisääntymään myös, kun uusi asia-
kas- ja potilaslaki otetaan käyttöön, sanoo koulutta-
ja Katariina Vepsäläinen. 

Lähitulevaisuudessa uutena AVEKKI-palvelujen 
kokonaisuuteen tullaan liittämään myös työnohjaus, 
sillä Niko Kivimäki opiskelee parhaillaan työnohjaa-
jaksi ja tekee nyt työn ohella harjoitusohjauksia. 

Kysyntää on enemmän  
kuin koskaan 
– Tilanne on se, että kuntayhtymän ulkopuolelle 
on koulutusta kysytty tänä vuonna enemmän kuin 
koskaan. Meillä on iso koulutuskokonaisuuden tar-
jous mennyt läpi ja muita tarjouksia on vireillä. Nyt 
on katsottava, miten jätetyille tarjouksille käy ja sen 
jälkeen tehdäänkö niiden pohjalta kuinka paljon 
tilauksia, kuvaa tilannetta Niko Kivimäki. 

 Tilausten pohjalta katsotaan, kuinka paljon koulu-
tusta voidaan toteuttaa. 

– Meillä on Vaalijalassa se etu, että olemme 
edelleen valtakunnallisesti lippulaivaorganisaatio 
AVEKKI-toimintatavan osalta. Missään muualla ei ole 
tällaisia palveluja, mitä on Vaalijalassa, muistuttaa 
Niko Kivimäki.

Hanna Ylönen, 
Katariina Vep-
säläinen ja Niko 
Kivimäki ovat 
iloisia siitä, että 
Vaalijalan yksiöt 
tukeutuvat AVEK-
KI-palveluihin mo-
nessa asiassa. He 
ovat saaneet olla 
apuna kaikkialla, 
missä asiakkaan 
ja työntekijän 
turvallisuus on 
ensisijalla.  



10 11

–Täällä voimme käyttää lähiympäristöä, kuten ur-
heilukenttää ja leikkipuistoja, hyödyksi opetuksessa. 
Oppilaiden on helppo tulla kotoa tai Nenonpellon 
oppilaskodeista, kertoo erityisopettaja Henna Muu-
ruvirta. 

Hän opettaa toista Sateenkaaren koulun Tahi-
niemen kahdesta koululuokasta, 5-9-luokkalaisia. 
Toisella koululuokalla on ainoastaan yläkoululaisia. 
Kaikkiaan Tahiniemen koulussa on 17 oppilasta. 

Yhteistä oppilaille on se, että he hyötyvät 
koulunkäynnistä ympäristössä, jossa tulevat 
jatkamaan koulunkäyntiä tai opiskeluaan 
kuntoutuksesta päästyään.

– Tahiniemessä koululaiset oppivat esimerkiksi toi-
mimaan kaupunkiympäristössä, käyttämään julkisia 
kulkuvälineitä sekä arkisia palveluja. He harjaantu-
vat myös ottamaan enemmän vastuuta koulutyös-
tään, jolloin siirtyminen jatko-opintoihin myöhem-
min on sujuvampaa, sanoo Sateenkaaren koulun 
rehtori Satu Varpainen. 

Sateenkaarelaiset herättivät vanhan koulun eloon

Oppilaat  
viihtyvät hyvin
Oppilaat ovat pitäneet uudesta kouluyksiköstä. Vain 
kahden luokan kokoinen koulu on rauhallinen ym-
päristö. Hyvin on Tahiniemessä viihtynyt myös Jani 
Piispa.

– Opettaja on hyvä. Täällä oppii asioita ja opiskelu 
on mukavaa. Tilat ovat hyvät ja kaverit kivoja, Jani 
Piispa luettelee. 

Hän itse pitää varsinkin historian ja uskonnon 
opiskelusta. Historiassa kiehtoo historialliset 
henkilöt, rakennukset sekä kiinnostavat paikat.

– Viimeksi historian tunnilla luettiin piispa Henri-
kistä. Olen itsekin piispa sukunimeltäni, huomauttaa 
Jani. 

Hyvin on Tahiniemessä viihtynyt Sateenkaaren 
koulun erityisopettajana syksyllä aloittanut Henna 
Muuruvirta. 

– Työ on tuttua, sillä toimin aiemmin erityisopet-
tajana Varkaudessa. Syksyn aikana myös oppilaat 
ja koulun toimintatavat ovat tulleet hyvin tutuiksi. 
Koulutyön aloitus sujui sekin yllättävän hyvin, vaikka 
alkuun jouduimme hankkimaan uusia opetusvälinei-
tä sekä kalusteita luokkiin, hän kertoo.

Lähiympäristöä 
hyödynnetään oppitunneilla
Tahiniemi on Jesse Nikulan mielestä oikein hyvä 
paikka käydä koulua. Oppilaskunnan puheenjohta-

jana toimiva Jesse kertoo, että oppilaskunta on ollut 
aktiivinen ja tehnyt esityksen koskien Nenonpeltoon 
rakennettavaa uutta koulua. 

– Teimme esityksen, että uuden koulun pihalle 
pitäisi saada pihavälineitä, kuten keinuja ja muuta, 
hän toteaa.

Tahiniemessä voidaan liikuntaan ja ulkoiluun 
hyödyntää oman pihan lisäksi lähellä olevia 
liikuntapaikkoja. 

– Liikuntatunteja voimme pitää tässä kouluraken-
nuksen yhteydessä olevassa liikuntasalissa tai sitten 
ulkona läheisellä urheilukentällä. Olemme käyneet 

jo suunnistamassa porukalla tässä lähellä, kertoo 
erityisopettaja Henna Muuruvirta.

Tahiniemi on Nenonpeltoa mieluisampi valinta 
myös Kristian Helille. 

– Olen viihtynyt. Koulukin on lähtenyt sujumaan 
hyvin. Kouluaineet on mukavia, erityisesti pidän mu-
siikista, hän kertoo.

Oppilasmäärä 
ennätyslukemissa
Sateenkaaren erityiskoululle kuluva vuosi on 
ennätyksellinen. Rehtori Satu Varpainen laskee 
koulun kirjoilla olevan 69 oppilasta. Lisäksi tulevat 
vielä lyhyiden kuntoutusjaksojen oppilaat.

– Kotoa käyvien osuus on kasvanut viime vuodesta 
kymmenellä prosentilla, osuuden ollen nyt neljä-
kymmentä prosenttia, kertoo Satu Varpainen. 

Sateenkaaren koulun luokat ovat nyt täynnä, 
eikä ensi syksynä valmistuva uusi koulurakennus 
tuo tilanteeseen juuri muutosta. Uusiin tiloihin kun 
sijoittuu kuusi nykyistä luokkaa, jotka nyt toimivat 
hajallaan eri tiloissa ympäri Nenonpeltoa. Nämä tilat 
taas eivät enää palaa opetuskäyttöön. 

– Tahiniemen koulun kokemukset ovat olleet roh-
kaisevia ja tukevat ajattelua, että opetuksen järjestä-
minen kaupungissa tulee olemaan pysyvä ratkaisu, 
sanoo Satu Varpainen.  

Jo kertaalleen koulukäytöstä poistettu Tahiniemen koulu heräsi uudelleen eloon 
syksyllä Pieksämäellä. 1980-luvulla valmistuneeseen koulurakennukseen muutti 
Vaalijalan Sateenkaaren koulun kaksi luokkaa. Koulu ympäristöineen tarjoaa hyvät 
puitteet oppilaille, joiden koulunkäynnin tukena ei tarvita enää Nenonpellon kaikkia 
kuntoutuspalveluja.

Liikuntatunteja 
voimme pitää tässä 
koulurakennuksen 
yhteydessä olevassa 
liikuntasalissa tai 
sitten ulkona läheisellä 
urheilukentällä.

”

Jani Piispa esittelee 
tekemäänsä 
seinätaulua.

Erityisopettaja 
Henna 
Muuruvirta käy 
läpi Kristian Helin 
kanssa puisen 
kenkätelineen 
kokoamisohjetta. 

Teknisen työn 
ohjaaja Sami Sal-
mikuukka opastaa 
Jesse Nikulaa puu-
osien työstämi-
sessä. 

Jesse Nikula sahaa kenkätelineen osia oikean 
mittaisiksi.
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Vaativan erityisen tuen osaamista tarvitaan yhä 
enemmän varhaiskasvatuksessa sekä lähikoulujen 
esi- ja perusopetuksessa kautta maan. Tästä syystä 
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä opetushallitus 
käynnistivät keväällä 2018 vaativan erityisen tuen 
kehittämisen osana yhtenäisen perusopetuksen 
kehittämistä. 

– Sosiaalisen ja tunne-elämän taidoissa lapsilla 
ja nuorilla on enenevässä määrin puutteita ja 
ne ovat yhä useammin opetuksen haasteena 
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. 
Meillä on huomattu, että psykososiaalista tukea 
tarvitsevia oppilaita on koko ajan enemmän, sanoo 
Vaalijalan Sateenkaaren erityiskoulun rehtori Satu 
Varpainen. 

Vaativaa erityistä tukea oppimisen ja 
koulunkäynnin tueksi tarvitsee Suomessa arviolta 
noin 10 000 lasta ja nuorta. Oppilailla voi olla 
vaativaa psyykkistä oireilua, autisminkirjoa, 
kehitysvamma-diagnoosi tai vaikea- ja 
monivammaisuutta. 

Alueellinen VIP-verkosto
Sateenkaaren erityiskoulu on mukana Kuopion 
yliopistollisen sairaalan KYSin alueellisessa 
vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston 
toiminnassa. VIP-verkoston tavoite on yhdistää ja 
syventää Etelä- ja Pohjois-Savon, Keski-Suomen sekä 
Pohjois-Karjalan varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja 

lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen 
alueellisia voimavaroja. 

Lisäksi verkoston tehtävänä on vastata 
nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin 
vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän 
opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa 
toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa.

– Oppilashuollon toimivuutta tulee kehittää 
edelleen, jotta oppilaille saadaan oikea-aikaista ja 
heidän tarpeisiinsa vastaavaa tukea. Tämä edellyttää 
myös vastuun jakamista koko kunnan tasolla. 
Nykyisin vastuu on liikaa koululla, vaikka tuen 
tarve voi kohdistua koko perheen tilanteeseen. On 
tärkeää yhdessä pohtia, miten eri palvelut saadaan 
kohdennettua oikein, sanoo Satu Varpainen. 

VIP-verkosto kehittää päiväkotien ja koulujen erityisen tuen osaamista
Vaalijalan Sateenkaaren erityiskoulu on mukana KYSin alueellisessa verkostossa 

Erityisopetuksen osaaminen 
koottu yhteen
Vaativan erityisen tuen alueelliseen VIP-
kehittämisryhmään kuuluu asiantuntijoita 
varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, 
erityisopetuksesta sekä oppilashuollosta. Ryhmässä 
on huomioitu myös erikoissairaanhoidon, 
sosiaalitoimen ja erityisopetuksen kehittäminen. 

Sateenkaaren erityiskoulusta ryhmässä on mukana 
rehtori Satu Varpaisen lisäksi vararehtori Birgitta 
Taavitsainen. Alueellinen ryhmä kokoontuu neljä 
kertaa vuodessa.

– Aloitimme toukokuussa kartoittamalla alueellisia 
kehittämistarpeita. Syyskuussa tapasimme toisen 

kerran. Silloin pohdimme, millaisia tukipolkuja tulisi 
rakentaa oppilaan tueksi, kertoo Satu Varpainen.

Ydinryhmä koordinoi 
toimintaa
Alueellisen kehittämisryhmän lisäksi KYSin 
alueella toimii ydinryhmä, joka koordinoi ja 
edistää alueellista kehittämistyötä sekä tukee 
ennaltaehkäisevää ja moniammatillista työotetta 
sekä lähikouluperiaatetta. Rehtori Satu Varpainen 
toimii tämän ydinryhmä puheenjohtajana. 

– Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja 
sekä edistää toimivien käytäntöjen kokeilua 
ja käyttöönottoa. Esimerkiksi poissaolojen 

määrän pienentämiseen haetaan mallia, jolla 
koulupudokkaiden määrän kasvu saataisiin 
pienemmäksi, sanoo Satu Varpainen.

Hänen mielestään on tärkeää, että lapsi käy koulua 
vaikka vain yhdenkin oppitunnin päivässä. Se on 
enemmän kuin ei yhtään oppituntia. Koulunkäynti 
luo oppilaalle päivään selkeän rutiinin, se auttaa 
pysymään kiinni arjessa ja tukee sosiaalista 
vuorovaikutusta. 

– Koulunkäynnin sujuminen vaatii usein erilaisia, 
hyvin yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja. Niiden 
myötä oppituntien ja oppiaineiden määrää voidaan 
lisästä koulunkäynnin alkaessa sujua paremmin, 
toteaa Satu Varpainen. 

Vaalijalan ensimmäisen Keski-Suomeen 
valmistuneen palvelukodin asukkaat 
ovat aloittaneet juuri muuton uusiin 
asuntoihinsa. Sääksvuoren palvelukoti 
on järjestyksessä 14. kohde Vaalijalan 
palveluasuntojen rakentamisohjelmassa. 
Palvelukodin harjannostajaisia vietettiin 
syyskuun alussa.

Ensimmäiset asukkaat muuttavat sisään 
Sääksvuoren palvelukotiin tämän lehden 
ilmestyessä. Palvelukodin johtaja Anna Matsi 
kertoo, että muutto tapahtuu useiden päivien aikana 
porrastetusti. Työntekijöitä palvelukodissa on noin 
neljäkymmentä. 

Sääksvuoren palvelukodin harjannostajaisia 
vietettiin syyskuussa varsin lähellä valmistumista. 
Se mahdollisti asukkaiden ja heidän omaistensa 
tutustua melkein valmiisiin tiloihin. Yksi 
Sääksvuoreen muuttavista on jyväskyläläinen 
Joonas Norvapalo. Hän tutustui tulevaan kotiinsa 
yhdessä vanhempiensa Päivi ja Kare Norvapalon 
kanssa.

– Hyvältä vaikuttaa, vastasi Joonas Norvapalo 

Sääksvuori on Vaalijalan 
ensimmäinen palvelukoti 
Keski-Suomessa

kysymykseen, miltä tuleva oma asunto vaikuttaa. 
Asunnon yksi seinä on maalattu Joonaksen 

valitsemalla lempivärillä. Vastaava sininen seinä 
löytyy myös hänen lapsuudenkodistaan. 

– Sängyn paikkaa tässä vähän vielä katsotaan. 
Saa nähdä, miten Joonaksen sänky mahtuu sille 
varattuun tilaan, tuumi Kare Norvapalo. 

Ikkunoita uudessa asunnossa on runsaasti. 
Niihin on Päivi Norvapalon mukaan hankittava 
pimennysverho, muuten Joonas ei saa nukuttua 
kunnolla. 

– Oma sisäänkäynti asuntoon on myös mukava 
juttu. Se tekee tästä vielä enemmän oman asunnon, 
totesi Päivi Norvapalo. 

Historialliset harjakaiset
Sääksvuoren palvelukodin valmistuminen ja 
käyttöönotto on historiallinen hetki. Kyseessä on 
ensimmäinen yksikkö, jonka Vaalijalan kuntayhtymä 
rakennuttaa ja ottaa käyttöön Keski-Suomen 
maakunnassa. Hankkeen taustalla on ollut tarve 
saada asuntoja Vaalijalan asiakkaille omalta 
kotipaikkakunnalta ja läheltä omaisia. 

– Uusi palvelukoti mahdollistaa vaativampaa 
tukea tarvitsevien henkilöiden asumisen osana 

asuinyhteisöä. Koti myös sijoittuu yhdelle parhaista 
alueista Jyväskylässä, kiitteli harjannostajaisten 
yhteydessä Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen 
puheenjohtaja Anja Manninen. 

Tukea ja yhteisöllisyyttä
Reilut kolme miljoonaa euroa maksaneeseen 
palvelukotiin tulee kodit viidelletoista vaativampaa 

tukea tarvitsevalle asukkaalle. 
– Kussakin asuntoyksikössä on kahdesta neljään 

asuntoa, aivan kuten yleiseksi tavoitteeksi on 
asetettu, kertoi Vaalijalan kuntayhtymän johtaja 
Ilkka Jokinen. 

Hänen mukaansa palvelukotiin oli alun perin 
suunniteltu hieman toteutunutta enemmän 
asukkaiden yhteistä tilaa. Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskuksen tiukat rahoitusehdot kuitenkin 
rajoittavat yhteisten tilojen kokoa. 

– Yhteisöllisyyttä luo kuitenkin korkea 
tila rakennuksen keskellä. Se on vetänyt jo 
rakennusaikana hyvin puoleensa rakennusmiehiä, 
ja vetää varmasti puoleensa myös asukkaita talon 
valmistuttua, totesi palvelukodin suunnitellut 
arkkitehti Art Michael. 

Hänelle Sääksvuori on jo kaikkiaan viides 
palvelukodin suunnittelutyö, joka valmistuu 
Jyväskylään. Neljä aikaisempaa ovat valmistuneet 
Jyväskylän kaupungille. Hieman Sääksvuori poikkeaa 
ulkonäöltään muista Vaalijalan palvelukodeista. 

– Kaupungin toivomuksesta rakennuksen katto 
toteutettiin siten, että talo muistuttaa vähän pientä 
alppikylää, Art Michael kuvaili. 

Päivi, Joonas ja 
Kare Norvapalo 
mittaavat 
Joonaksen tulevan 
asunnon ikkunoita 
verhoja varten.

Joonas Norvapalo 
oli hyvin tyyty-
väinen uuteen 
asuntoonsa.

Alppikylän 
piirteet näkyvät 
palvelukodin katon 
muodoissa. 
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Oppisopimuskoulutuksella on koulutettu 
lähihoitajia Vaalijalan kuntayhtymälle 
kymmenen vuotta. Sinä aikana on 
lähihoitajaksi Vaalijalassa valmistunut 
oppisopimuksella reilut 80 henkilöä. 

– Ensimmäisinä vuosina oppisopimuskoulutuksessa 
oli muutama koulutettava kerrallaan. Viimeiset 
seitsemän vuotta koulutettavien määrät ovat 
olleet suurempia, kertoo Vaalijalan ylihoitaja Airi 
Nissinen.

Parhaillaan uusimuotoisessa, reforminmukaisessa 
lähihoitajan oppisopimuskoulutuksessa on 17 
henkilöä. Osa heistä on aloittanut syyskuussa 2017, 
osa tämän vuoden alussa sekä elokuussa. 

– Ennen koulutuksen uudistusta aloittaneita 
meillä on 15 henkilöä. He valmistuvat keväällä 2019, 
mainitsee Airi Nissinen.

Reformin mukaisessa oppisopimuskoulutuksessa 
opiskelevat tekevät työtä Vaalijalan eri yksiköissä. 
Teoriatunnit järjestetään kaikille opiskelijoille 
yhteisenä kahtena iltapäivänä viikossa. Tunnit 
pidetään Vaalijalassa. Lisäksi Vaalijalassa on oma ns. 
klinikkaopettaja paikalla joka arkipäivä. Opettaja 
vaihtuu opetettavan oppiaineen mukaan. Opettaja 
myös kiertää yksiköissä opiskelijoiden luona 
ohjaamassa työtä.

– Opettaja pääsee näin kätevästi keskustelemaan ja 
pitämään palavereja myös Vaalijalan henkilöstön kans-
sa. Yhteistyö onkin sujunut hyvin ja päivittäinen kans-
sakäyminen on ollut juohevaa, kiittelee Airi  Nissinen. 

Reformin mukainen lähihoitajan 
oppisopimuskoulutus toteutetaan yhteistyössä 
Seurakuntaopiston  kanssa.  

Vuoden tai parin vuoden 
työskentely takana
Yleensä oppisopimuskoulutuksen aloittaneet ovat 
työskennelleet vuodesta kahteen Vaalijalassa 
ennen opiskelun aloittamista. Näin on Airi  Nissisen 
mukaan hyvin voitu varmistaa vielä henkilön 
soveltuvuus alalle. 

– On ollut hienoa kuulla, että 
lähihoitajaopiskelijoiden soveltuvuuden testaukset 
ennen  opintojen aloitusta on myös tarkoitus 
palauttaa vielä tällä hallituskaudella. Se on 
tervetullut uudistus. 

Opiskelijat lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen 
tulevat hyvin erilaisilla taustoilla. Osa on käynyt 
jonkin toisen asteen koulutuksen, joukossa on mm. 

Koulutuksella ammattilaisia töihin

rakennusmiehiä, kokkeja, sähkömiehiä, parturi-
kampaajia ja kosmetologeja. Osalla  on taas muu alan 
koulutus, kuten esimerkiksi lastenohjaajan  koulutus.

– Meillä opiskelee parhaillaan myös yksi 
lastentarhanopettaja lähihoitajaksi. Joukossa on 
myös sosionomikoulutuksen saaneita. Lähihoitajan 
koulutus on meillä tärkeä, koska koulutettu 
hoitaja  saa oikeudet antaa lääkkeitä ja tulee näin 
täysivaltaiseksi työntekijäksi yksiköihin, sanoo Airi 
Nissinen. 

Valmistumisen jälkeen koulutetut jäävät 
pääsääntöisesti töihin Vaalijalan eri yksiköihin.

– Opiskelujen keskeytyksiä on vähän, mutta 
niitäkin tulee. Osalla elämäntilanne muuttuu ja työn 
ohessa opiskelemisesta tulee haastavaa, osa taas 
hakeutuu erimuotoiseen koulutukseen.

Keskimäärin oppisopimuskoulutusjakso kestää 
Vaalijalassa noin puolitoista vuotta. Nopeamminkin 
on mahdollista valmistua ja tarvittaessa 
oppisopimusaikaa on mahdollista jatkaa. 

Outi Karjalaisesta 
Etelä-Savon vuoden 2018 
työpaikkaohjaaja 
Vuoden työpaikkaohjaajan valinnan tekivät Seura-
kuntaopisto, Vaalijalan henkilökunta ja Vaalijalan 
kuntayhtymä yhteisellä näkemyksellä.

Outi Karjalainen työskentelee Vaalijalan Puistolan 
yksikössä, jossa suurin osa lähihoitajaopiskelijoista 
kiertää suorittamassa hoidollisen tutkinnon osaa.

– Outi Karjalainen on aina valmis ohjaamaan opis-
kelijoita ja innostaa uuden oppimiseen. Hänellä on 
pitkä kokemus työstä, näkee oleelliset asiat ohjauk-
sessa sekä ottaa huomioon kokonaisuuden, kiittelee 
asiakkuuspäällikkö Jaana Väisänen Seurakunta-
opistolta. 

Valintaperusteissa esille nousi myös Outi Karjalai-
sen erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä kyky luoda 
vastavuoroinen ohjaussuhde opiskelijoiden kanssa. 

Missä on hyvä olla? Mikä on viihtyisä paikka? Mitä 
on kiva tehdä ja mistä tulee hyvä olo? Muun muassa 
näitä asioita työstivät Ankkurin lapset viime kesänä 
yhdessä kuvataideterapiaa opiskelevan kuvataiteilija 
Jenni Isotoffin kanssa. Viiden kokoontumisker-
ran aikana syntyi useita upeita ja voimaannuttavia 
maalauksia. 

– Olin itse ensimmäistä kertaa autististen lasten 
kanssa voimaannuttavan kuvan äärellä. Kuvan teon 
rinnalla teimme paljon mm. tuntoaisteilla tapah-
tuvia aistitehtäviä, kertoo Jenni Isotoff Ankkurin 
Voimaannuttavan kuvan kerroista.

Voimaannuttavia kuvia tehtiin mm. omasta voima-
eläimestä tai lempipaikasta. Yhdellä kerralla tutus-
tuttiin omiin tuntoihin; mitä juuri tänään teki mieli 
koskettaa, mikä tuoksuu tai kuuluu? Mikä tuntui 
hyvältä? Kokoontumispaikkana oli neljänä kertana 
Nenonpellon Aistipuutarha.  

– Kuvan kanssa työskentely avasi lapsille uu-
denlaista näkökulmaa lähestyä asioita. Kertojen 
edetessä myös lasten keskittyminen kasvoi, Jenni 
Isotoff sanoo. 

Hän muistuttaa, että lasten omien ohjaajien lähte-
minen mukaan työskentelyyn oli todella tärkeää. 

– Ryhmässä työskennellessä ohjaajien apu oli kor-
vaamatonta. Etenkin heidän lasta tukeva läsnäolon-
sa auttavia kysymyksiä tekemällä työn edetessä tuki 

Omat maalaukset voimauttivat Ankkurin lapsia

Värejä ja voima-eläimiä. 

lapsen yksilöllistä kokemusta, toteaa Jenni Isotoff. 
Ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa Alfa Partners 

Academyssa Helsingissä opiskeleva Jenni Isotoff 
kertoo huomanneensa kesällä Ankkurin ryhmässä, 
miten moneen taideterapia on sovellettavissa ja 
muunneltavissa.

– Oma tavoitteeni on päästä opintojen aikana 
tekemään asiakasharjoittelua mahdollisimman 

monenlaisten ryhmien ja tahojen kanssa. Tämän 
kokemuksen pohjalta olisi mielenkiintoista päästä 
kokeilemaan voimaannuttavan kuvan tekoa yksilö-
työskentelynä lapsen kanssa jatkuvammassa muo-
dossa, sanoo Jenni Isotoff. 

Työskentelyä oman kuvan parissa.  Kuvat Jenni Isotoff.

Ennen maalausta lapset saivat tutustua ym-
päristöön käyttäen eri aisteja.

Kihmulan  
Kuvalehti  
ilmestyy jälleen
Kihmulan Kuvalehti on Kihmulan palvelukodin 
asukkaiden oma lehti, joka kertoo heidän arjestaan 
kuluvan vuoden varrelta.

– Aloimme kesällä miettiä, mitä kaikkea on tapah-
tunut ja mitä on vielä tulossa, joista saisi juttuja leh-
teen. Asukkaat ovat osallistuneet ideoimalla juttua 
sekä kuva-aiheita, kertoo Saara Pasanen.

Hän vastaa Kihmulan lehden taitosta. Näin aiempi  
media-assistentin koulutus on hyödyksi.

Kihmulan asukkaista useimmat tarvitsevat paljon 
tukea, joten varsinainen juttujen kirjoittaminen sekä 
valokuvaaminen jää ohjaajille. Mutta kyllä lehdessä 
on myös asukkaiden ottamia kuvia sekä piirroksia. 

Saara Pasanen kertoo, että Kihmulan asukkaat 
ovat lähteneet lehden tekoon mukaan innolla. Kaik-
kia ei lehtityö kiinnosta, mutta ainakin valokuviin 

jokainen asukas pyritään ikuistamaan.
– Ajatus on se, että jokainen pääsee mukaan 

lehteen, vaikka sitten valokuvan muodossa. Näin jo-
kaiselle myös jää muisto lehden teosta, sanoo Saara 
Pasanen. 

Joulun jälkeen, ennen vuoden vaihdetta, ilmestyvä 
Kihmulan Kuvalehti on järjestyksessään jo toinen. 
Tämä vuoden lehdessä kerrotaan muun muassa 
Kihmulan väen kesäisestä leirireissusta, palvelukodin 

arjesta yleensä sekä pitkin vuotta toteutetuista moni-
kulttuurisuusviikoista. Asukkaat ovat saaneet lisäksi 
valita lehteen Vaalijalan henkilökunnasta haastatelta-
van sekä ideoineet haastattelun kysymykset. 

– Lehden kautta Kihmulan arkea avataan asuk-
kaiden omaisille ja läheisille. Henkilökunta on ollut 
jälleen innolla toteuttamassa ideoita. Myös omai-
silta on tullut positiivista palautetta , kertoo Saara 
Pasanen.  

Kihmulan asukkaista Senja Tikkanen, Veijo Heikkinen ja Esa Heikkinen ideoivat Kihmulan kuvaleh-
teä yhdessä ohjaaja Seija Vepsäläisen kanssa.



16 17

Multisensorisen työn verkostopäivän odotetuimpia 
vieraita olivat kuulonäkövammainen 
musiikkiterapeutti Russ Palmer sekä hänen 
puolisonsa, kasvatustieteiden tohtori Riitta 
Lahtinen. Russ Palmer kertoi kokemuksiaan 
moniaistisesta musiikin kokemisesta. Hän kertoi 
kuinka tuntoaisti ja vibraatio on mahdollista 
valjastaa tietoiseen käyttöön. 

– Tietyt taajuudet on mahdollista kokea kehon 
kautta. Matalat äänet aistin itse vatsan alueella. 
Vastaavasti korkea äänet, kuten jouset ja huilun, 
tunnen sormenpäissä ja pään alueella, Russ Palmer 
havainnollisti.  

Russ Palmer on kouluttaja, muusikko ja suosittu 
luennoitsija. Hän työskenteli 90-luvun alussa 
Norjassa ja tutustui siellä värisevään lattiaan, jossa 
ääni välittyi värähtelyinä mäntypuisesta lattiasta. 

– Musiikkilattian kautta ääni välittyi esimerkiksi 
jalkapohjien  tai maatessa lattialla koko kehon 
kautta tuntemuksina, kuvaili Russ Palmer. 

Myöhemmin hän oli mukana Englannissa 
Sheffieldin yliopistossa kehittämässä siirrettävää 
tärinäyksikköä, jossa lattialle sijoitetun yksikön 
kautta kuurot ja kuurosokeat pystyivät kokemaan 
musiikin rytmin.

Suomi avasi tien 
musiikkiterapeutiksi
Muutettuaan Suomeen 90-luvun puolivälissä 
hän aloitti opinnot Sibelius-Akatemiassa. 
Valmistuttuaan sieltä musiikkiterapeutiksi Russ 
Palmer on työskennellyt kuurojen ja kuurosokeiden 
parissa erikoistuen vibroakustisten menetelmien 
käyttöön. Yhdessä Riitta Lahtisen kanssa hän kehitti 
kosketusviestintää ja on ollut viemässä puolisonsa 
kanssa kosketusviestintää vahvasti eteenpäin 
kansainvälisesti. 

2000-luvun alussa Russ Palmer sai ensimmäisen 
sisäkorvaistutteen, joka muutti täysin hänen 
siihenastisen äänimaailmansa.

– Olin soittanut pari vuotta pianoa ennen 
apuvälineitä ja Implantoinnin jälkeen pianon ääni oli 
epävireinen parin vuoden ajan, Russ Palmer kertoi. 

Omien kokemustensa ja tutkimustensa kautta 

Multisenso-verkoston 
tapaamisessa Vaalijalassa 
yhtenä teemana eri aistein 
koettava musiikki

hän on voinut myös tukea muita implanttien 
käyttäjiä sekä esimerkiksi äänisuunnittelijoita siinä, 
miten kaiuttimet tulisi sijoittaa konserttisaleissa 
mahdollisimman hyvän äänen vastaanoton kannalta. 

– Alkuun äänet tulivat hyvin läheltä ja olivat 
teräviä robottiääniä, kuin Star Warsissa. Nyt 
kuulemani ääniala on paljon laajempi ja saan 
musiikista paljon enemmän” kertoi Russ Palmer.

Tiedon ja osaamisen 
jakamista
Keskeinen osa multisensorisen työn verkostopäivää 
on tiedon jakaminen sekä yhteyksien solmiminen 
alalla toimivien ihmisten kanssa. Verkostopäivästä 
haetaan myös uusia ideoita omaan työhön.

– Vedän Rinnekoti-Säätiössä Aktiivisuutta 
kehitysvammaisten arkeen -hanketta ja olen täällä 
hakemassa uusia keinoja ja tapoja kommunikoida 
erilaisten ihmisten kanssa. Näitä ideoita voin sitten 
viedä hankkeen vapaaehtoisten toimijoiden käyttöön, 
kertoi projektipäällikkö Maija Rimpiläinen. 

Uusia keinoja oli hakemassa myös palveluesimies 
Ria Pendelin Rinnekoti-Säätiöstä. 

– Sain hyviä ideoita siihen, kuinka musiikin avulla 
voidaan laajentaa kuurojen, kuurosokeiden ja 
vaikkapa autismin kirjon ihmisten kanssa käytävän 
vuorovaikutuksen sanastoa haptiikan rinnalle, totesi 
Ria Pendelin. 

Perhehoitaja Tuija Anttila-Raitanen osallistui 
päivään ensimmäistä kertaa. Hänestä oli upeaa, että 
ihmiset jakoivat tällä tavalla omaa osaamistaan.

Musiikkiterapeutti Russ Palmer ja 
multisenso-verkoston yhteyshenkilö 
Jaakko Salonen ”verkostoituivat” 
aistituvalla. 

– Täällä huomaa, miten monilla eri tavoilla 
puhetta voidaan korvata ja miten monilla eri 
tavoilla musiikkia voidaan käyttää. Jos musiikki on 
esimerkiksi lasta kiinnostava juttu, sitä voidaan 
hyvin käyttää apuna vaikkapa siirtymisissä 

tekemisen vaiheesta toiseen, kertoi Tuija Anttila-
Raitanen. 

Elämystoimintaa ja 
interaktiivisuutta
Musiikin monipuolinen käyttö oli esillä myös 
Vaalijalan musiikkiterapeutti Heidi Jumppasen 
ja ohjaaja Anu Hyvösen esityksessä, jossa käytiin 
läpi aistimusiikkitoimintaa. Sen avulla voidaan 
tukea vuorovaikutusta ja parantaa asiakaan omaa 
toimijuutta. 

Verkostopäivän osanottajat pääsivät tutustumaan 
myös osaamis- ja tukikeskuksen elämystoimintaan. 
Toimintaansa esittelivät sosiaalipedagoginen hevos-
toiminta, aistitupa ja aistipuutarha sekä aistialttari. 

Päivän aikana nähtiin ja koettiin lisäksi uusia tuulia 
apuvälineiden saralta. Ihastusta herätti etenkin 
Taikalattia – Magic Carpet, joka herätti tavallisen 
lattian eloon ja teki siitä interaktiivisen alustan 
oppimiseen, kuntoutukseen ja monipuoliseen 
liikkumiseen. 

Verkostopäivään kokoontui 139 aisti- ja elämystoi-
minnan parissa työskentelevää eri puolilta maata. 
Vaalijalan Aistituvan järjestämän verkostopäivän 
ohjelma oli monipuolinen. Seuraava multisensori-
sen työn verkostopäivä järjestetään Forssassa ensi 
syksynä. 

Osa Vaalijalan multisensorisen työn verkostopäivän 
esityksistä on nähtävissä Papunetin multisenso-
verkoston verkkosivuilla osoitteessa http://papunet.
net/multisenso-verkosto

Projektipäällikkö Maija Rimpiläinen ja 
palveluesimies Ria Pendelin hakivat mm. 
uusia keinoja ja tapoja kommunikointiin ja 
vuorovaikutukseen. 

Tuija Anttila-
Raitanen 
tutustui multi- 
sensorisiin 
apuvälineisiin 
Allomaarin 
Mervi Allosen 
opastamana. Musiikkiterapeutti Heidi  

Jumppanen esitteli verkosto- 
päivään kokoontuneille  
Vaalijalan musiikkiterapiaa  
hoito- ja kuntoutusmuotona. 
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Loihdittuja  
värejä
Café Sopukassa koettiin syksyisen hämärän keskellä 
erityinen hetki kun Taidepesulan taiteentekijä Elmeri 
Ottelinin näyttely Keppana avautui. Kahvila oli täyn-
nä vieraita ja Ottelinin teokset loivat ympärilleen 
lähes maagisen tunnelman. Näyttely juhlisti hänen 
taidettaan sekä sisäistä taiteilijaa, joka Taidepesu-
lassa löytyi.

Elmeri Ottelin on taiteentekijänä loihtija. Hänen 
ilmaisunsa on rohkeaa ja vahvoihin vetoihin tiivistyy 
erityistä läsnäoloa. Tätä rohkeutta ja kykyä tiivistää 
hetki teokseen ilmentää erinomaisesti mm. maalaus 

Elmeri Ottelin ja 
maalaus Pyörre-
myrsky lennättää 
tuoleja.  

Kopiokoneella ja maalitusseil-
la toteutettu teos Ajatuksia 
päässä.

Ottelinin teippiveistos pallokalasta 

syntymässä

Elmeri Ottelin ja Taidepesulan Irina Leino va-
litsevat teoksia näyttelyyn. Kuvassa taiteilijan 
suosikkiteos Pitsa ja puhekupla

Etelä-Savossa on etsitty STM:n rahoittaman 
OSSI-hankkeen avulla pian parin vuoden 
ajan uusia, kestäviä ratkaisuja omais- ja 
perhehoidon järjestämiseen. Tavoitteena 
ovat yhdenvertaisemmat, paremmin jär-
jestetyt ja kustannuksia hillitsevät palvelut 
kaikille tarvitseville. Tärkeänä kohderyh-
mänä ovat olleet ikäihmiset, mutta myös 
erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja 
aikuiset sekä heidän omaishoitajina toimi-
vat vanhemmat.

Vaalijalan kuntayhtymä on ollut yksi maakunnallisen 
OSSI-hankkeen kumppaneista. Vaalijalan vaikutus 
näkyy mm. vaativaa erityistä tukea tarvitsevien 
lasten, nuorten ja aikuisten omaishoidon sekä per-
hehoidon toimintamallien kokoamisessa. 

– Omaishoitoon on tuotu malleja mm. lapsiper-
heille sekä perhehoitoa omaishoitajina toimivien 
vanhempien lomien ja vapaiden ajalle. Yhtenä 
keskeisenä ryhmänä ovat olleet neuropsykiatrisia 
erityispiirteitä omaavien lasten perheet, kertoo 
OSSIn hankekoordinaattori Sarianna Maaranen 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-
tymästä.

Työkalu palvelutarpeen  
arviointiin
Vaalijala on ollut kehittämässä omais- ja perhehoi-
don asiakkaan palvelutarpeen arviointiin työkalua. 
Se kokoaa tiiviistetysti tietoa asiakkaan toimintaky-
vystä ja yksilöllisestä tuen tarpeesta. 

– Työkalu on luotu Vaalijalan asumispalvelui-
den käytössä olleen palvelutarpeen arviointimallin 
pohjalta. Asiakkaan tuen tarpeesta saadaan tietoa 
palvelut maksavalle taholle eli kunnalle sekä palve-
lujen tuottajalle, mutta myös asiakkaalle itselleen ja 
omaisille, kertoo Vaalijalan perhehoidon sosiaali-
työntekijä Marja Kekki. 

Palvelutarpeen arviointia voidaan käyttää myös 
silloin, kun pohditaan resurssien kohdentamista tai 
sitä, kuinka perhehoito pystyy vastaamaan asiak-
kaan tuen tarpeeseen. 

– Lisäksi työkalun avulla voidaan seurata muutok-
sia asiakkaan palvelutarpeessa. Mikä toimii hyvin 
ja toimisiko jokin muu palvelu asiakkaan kohdalla 
paremmin, toteaa Sarianna Maaranen. 

Ennakko-oletusten  
hälventämistä
OSSI-hankkeen aikana on järjestetty yhteisiä ennak-
kovalmennuksia henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet 
ikäihmisten ja erityistä tukea tarvitsevien perhe-
hoitajaksi ryhtymisestä. Suunnitteilla on vielä yksi 
yhteinen valmennus ennen hankkeen päättymistä. 

– Maakunnallinen ja maakuntien välinen yhteistyö 
on myös tiivistynyt merkittävästi perhehoidon kehit-
tämiseksi, kiittelee Sariannan Maaranen. 

Marja Kekki muistuttaa, että hankkeessa on on-
nistuttu hälventämään myös perhehoitoon liittyviä 
ennakko-oletuksia. 

– Olemme saaneet lisää uusia perhehoitajia ja kas-
vatettua yleistä tietoisuutta perhehoidon palveluis-
ta, Marja Kekki sanoo.

Perhehoito sopii  
moneen tilanteeseen
Sarianne Maaranen muistuttaa, että perhehoito 
soveltuu monenlaisiin tilanteisiin. Kyse ei ole pelkäs-
tään ikäihmisen hoitamisesta perheessä tai lapsen 
hoidosta sijaisperheessä omaishoitajana toimivan 
vanhemman loman aikana. 

– Se voi olla myös kotona selviytymisen tukea yksin 
asuvalle tai erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle py-
syvä asumisratkaisu, Sarianne Maaranen ehdottaa.

Perhehoito on erityistä tukea tarvitsevien henkilöi-
den kohdalla jäänyt Kekin mukaan palvelukotiasu-
misen ideologian jalkoihin.

– Joillekin vain asuminen perheessä sopii palvelu-
kodissa asumista paremmin, hän muistuttaa.

Vaalijalan roolin perhehoidossa Marja Kekki näkee 

jatkossa ennen kaikkea perhehoidon tarvitsemien 
tukipalvelujen tarjoajana. 

– Kunnat hoitavat hyvin palvelut lähellä. Vaalija-
lalla on taas paljon tietoa ja osaamista erityistä tu-
kea tarvitsevien palveluissa, tiivistää Marja Kekki. 

Vuoden 2017 alussa käynnistynyt Etelä-Savon 
omais- ja perhehoidon kehittämishanke päättyy ku-
luvan vuoden lopulla. Sen työn tulokset on otettu jo 
laajasti käytännöiksi. 

Palvelujen tulevan kehittämisen taas turvaa Osaa-
miskeskus OSSI. Sen tehtävänä on palveluohjauksen 
rinnalla kehittää omais- ja perhehoidon palveluita 
yhteistyössä asiakkaiden, yhdistysten ja järjestöjen, 
yksityisen sektorin sekä oppilaitosten kanssa. Kes-
kuksessa kaikki omais- ja perhehoidon palvelut ovat 
saman katon alla helposti tavoitettavissa. 

Vaalijala aktiivisesti mukana perhehoitoa kehittämässä

Marja Kekki ja Sarianna Maaranen iloitsevat, että OSSI-hankkeessa on tehty paljon hyvää työtä  
omaishoidon sekä perhehoidon kehittämiseksi maakunnassa. 

Pyörremyrsky lennättää tuoleja. Ottelinin teoksissa 
ja työskentelyssä on läsnä huumoria ja leikkisyyttä. 
Maalaamisen prosesseissa myös jotkin värit ovat 
saaneet uuden nimen. Mm. väri Jeesuksen pinkki 
sain nimensä vaaleanpunaisella maalatusta ristin 
muodosta. 

Taidepesulan monet muut taiteentekijät löysivät 
Ottelinin innoittamana myös uuden tekniikan, jossa 
työskentelyssä hyödynnetään kopiokonetta. Näyt-
telyssä esillä ollut teos Ajatuksia päässä (kuva 2) on 
tunnelmaltaan filosofinen. Jokin läsnäolon erityis-
laatu ja hetkien tiivistymät ovat Ottelinin bravuureja. 
    

Irina Leino, taidekasvattaja FM

Kuvat Juha Kalliola.
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A. YKSITTÄISET KOULUTUKSET 
Koulutuksien hinnat sisältävät 24 % alv:n, kou-
lutusmateriaalit, kahvit ja lounaan Partaharjun 
toimintakeskuksen koulutuksissa.

KOMMUNIKAATIOKOLMIO JA KULMAKIVET,  
työkalu kommunikaatiotaitojen arviointiin ja  
terapian lähitavoitteiden määrittämiseen. Koulu-
tuksessa käydään läpi kommunikaation perustei-
ta, ydintaitoja ja niiden opettamista,motivaatiota, 
kommunikaatiokolmio työvälineenä ja arvioinnin 
apuvälineenä arjessa sekä tulosten siirtäminen 
oppimistavoitteiksi. Koulutuksessa käydään läpi 
paljon tapausesimerkkejä.

31.1.-1.2.2019  klo 9-16.00.  
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki.
Kouluttajina puheterapeutit Hannele Tanskanen ja 
Sanna Tarpila, Tmi Puheterapia Hannele Tanskanen
Hinta: 410,00 € / henkilö (hinta sisältää työkir-
jan, arvo 30 e)

AUTISMIN KIRJON koulutuskokonaisuus
Koulutukset toivotaan käytävän alla esitetyssä 
järjestyksessä.

2. SYVENTÄVÄT opinnot

AUTISMIN KIRJO ja AISTITIEDON KÄSITTELY
7.3.2019 klo 12-16.00.  
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, 
Pieksämäki.
Kouluttajana toimintaterapeutti Kati Auvinen, 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus
Hinta: 85,00€ / henkilö

AUTISMIN KIRJO ja KÄYTTÄYTYMISEN 
HAASTEET
11.4.2019 klo 9-15.30.  
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki.
Kouluttajana psykologi ja psykoterapeutti Mar-
kus Sundin, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus
Hinta: 120,00 € / henkilö

AUTISMIN KIRJO ja LÄÄKEHOITO
15.5.2019  klo 13-15.30
Tiedot tarkentuvat myöhemmin

MOTIVOIVA HAASTATTELU 
13.2.2019  klo 9-15.30 
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki 
Hinta: 120,00 € /henkilö

B.  KOULUTUKSET TYÖYHTEISÖILLE  
Kysy ja pyydä tarjous seuraavista koulutuksista ot-
tamalla yhteys koulutussuunnittelijaan.

• Toimintakyvyn kuvaaminen TOIMI®  
  -menetelmässä, 2 –päiväinen, 12 h

Koulutuksessa perehdytään kehitysvammai-
sen henkilön toimintakyvyn kuvaamiseen ja 
arviointiin.

• Seksuaalisuuden kohtaaminen,  
   2-päiväinen, 12 h

Koulutuksen tavoitteena on tarjota perus-
tietoa seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä 
ilmiöistä sekä luoda valmiuksia huomioida 
ja kohdata erityistä tukea tarvitsevan asiak-
kaan seksuaalisuus osana omaa ammatillista 
työtä.

• Motivoiva haastattelu, 6 h
Motivoiva haastattelu on työntekijän ja asi-
akkaan yhteistyöhön perustuva ohjausme-
netelmä, jonka avulla pyritään  löytämään 
ja vahvistamaan asiakkaan  motivaatiota 
muutokseen.

• Tapausmuotoilu, miten valita sopivin   
   vaikuttamiskeino asiakkaalle, 6 h

Monilla kehitysvammapalveluiden asiak-
kailla on havaittavissa samanaikaisongel-
mia esimerkiksi mielialassa ja käytöksessä. 

Usein käytännön työssä on valittava, mihin 
ongelmaan on tärkeintä ja ensisijaista ryhtyä 
vaikuttamaan.

Kysy myös koulutuksia
• Nepsy-valmennus

• ART-menetelmä- rakentava vuorovaiku-
tus lapsille ja nuorille 

• Autismin kirjon -koulutuskokonaisuus 

Koulutuskeskus Myötätuuli
KOULUTUSKALENTERI  kevät 2019

Maarit Luojus, koulutussuunnittelija,  
maarit.luojus@vaalijala.fi,  
gsm. +35850 3899213

VAALIJALAN
osaamis- ja tukikeskus


