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VAALIJALA on Vaalijalan tiedotuslehti

KOHTI TULEVAISUUTTA

PÄÄKIRJOITUS

Vuoden alussa ei ollut ymmärrystä, mikä tulee 
olemaan kevään pääaihe. Koronavirusepidemia 
yllätti niin Vaalijalan kuin koko maailman. Alun 
haparoinnin jälkeen olemme oppineet elämään 
asian kanssa, vaikka säätämistä riittää vielä 
viikoittain. Uutta normaalia korona-ajasta ei toi-
vottavasti tule. Toukokuun loppupuolella elämme 
vaiheessa, jossa toivo askeleista kohti avautumista 
on korkealla. Samalla osataan pelätä jo tulevaa 
syksyä ja toista aaltoa.

Aikaa kriisin jälkeen on jo ehditty pohtia. Tulee-
ko sen jälkeen elvyttämisen aika vai siirrytäänkö 
suoraan velan maksuun. Julkisuudessa on ajoi-
tettu velan maksuaika ja soteuudistuksen aloitus 
kumpikin vuoteen 2023. Se olisi aivan onnetonta 
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollolle. Pitkällä 
sotepolulla ovat kunnat joutuneet kroonistuvaan 
talousahdinkoon, joka on vaikuttanut sotepalve-
luihin. Jos tapahtuneen jälkeen soteuudistus on 
aloitettava merkittävällä alibudjetoinnilla niin 
hyvinvointivaltio saattaisi siirtyä historiaan.

Näistä synkistä ajatuksista siirryn toisiin asioi-
hin. Vaalijala on hoitanut oman osuutensa erityis-
tä tukea tarvitsevien ihmisten palveluista hyvin. 
Palvelujen laadusta on pidetty kiinni ja palveluja 
on voitu tarjota niitä eniten tarvitseville. Vaali-
jalan palvelujen hinnoittelu on saanut kritiikkiä, 
erityisesti jäsenkunnilta. Asiasta on neuvoteltu 
paljon viime vuosina ja pyritty löytämään komp-
romisseja. Työtä jatketaan tämän vuoden puolella. 
Vaalijalan rooli erityisen vaativien palvelujen tuot-
tajana merkitsee sitä, että osa suoritehinnoista 
edustaa haitarin yläpäätä. Vaalijalan suorituskyky 
näkyy myös siinä, että siitä on tullut valtakunnal-
linen vaativien erityispalvelujen tuottaja. Viime 
vuoden lausunnoissa oli luettavissa varovaisuutta, 
tuleeko valtakunnallisesta toiminnasta sitten-
kin kustannuksia jäsenkunnille. Vastaus on selvä. 

Jäsenkunnat hyötyvät Vaalijalan valtakunnallisista 
palveluista, palvelut ylläpitävät Itä-Suomen elin-
voimaisuutta työllistämällä ja tuottamalla vero-
tuloja. Poikkeuksellisesti jäsenkunnille on tulossa 
myös 1,5 miljoonaa euroa ylijäämän palautusta. 

Vaalijala on investoinut viimeisen 10 vuoden 
palvelujensa infraan kuten muutkin julkiset sote-
palvelujen tuottajat. Vaalijalan kaikki lainat ovat 
korkotukilainoja, joissa on valtion täytetakaus ja 
lainojen hoitokulut maksavat pääosin asuntojen 
vuokralaiset. Korkotukilainaa on 17,6 M€. Hank-
keissa on saatu noin 15 M€ suoria investointiavus-
tuksia. Laajan peruskorjaustoimintansa Vaalijala 
on voinut rahoittaa tulorahoituksella. Kiinteistö-
leasing-rahoitusta on käytetty erityiskoulun tilo-
jen rakentamiseen. Vaalijala pitää huolta talou-
dellista suorituskyvystään myös tulevaisuudessa.

Syksyllä odotin kunnon talvea, mutta sellaista ei 
nähty. Nyt uskallan toivottaa kaikille vain

Hyvää ja turvallista kesää!

Ilkka Jokinen
kuntayhtymän johtaja

– Lisärakennus valmistuu ensi syksyksi, jolloin 
Nenonpolin yläkerrassa sekä Kaivohuoneella tähän 
saakka opiskelleet oppilaat pääsevät muuttamaan 
uusiin luokkiinsa, kertoo Sateenkaaren koulun rehto-
ri Satu Varpainen. 

Lisärakennuksen rakentaminen käynnistyi syksyllä 
2019. Lisärakennuksen visuaalinen ilme tulee nou-
dattamaan samaa linjaa kuin viereisessä koulun pää-
rakennuksessa. Molempiin luokkiin tulee älytaulut, 
toisen luokan taulu varustetaan myös korkeussää-
döllä. 

– Tilojen kalustuksessa on kiinnitetty erityistä 
huomiota ergonomiaan ja säädettävyyteen. Käyt-
töön on tulossa muun muassa käsityönä vain koulun 
käyttöön muokattuja kalusteita. Opettajat ovat myös 

olleet tekemässä valintoja, sanoo Satu Varpainen.
 Vaalijalan kuntayhtymä toteuttaa hankkeen 

kiinteistöleasing-rahoituksella. Uudisrakennuksen 
rakennusteknisistä töistä vastaa Pieksämäen Ysiysi-
Rakennus Oy, sähkötöistä Sähkötoimisto Kenttälä Oy 
ja LVI-töistä Pieksämäen Peltityö Heinonen Oy. 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,3 mil-
joonaa euroa.

Tulijoita nyt enemmän 
kuin voidaan ottaa
– Ensi syksy näyttää oppilastilanteen osalta nyt 
täydeltä. Kotoa koulua käyviä on jonossa useita, eikä 
kaikkia oppilaita pystytä ehkä ottamaan vastaan, 

Satu Varpainen toteaa. 
Sateenkaaren koulun oppilastilanne vaihtelee 

paljon vuosittain. Satu Varpaisen mukaan syksyn 
2021 tilanne näyttää taas täysin erilaiselta. Jatkossa 
oppilaita on tulossa enemmän alaluokille, kun tänä 
syksynä luokissa on paljon ysiluokkaa käyviä. Syk-
syllä 2019 vakituisia oppilaita oli 67. Tänä keväänä 
kirjoilla on 65 vakituista oppilasta. Kaikki ryhmät 
ovat täynnä. 

– Keväällä 2021 peruskoulun on päättämässä pe-
räti 19 oppilasta, sanoo Satu Varpainen.

Hän laskee, että tulevana syksynä vakinaisia oppi-
laita on 70. Päälle tulevat kuntoutusjaksoilla olevat, 
jotka nostavat oppilasmäärän viikkotasolla 75-80 
oppilaaseen. 

Sateenkaaren lisärakennus  
syksyksi käyttöön
Sateenkaaren koulun lisärakennuksen työt ovat edenneet korona-ajasta huolimatta aikataulussaan. Viime kesänä Ne-
nonpeltoon valmistuneen uuden koulurakennuksen viereen nousee parhaillaan lisärakennus, johon tulee luokkatilat 
vaikeimmin vammaisille sekä autismin kirjon oppilaille. 

Uudisrakennus yhdistyy Sateenkaaren koulun päärakennukseen kuvassa oikealla taka-alalla valmistuvalla yhdyskäytävällä.
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Vaalijalan uusien palvelupäällikköjen tehtä-
vänä on pitää koko kuntayhtymän palve-
lutarjonta yhtenäisenä sekä ylläpitää ja 
kehittää Vaalijalan yhteisiä toimintatapoja. 
Tärkeää on myös yhtenäisten toimintatapo-
jen juurruttaminen yksiköihin.  

– Varmaan meidät Jenni Rytkösen kanssa valittiin 
tehtäviin juuri siksi, että haluamme molemmat 
kehittää yhdessä koko Vaalijalaa, sanoo osaamis- ja 
tukikeskuksen palvelupäällikkönä marraskuussa 
aloittanut Johanna Salkosalo. 

Jenni Rytkönen on puolestaan vastannut palvelu-
päällikkönä Vaalijalan avopalveluista vuoden alusta 

lähtien. Lisäksi tehtäviin kuuluu vastata laatutyöstä 
ja auditoinneista, tutkintoon johtavasta henkilöstö-
koulutuksesta.  Molemmat osallistuvat myös henki-
löstön rekrytointeihin. 

– Kehittämistä teemme yhteistyössä Vaalijalan 
johdon, yksiköiden esimiesten sekä henkilöstön 
kanssa. Tietenkin Johanna on yhteistyökumppanina 
kehittämistyössä todella tärkeä kumppani, sanoo 
Jenni Rytkönen. 

Johanna Salkosalon mukaan palvelupäällikön 
tehtävä on hyvä näköalapaikka moneen suuntaan 
Vaalijalan organisaatiossa. Yhteistyötä tehdään 
paljon eri yksiköiden välillä, mutta myös osaamis- ja 
tukikeskuksen sekä avopalvelujen välillä. 

– Tässä tehtävässä ei ole varsinaista esimiesvas-

Osaamis- ja tukikeskuksen palve-
lupäällikkönä aloitti marraskuus-
sa TtM Johanna Salkosalo (oik.) ja 
avopalvelujen palvelupäällikkönä 
vuoden alusta YTM, tohtorikou-
lutettava ja psykoterapeutti Jenni 
Rytkönen. 

Uudet palvelupäälliköt ovat yksiköiden 
työrukkasia toiminnan kehittämisessä 

tuuta, mutta osallistumme tarvittaessa esimerkik-
si ammatillisten tiimien työskentelyyn ja olemme 
mukana henkilöstön rekrytoinneissa sekä henki-
löstön osaamisen kehittämisessä, kertoo Johanna 
Salkosalo. 

Hyvän laadun  
juurruttamista
Tämän kevään aikana palvelupäälliköt ovat ottaneet 
haltuun Vaalijalan laatutyötä. Laatujärjestelmän 
käyttöönoton jälkeen huomio on kiinnittynyt hyvien 
toimintamallien levittämiseen yksiköihin. 

– Merja Jäppinen teki hyvän pohjatyön laatujärjes-
telmän luomisessa ja käyttöönotossa. Jenni Rytkösen 

ja henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaaran kanssa mei-
dän on helppo jatkaa työtä, sanoo Johanna Salkosalo.

Laatujärjestelmän avulla palvelutoiminnan ke-
hittämistä viedään järjestelmällisesti ja jatkuvasti 
eteenpäin. Se auttaa myös monialaisen ja moniam-
matillisen työn jalkauttamista läpi koko organisaa-
tion. 

– Olemme perustamassa työryhmiä, joiden kautta 
hyviä toimintamalleja levitetään. Näitä työryhmiä 
kootaan asiantuntijapohjalta kehitettävien teemojen 
ympärille. Tärkeää on miettiä ryhmissä myös palve-
luja ja niiden kehittämistä, sanoo Jenni Rytkönen. 

Hän toteaa, että kehittämistyö ja etenkin työsken-
tely eri sidosryhmien kanssa on tuttua ja helppoa 
jo entisistä työtehtävistä johtuen. Palvelupäällikön 

tehtävään hän tuli Mikkelin Savoset monipalvelu-
keskuksen johtajan paikalta. Tässä tehtävässä hän 
vastasi neljästä työ- ja päivätoimintayksiköstä. 

– Sain tehdä yhteistyötä myös valtakunnan ta-
solla, kun vedin Vaalijalan hallinnoimaa STM:n kär-
kihanketta sekä työskentelin Vaalijalan edustajana 
Kvankin eri valiokunnissa, Jenni Rytkönen kertoo. 

Palvelupäällikkönä hän kokee olevansa työrukka-
nen, joka aikatauluttaa ja koordinoi eri työryhmien 
ja tahojen työskentelyä. 

Johanna Salkosalo toimi yksikön johtajana ennen 
palvelupäällikön virkaa. Hän on toiminut Vaalijassa 
vuosien saatossa eri tehtävissä, kuten mm. kuntou-
tuskoordinaattorina ja fysioterapeuttina. 

– Koen, että taustani sopii palvelupäällikön työ-
hön hyvin. Olen saanut tehdä työtä hyvin erilaisissa 
tehtävissä aina henkilökohtaisesta avustajasta asian-
tuntija- ja esimiestehtäviin. Tämä auttaa ymmär-
tämään kokonaisuuksia. Lisäksi tunnen käytännön 
työn hyvin, sanoo Johanna Salkosalo.

Mukaan  
kärkihankkeisiin
Molemmat palvelupäälliköt pitävät työssään tär-
keänä punaisena lankana Vaalijalan korkeatasoisen 
erityispalvelujen osaamisen säilyttämisen yhtenä 
kokonaisuutena. 

– Iso päätavoite on Vaalijalan palvelutoiminnan 
pitäminen kilpailukykyisenä sote-uudistuksessa, 
sanoo Johannan Salkosalo.

Avopalveluiden puolelta Jenni Rytkönen näkee 
tärkeänä asumisen ja tekemisen toimintojen moni-
puolistamisessa. 

– Tämä peilautuu myös itsemääräämisoikeuden 
toteutumiseen. Muutenkin itsemääräämisoikeuteen 
liittyvät menetelmät ja palvelumittarit ovat tärkeitä, 
Jenni Rytkönen sanoo.

Hän myös odottaa mielenkiinnolla tulevia valta-
kunnallisia kärkihankkeita. Vaalijalalle on tärkeää 
olla mukana myös kansallisessa kehittämistyössä. 

– Olemme kehittämässä muun muassa omaa 
tutkijaryhmää Vaalijalalle. Se on yksi kilpailuvaltti, 
kiteyttää Jenni Rytkönen. 

Vammaisalan
koulutukseen 
ja työelämään
vetovoimaa
hankkeella
Vammaisalan vetovoimaa lisäämään ja alan 
koulutusta kehittämään on käynnistynyt 
Etelä-Savossa kaksivuotinen VAVE-hanke. Dia-
konia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa 
hankkeessa kartoitetaan yhdessä Etelä-Savon 
vammaisalan palveluntarjoajien kanssa pai-
kallisia vammaisalan tulevaisuuden osaamis-
tarpeita ja hyödynnetään jo olemassa olevaa 
tietoa koulutuksen ennakointityöstä.

Tärkeänä tavoitteena hankkeessa on kehit-
tää työelämän ja koulutuspalvelujen välistä 
yhtyeistyötä opintojen ja opintopolkujen 
rakentamisessa sekä luoda tuki- ja ohjausmal-
leja koulutukseen. Alan organisaatiot haluavat 
myös vastata muuttuviin osaamistarpeisiin 
kehittämällä vammaisalan ohjaus- ja hoito-
työn hyvinvointiteknologisia työmenetelmiä 
ja toimintamalleja.

Käytäntö on osoittanut, että vammaistyön 
opinnot voivat jäädä melko vähäisiksi opin-
tojen valinnaisuuden vuoksi ja opinnoissa ei 
ehdi syntyä käsitystä vammaisalan työstä.

Hankkeessa pyritään lisäämään positiivisen 
tiedon avulla kiinnostusta vammaisalan työtä 
kohtaan, sillä alan vetovoima opinnoissa sekä 
työalana on hiipunut. Alalle on tällä hetkellä 
myös vaikea saada työvoimaa. 

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen 
kehittäminen (VAVE) -hanketta hallinnoi 
Diakonia-ammattikorkeakoulu ja hankkeessa 
mukana ovat osatoteuttajina ja omarahoit-
tajina Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon 
Ammattiopisto (Esedu), Itä-Savon koulutus-
kuntayhtymä (SAMIedu), Kirkkopalvelut ry/
Seurakuntaopisto, Savas-Säätiö sr ja Vaalijalan 
kuntayhtymä.

Vaalijalan osahankkeessa toimii kaksi työn-
tekijää, sairaanhoitajamentori ja tekninen 
asiantuntija.
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Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa asi-
antuntijatyötä tekevistä työntekijöistä iso 
osa on ollut korona-aikaan apuna palvelu-
kodeissa, kuntoutusyksiköissä ja oppilas-
kodeissa tekemässä hoito- ja ohjaustyötä 
vakituisen henkilökunnan tukena. 

Kommunikaatio-ohjaajana sekä viittomakielen ja 
puhevammaisten tulkkina työskentelevä Mirka Ok-
sanen on ollut hoito- ja ohjaustyössä Siilinjärvellä 
Kihmulan palvelukodissa 18. maaliskuuta lähtien. 
Hän on lupautunut olemaan työssä palvelukodissa 
niin pitkään kuin tarvetta on. 

– Aivan alussa käsittelimme korona-tilannetta 
asukkaiden kanssa. Käytiin läpi yhdessä, miksi nyt 
ollaan kotona eikä mennä tuttuun päivätoimintaan. 
Kihmulassa lähes kaikki asukkaat ovat arkisin päi-
vätoiminnassa, joten sen loppuminen äkkiä aiheutti 
alkuun hämmennystä, Mirka Oksanen kertoo. 

Arjen pyörittäminen poikkeustilanteen ja rajoitus-
toimien aikaan vaatii palvelukodin henkilökunnalta 
paljon joustamista sekä kekseliäisyyttä.

– Kihmulassa on mielestäni tässä onnistuttu 
todella hyvin. Jokaiselle asukkaalle on suunniteltu 
mieleistä tekemistä arkeen, sanoo Mirka Oksanen. 

Omaa osaamista  
arjen keskelle
Harvoin, jos koskaan yhdellä palvelukodilla on ti-
lanne, jossa Vaalijalan asiantuntijan osaaminen ja 
kokemus on yksikön asukkaiden sekä henkilökunnan 
käytettävissä useiden viikkojen ajan. Tästä on Kih-

mulassa osattu ottaa hyöty irti. 
– Kihmulassa on kaksi asukasta, joista varsinkin 

toinen käyttää paljon viittomia. Hänen kanssaan 
olemme viittoneet paljon, ja se on aktivoinut myös 
asukkaan omaa viittomista, Mirka Oksanen kertoo.

Lisäksi hän on näyttänyt henkilökunnalle pikapiir-
tämistä yhtenä keinona tukea kommunikaatiota. 
Pikapiirtäminen on Oksasen mukaan nopea tapa 
jäsentää arkisia asioita.

– Pikapiirtämistä on pyritty viemään monessa 
paikassa osaksi arkea kommunikaatio-ohjauksen 
puolella. Nyt olen päässyt näyttämään henkilökun-
nalle käytännössä, miten se toimii. Siinä on tullut 
todellisia ahaa-elämyksiä, kun on huomattu pika-
piirtämisen toimivuus arjen tilanteissa.

Jonkin verran henkilökunta kyselee myös viitto-
mista, kuvien käytöstä sekä Boardmaker-kuvatyöka-
lun käytöstä. 

Oivalluksia myös  
omaan työhön
Myös omaan asiantuntijan työhönsä Mirka Oksanen 
kertoo saaneensa hyviä oivalluksia. 

– Käytännön työtä tehdessä oivaltaa paremmin, 
millaisia kysymyksiä kannattaa jatkossa henkilökun-
nalle esittää, kun kartoitetaan asiakkaan toimintaa. 
Samoin tässä oppii sellaisia pieniä arjen konkreet-

tisia asioita sekä yksikön toimintatapoja, joista on 
hyötyä omassa työssä, Mirka Oksanen sanoo.

Asiantuntijan työ osaamis- ja tukikeskuksessa Nenon-
pellossa poikkeaa paljonkin työstä palvelukodissa. Kun 
ennen koronaa työ oli aikataulutettua ja siihen kuului 
paljon siirtymistä paikasta toiseen, on nyt aikaa välillä 
istua sohvalla ja vain rupatella asukkaiden kanssa. 

Lähihoitajan  
koulutuksesta hyötyä
Hoito- ja ohjaustyö Kihmulan palvelukodissa on 
Mirka Oksanen mukaan sujunut hyvin. Tässä on aut-
tanut myös oma vammaistyöhön erikoistuneen lä-
hihoitajan koulutustausta. Omaa asiantuntijan työtä 
hän on tehnyt hoito- ja ohjaustyön rinnalla. 

– Lähinnä ne ovat olleet omaan työhön liittyviä 
palavereja ja muutamia etäyhteyksin toteutettuja 
asiakastapaamisia. 

Mirka Oksanen kertoo tulleensa Kihmulaan työhön 
nöyrin mielin. 

– Henkilökunta otti todella hienosti vastaan ja 
olen päässyt hyvin osaksi työyhteisöä. Tässä on 
kasvanut älytön arvostus ja kiitollisuus työntekijöi-
tä kohtaan, jotka täällä yksikössä työtään tekevät. 
On ollut mahtavaa nähdä, miten hyvin asiat ovat ja 
kuinka hyvää huolta asukkaista pidetään myös koro-
nan keskelläkin, sanoo Mirka Oksanen. 

Korona viskasi uusiin tehtäviin

Mirka Oksanen ja muu palvelukodin hen-
kilökunta käyttää korona-aikana työssään 
maskia. 

Perusarki sujuu palvelukodissa hyvin. Tässä Mirka Oksasella on menossa askartelutuokio Kihmu-
lassa asuvan Aten kanssa. Kuvat: Mirka Oksanen

Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla ovat herättäneet huolta myös Kihmu-
lan asukkaissa. Perjantai-iltana pidettiin ylimääräinen yhteisökokous jossa 
asukkaat saivat purkaa sydäntään ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä 
korona-viruksen tiimoilta. 

Varmoja vastauksia eivät voineet tarjota ohjaajatkaan mutta luotamme Suo-
men viranomaisiin, asiantuntijoihin ja lääkäreihin. 

Suojaudumme parhaiten kun muistamme pestä käsiä hyvin, käyttää käside-
siä ja aivastaa nenäliinaan. Tämän muistuttelu on varmasti aina paikallaan, 
oli koronaa tai ei.

#käsipesu #kihmulanpalvelukoti #tietokuuluukaikille #ihmisyysonasenne

15. maaliskuuta 19. maaliskuuta

Kun elämästä karsitaan kaikki ylimääräinen, jää jäljelle arjen pienet suuret 
ilot? Puulan palvelukodilla paettiin jatkuvaa uutisvirtaa ulos ja korkattiin 
mölkkykausi!??

#vaalijala #puulanpalvelukoti #ihmisyysonasenne

Korona-epidemia muutti arjen Vaalijalan kuntayhtymässä 17.3. Tuona 
päivänä astui voimaan vierailukielto kaikkiin Vaalijalan asumisyksi-
köihin sekä kuntoutusyksiköihin. Samalla työ- ja päivätoiminnan sekä 
toiminnallisen kuntoutuksen ryhmätoiminta yksiköissä keskeytyi.

Asteittainen paluu normaaliin alkoi toukokuun puolivälissä, jolloin 
käynnistyivät asiantuntijapalvelujen polikliininen työ. Kesäkuun alus-
sa käynnistyvät asteittain tauolla olevat tekemisen palvelut. Niitä on 
tarkoitus järjestää myös heinäkuussa.

Korona muutti arkea Vaalijalan yksiköissä melkoisesti. Koska pal-
velukodeissa asuu riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, on ulkopuolisia 
ihmiskontakteja pyritty välttämään myös palvelukotien ulkopuolella. 
Vierailujen tilalla hyödynnettiin muun muassa videoyhteyksiä.

– Vierailevat työntekijätkin on pyritty rajaamaan minimiin. Olemme 
siirtäneet eri asiantuntijapalveluista sekä tekemisen palveluista hen-
kilöstöä palvelukotien lisäresurssiksi, kertoo kuntayhtymän johtaja 
Ilkka Jokinen. 

Vaalijalan poliklinikoiden toimintaa supistettiin poikkeusaikana. 
Sateenkaaren koulussa opetus järjestettiin vähäisen lähiopetuksen 
kysynnän vuoksi pääosin etäopetuksena. 

Etäyhteydet hyödyksi
Asiakkaiden yleinen mieliala on säilynyt poikkeusaikana kohtuullisen 
hyvänä olosuhteet huomioiden, vaikka vierailukielto ja kokoontumi-
sen rajoitukset ovat voimassa. 

– Kotilomien suunnittelu on alkanut ja se lämmittää mieliä, sanoo 
Ilkka Jokinen. 

Koronan myötä Vaalijalassa on ryhdytty käyttämään etäyhteyksiä 
palvelutoiminnassa. Ilkka Jokinen uskoo, että tätä hyödynnetään 
myös tulevaisuudessa. 

– Opimme joka päivä uutta tällä saralla. Uskon siihen, että henkilö-
kunnan keskinäinen ymmärrys kasvaa, kun arkityötä on tehty rinta-
rinnan yksiköissä, Ilkka Jokinen toteaa. 

Suojavarusteiden hankinta on työllistänyt paljon ja aiheuttanut 
lisäkustannuksia. Toistaiseksi suojavarusteet ovat riittäneet. Kankaisia 
hengityssuojia Vaalijalassa alettiin valmistaa itse, ja niiden valmistus 
jatkuu edelleen. 

Yksi tartunta
Varsinaisesta korona-epidemiasta Vaalijassa on selvitty vähällä. Tähän 
mennessä Vaalijassa on todettu vain yksi covid-tartunta asiakkaalla. 
Tartunta todettiin Siekkilän palvelukodissa Mikkelissä 18.4. Samassa 
asuntoryhmässä olevat kaksi muuta asukasta olivat karanteenissa ja 
eivätkä he saaneet tartuntaa. 

– Tartunnan saanut asukas ei ole ollut tekemisissä palvelukodin 12 
muun asukkaan kanssa, jotka asuvat eri asuntoryhmissä. Palveluko-
din kaikki työntekijät myös testattiin. Tilanteesta kerrottiin myös pal-
velukodin kaikkien asukkaiden omaisille, kertoo Ilkka Jokinen. 

Korona-testeihin Vaalijalassa on ohjattu asukkaita ja henkilökuntaa 
samoilla kriteereillä kuin yleensä sosiaali- ja terveyhdenhuollossa. 

Yhteissoittoa etänä! 

Ossi soittaa kitaraa ja laulaa Pisalla ja pianosäestys sekä laulu soi samaan 
aikaan Siilinjärvellä. Otetaan tekniikkaa ja sovelluksia haltuun. 

Tänään mentiin puhelimen avulla ja ensi viikolla sitten isommalla ruudulla.

#vaalijala #ihmisyysonasenne #pisanpalvelukoti

27. maaliskuuta

24. maaliskuuta

Koronasta huolimatta Pisan palvelukodilla ollaan päivittäin ahkerassa 
työn touhussa. Päivä- ja työtoiminta onnistuu poikkeusoloissa siis myös 
kotoa käsin. 

#etätyö #kummallinenkorona #pisanpalvelukoti #vaalijala #ihmisyysonasenne

Työ ja päivätoiminnan ollessa kiinni, Hongiston palvelukodilla käynnistyi 
talon oma ”työtoiminta”. Iloiset ja innokkaat asukkaat työntouhussa! Pirteää 
viikkoa kaikille!!

#vaalijala #ihmisyysonasenne #hongistonpalvelukoti

6. huhtikuuta

Vaalijalassa järjestetään joka toinen arkiaamu johdon ja esimiesten välinen 
Korona-info, jossa käydään ajankohtaiset asiat läpi ja keskustellaan toi-
menpiteiden toteuttamisesta. Torstaiaamuna osallistujia oli yli 60. Vaalijalan 
omat Koronaan liittyvät oheistukset noudattavat STM:n ja THL:n ohjeistuk-
sia. Toistaiseksi olemme torjuntatyössä onnistuneet.

Terveisin Ilkka Jokinen, kuntayhtymän johtaja

(kuvassa Taru, Raisa ja Heli Sipulin palvelukodilta).

17. huhtikuuta

Korona-arkea on voitu seurata Vaalijalan Facebook-sivulla eri 
yksiköiden päivityksissä.

Kun korona  
muutti arjen
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Vaalijalan koulutuskeskus Myötätuuli siirtyi 
maaliskuussa toteuttamaan henkilöstökou-
lutuksia etänä koronasta johtuen. Tilantee-
seen piti reagoida nopeasti, mutta kaikki 
mitä voitiin, päätettiin toteuttaa etäope-
tuksena. 

– Sosiaali- ja terveysalan koulutuksista osassa fyy-
sinen läsnäolo on tärkeää, joten näitä koulutuksia 
emme ole nyt toteuttaneet. Tällaisia koulutuksia 
ovat  esimerkiksi elintarvikehygieniakoulutus ja 
AVEKKI- väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn liitty-
vät harjoitteet. Emme lähteneet viemään myöskään 
pitkiä, päivän mittaisia koulutuksia Skypeen, kertoo 
koulutussuunnittelija Maarit Luojus. 

Uuttakin on kokeiltu, nimittäin etänä toteutettua 
ensiapukoulutusta henkilöstölle. Aluksi Myötätuu-
lessa ajateltiin, ettei se tule onnistumaan, mutta 
lopulta ensiapukoulutuksen teoriaosuutta päätettiin 
lähteä kokeilemaan. Ensimmäiset teoriakurssit etänä 
pidettiin toukokuun alussa. 

– Teoriaosuuden mahduttaminen kahteen neljän 
tunnin osioon teetti paljon työtä. Kokonaisuus kui-
tenkin onnistui hyvin ja oli koulutukseen osallis-
tuneiden keskuudessa tykätty, kertoo ensiavun 
ja terveystiedon kouluttaja, sairaanhoitaja Anne 
Janhunen.

Hänellä opetuksessa oli apuna Vuolearning-
oppimisalusta, johon etukäteen pystyi tekemään 
tehtävät kurssilaisille valmiiksi. Käytössä oli lisäksi 
videoita sekä Skypeyhteys opettajan ja kurssilaisten 
välillä. 

– Opettajana etäopetuksessa joutuu olemaan 
ehkä enemmänkin läsnä ja valppaana. Toki opiskeli-
jankin pitää olla skarppina, kun ensin tulee teoriaa ja 
sitten perään tehtäviä, Anne Janhunen sanoo. 

Teoria sujuu etänä
Etänä toteutetulla ensiapukurssilla oli ensiaputai-
tojaan kertaamassa myös Vaalijalan Nenonpolilla 
farmaseuttina työskentelevä Meeri Kimonen. Hän 
kehuu etäkoulutuksen toteutusta.

–Ihan hyvin ensiapukoulutuksen teoriaosuuden 
voisi toteuttaa jatkossakin etäopetuksena. Monet 
materiaalit eivät aivan parhaalla tavalla toimineet. 
Lomakkeita piti täyttää, mutta se ei onnistunut säh-

köisesti. Mutta, varmasti tämä oli vain alkukankeut-
ta, sanoo Meeri Kimonen. 

Etänä opiskellun teoriaosuuden jälkeen kurssilla 
mukana olleet suorittavat käytännön näyttöosuuden 
elokuussa. Meeri Kimonen uskoo, että se tulee vaati-
maan itseltä hieman asian kertausta.

– Kun käytännön osuus on pidemmän tauon 
jälkeen, vaatii se enemmän kertausta. Perinteisesti 
käytännön osuus tulee heti teoriaosuuden perään, 
usein seuraavana päivänä. Toisaalta, nyt tulee 
testattua, miten hyvin asiat jäävät mieleen, Meeri 
Kimonen toteaa. 

Hän on myös tyytyväinen, että pääsi testaamaan 
oppimisalustaa ja teoriaopetuksen toteutusta etänä. 
Vaalijalan farmaseuttina Meeri Kimonen kun pääsee 
itse suunnittelemaan ja toteuttamaan  henkilöstölle 
pidettävää lääkekoulutusta. 

– Oppimisalusta on minusta selkeä ja helppokäyt-
töinen järjestelmä. Etäopetuksessa oli korona-aikaan 
sekin hyvä puoli, ettei koulutukseen tarvinnut lähteä 
erikseen, vaan sen sai opiskeltua omalta koneelta, 
huomauttaa Meeri Kimonen. 

Anne Janhunen uskoo, että ensiapukoulutusta voi-
daan tulevaisuudessa toteuttaa Vaalijalassa enem-
mänkin etäopetuksena. Näin säästyy henkilökunnan 
työaikaa, kun koulutukseen ei tarvitse erikseen mat-
kustaa omasta yksiköstä. Etäkoulutus voidaan myös 
toteuttaa samalla kertaa isommalle porukalle. 

Syksylle tulossa ruuhkaa
Myötätuulen koulutuksia jouduttiin siirtämään tai 
perumaan myös siksi, että kouluttajina toimivia 
Vaalijalan asiantuntijoita siirtyi työskentelemään 

yksiköihin. Myös muutama tilauskoulutus peruuntui, 
kun kouluttaja ei voinut mennä kouluttamaan fyysi-
sesti toiseen organisaatioon. 

– Monet peruuntuneista koulutuksista ovat hen-
kilöstön peruskoulutuksia, kuten pistoskoulutus tai 
elintarvikehygieniakoulutus. Ne on toteutettava jos-
sakin vaiheessa, joten syksylle varmasti tulee ruuh-
kaa koulutusten osalta, sanoo Maarit Luojus.

Myötätuulen koulutusten rajoituksia on purettu 
kesäkuun alusta lukien. Valtakunnalliset suositukset 
antavat mahdollisuuden pitää lähikoulutuksia enin-
tään 12 henkilön ryhmille. Näissäkin noudatettava 
kahden metrin turvavälejä. 

– Meillä tämä koskee lähinnä Vaalijalan kesätyön-
tekijöiden koulutuksia, joiden toteutus on mahdol-
lista pienissä ryhmissä, sanoo Maarit Luojus.  

Myötätuulessa kokeiltiin  
etäopetusta uusiin aiheisiin

Sateenkaaren koulussa on toteutettu korona-
aikana sekä lähi- että etäopetusta. Oppilaat ovat 
opiskelleet kotona, oppilaskodeissa tai koululla. 

– Kotona opiskeleville opetusta on annettu 
videovälitteisesti ja oppilaskodeissa opiskeleville 
opettajat ovat käyneet antamassa yksilöopetusta 
paikan päällä, kertoo rehtori Satu Varpainen. 

Opettajille vahvaa tukea tarvitsevien oppilai-
den etäopetuksen ja yksilöopetuksen toteut-
taminen on teettänyt paljon työtä. Apuna ovat 
onneksi olleet oppilaiden avustajat sekä kotona 
vanhemmat. Satu Varpaisen mukaan Sateenkaa-
ren koulussa on opetus poikkeusoloissakin suju-
nut pääosin kunkin oppilaan omien tavoitteiden 
mukaisesti. 

– Tilanteessa on ollut paljon myös hyvää. 
Olemme löytäneet uusia tapoja opettaa ja 
käyttöön on otettu paljon myös elämyspedago-
giikkaa. Toiminnallista opetusta on ollut paljon, 
samoin ulkona on toteutettu opetusta eri aineis-
sa. Nämä opit jäävät varmasti käyttöön myös 
jatkossa. 

Satu Varpaisen mukaan Sateenkaaren koulussa 
on koronan johdosta otettu oikeasti digiloikka. 

– Opettajat ja oppilaat ovat harjoitelleet etä-
välineiden ja videovälitteisen puhelun käyttöä. 

Olemme myös löytäneet aivan uusia digimateri-
aaleja käyttöön, sanoo Satu Varpainen. 

Etäkoulusta on ollut osalle oppilaita suoranais-
ta hyötyäkin. Oma huone kotona tai oppilas-
kodissa on palvellut opetusta paremmin kuin 
koulun luokkahuone. 

– Meillä on oppilaita, jotka ovat korona-aikana 
tehneet pidempää koulupäivää kotona kuin mitä 
tekisivät normaalisti koulussa. Tämä johtuu siitä, 
että kotona ja omassa huoneessa on vähemmän 
ärsykkeitä. Tällöin oppilaan on helpompi keskit-
tyä opittavaan asiaan,  Satu Varpainen kertoo. 

Myös haastavan käyttäytymisen tilanteet ovat 
vähentyneet, kun oppilailla ei ole ollut kontakte-
ja muiden oppilaiden kanssa. 

– Opettajat ovat päässeet puolestaan tutus-
tumaan paremmin oppilaisiinsa yksiköllisten 
tuntien aikana.

Tiedottamista oppilaiden huoltajille on tehty 
Sateenkaaren koulussa tiiviisti viikoittain. Myös 
koulutyön aloitus 14.5. tapahtui oppilaiden van-
hempia kuunnellen. 

– Meillä on riskiryhmiin kuuluvia oppilaita, 
joten koulutyön aloittamista haluttiin valmistella 
huolella, sanoo Satu Varpainen. 

Korona kannusti  
digiloikkaan koulussa 

Korona-aikaan tun-
teja on siirretty mah-
dollisuuksien mukaan 
myös ulos. Musa-Anu 
piti huhtikuun puoli-
välissä musiikkituntia 
auringonpaisteessa 
oppilaskoti Ankkurin 
asiakkaille.
Kuvat: Ankkurin  
oppilaskoti.

Oppimisalustana oli Vuolearning (kuvakaappa-
ukset). Monivalintakysymysten lisäksi alustalla 
katsottiin videoita ja vastattiin avoimiin kysy-
myksiin. 

Hätäensiapukurssin opettaja Anne Janhunen vetää teoriakurssia huhtikuun lopulla Myötätuu-
lessa etänä Skypen kautta. Kurssin harjoitusosa toteutetaan lähiopetuksena syksyllä.

Kuvat: Maarit Luojus
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NENONPELLON YKSIKÖIDEN KUULUMISIA

Talvi on ollut erikoinen. Lunta ei tullut ja jos 
tuli, parin päivän kuluessa se suli pois. Helmi-
kuussa olisi pystynyt haravoimaan pihansa, jos 
se oli syksyllä jäänyt haravoimatta. 

Meillä on ollut melkoinen kevät takana, kuten 
kaikilla muillakin. Pandemia mullisti elämäm-
me ja olimme aivan uuden edessä. Tammi- ja 
helmikuu sujuivat hyvin, kehitystyö ja projek-
timme jatkuivat. Mutta maaliskuulla korona 
oli kaikkien mielessä pelkoineen, monine 
kysymyksineen ja alati muuttuvine ohjeistuksi-
neen. Nyt toukokuun puolessa välissä olemme 
seesteisemmässä kaudessa, mutta emme tiedä 
ollenkaan tulevasta. Kukaan ei tiedä. Olemme 
selviytyneet hyvin tästä haasteesta kaikesta 
huolimatta. 

Nenonpellon  
yksiköissä tapahtuu 
Lasten ja nuorten kuntoutus tarvitsee uusia 
ajanmukaisia tiloja. Lasten ja nuorten kuntou-
tus vaatii sekä yksilöllisyyttä että yhteisölli-
syyttä ja osaamista. Myös perheet ovat yhä 
enemmän keskiössä lasten ja nuorten kuntou-
tuksessa. 

Tähän tarpeeseen on suunniteltu 15-paik-
kainen lasten ja perheiden yksikkö eli uusi 
Kompassi. Peruskorjausprojekti on alkanut ja 
uusi yksikkö korvaa nykyisen Kompassin eli 
Kompassi muuttaa vuoden 2020 lopussa nyky-
aikaisiin tiloihin lähelle uutta koulurakennus-
ta. Tiloihin tulee Pesue-yksikkö eli perheiden 
yksikkö oppilaskotien yhteiseen käyttöön, jossa 
on perheiden vastaanottoon ja vierailuihin 
kolmio, perhekuntoutuksen ohjaajia sekä muita 
asiantuntijoiden ja terapeuttien tiloja sekä 
kokoustiloja. Pesueen tiloja voivat käyttää myös 
muut oppilaskodit. 

Uuden Kompassin kellarikerrokseen tulee 
noin 90 neliömetrin suuruinen satumaailma, 
joka mahdollistaa lasten monipuolisen vapaa-
ajan toiminnan. Tiloissa on mahdollista pitää 
kotikouluakin silloin, kun sitä tarvitaan. 

Lasten ja nuorten kuntoutuksen kysyntää on 
edelleen ja siihen on pystytty vastaamaan jol-
lain aikavälillä. Kaikki oppilaskodit ovat täynnä. 
Uusi Kompassi tuo mukanaan kuusi paikkaa 

lisää, mutta sitä odotellessa olemme valmiita 
avaamaan nelipaikkaisen Tuikku-yksikön kesän 
kuluessa, jos on tarpeen. Tuikku avautuu jossain 
muodossa viimeistään elokuussa 2020. 

Aikuisten kuntoutuskysyntä on kasvanut var-
sinkin Uudenmaan osalta, ja aikuisten kriisikun-
toutukseen on tulossa uusia asiakkaita. Palvelu-
kysyntään on pyritty vastaamaan. Samoin aivan 
yksilöllisen kuntoutuksen kysyntä on kasvanut. 
Tällöin asiakkaan vointi on sellainen, että muut 
ihmiset häiritsevät tai häiriintyvät ja hänen 
haasteensa ovat sellaiset, että hän tarvitsee 
aivan oman rauhallisen asunnon myös toisten 
kuntoutujien kuntoutumisen mahdollistami-
seksi. Nämä kaksi tarvetta ovat nyt akuutteja 
Nenonpellossa. Sataman tilat ovat tulleet elin-
kaarensa päähän monelta osin. 

Olemme aloittaneet uuden Sataman sekä 
yksilöllisen vaativan tuen kuntoutuksen suun-
nittelun. Yhdessä suunnittelemaan kutsutaan 
suuri joukko toimijoita aloituskokoukseen. Li-
säksi perustamme työryhmiä asiaa varten, jotta 
saadaan tulevaisuuteen mahdollisimman hyvät 
tilat ja toiminnot myös kriisityölle. 

Rekrytoimme edelleen henkilöstöä ja eläköi-
tymisistä johtuen myös esimiehiä Nenonpellon 
yksiköihin. Mikäli olet alan ammattilainen, ota 
yhteyttä, jutellaan enemmän asiasta. Seuraa il-
moituksiamme www.vaalijala.fi sekä facebook.
com/vaalijala.

 
Maarit Rantakurtakko 

kuntoutuksen johtaja

Vaalijalan kolmas palvelukoti Varkauteen 
avautui pikaisella aikataululla helmikuun 
lopulla. Yksityisen kehitysvammaisten 
palvelukodin lopetettua toimintansa kau-
pungissa, oli asukkaille järjestettävä uudet 
kodit nopeasti. Näin syntyi 19-paikkainen 
Vattuvuoren palvelukoti. 

– Saimme sopivat tilat pienellä remontilla Varka-
uden Vanhaintukisäätiöltä vähän aiemmin tyhjiksi 
jääneisiin tiloihin vanhusten palvelukodin käytössä 
olleeseen kiinteistöön, kertoo Vattuvuoren palvelu-
kodin johtaja Sanna Oksanen-Vihervuori. 

Vattuvuori on kodinomainen palvelukoti aivan 
Varkauden keskustassa, palvelujen äärellä. Asukkaat 
saavat palvelukodissa ympärivuorokautista tukea ja 
apua itsestä ja terveydestä huolehtimiseen. 

Palvelukoti toimii kaksikerroksisessa rivitalossa, 
josta Vaalijala on vuokrannut yhden rappukäytä-
vän kokonaan sekä suuren osan myös viereisen 
rappukäytävän asunnoista. Asuntoja on yhteensä 
18. Jokaiseen kuuluu oma keittiönurkkaus sekä kyl-
pyhuone. Lisäksi toimistotila, yhteinen keittiö sekä 
olohuone on järjestynyt kolmesta asunnosta.  

– Asukkaiden muutto on vielä käynnissä. Koronan 
vuoksi joitakin muuttoja on siirtynyt myöhempään 
ajankohtaan. Kaikki palvelukodin paikat ovat kuiten-
kin jo varattuja, Sanna Oksanen-Vihervuori sanoo.  

Vattuvuoressa  toteutuu yksilöllinen asumispolku

Itsenäisempään  
elämään tuetusti
Uudessa Vattuvuoren palvelukodissa aloitti työnsä 
myös yhdeksän uutta työntelijää helmikuussa. Pal-
velukodissa työskentelee vastaava ohjaaja sekä kah-
deksan ohjaajaa. Sanna Oksanen-Vihervuori vastaa 
Vattuvuoren lisäksi Varkauden Hongiston palveluko-
din ja Latukadun palveluasuntojen toiminnasta. 

– Työntekijät ovat kaikki innokkaita ja iloisia, 
hieman eri taustoista tulevia ammattilaisia. Koska 
asiakkaatkin tulevat erilaisista ympäristöistä, alkuun 
joudumme luomaan yhdessä uusia toimintatapo-
ja. Onneksi nyt on tähän hyvin aikaa, toteaa Sanna 
Oksanen-Vihrevuori.

Vattuvuoressa asukkaita tuetaan asumisen lisäksi 
yksilöllisesti myös kommunikoinnissa. Palvelut suun-
nitellaan yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä 
kanssa. Tilaratkaisut mahdollistavat myös itsenäisen 
elämän laajemman harjoittelun tuetusti.

– Samassa talossa on tehostetun palveluasumi-
sen paikkoja sekä itsenäisempään elämään sopivia 
asuntoja, voimme tarjota asukkaille erilaisia asu-
mispolkuja. Näin itsenäistä asumista voidaan lisätä, 

kun asukkaan taidot siihen riittävät, kuvaa Sanna 
Oksanen-Vihervuori. 

Tällaisille poluille, jossa on mahdollisuus siirtyä 
tehostetusta asumisesta itsenäisempään asumiseen 
tuetusti, on Sanna Oksanen-Vihervuoren mukaan 
tarvetta nykyisin varsin paljon.

Palvelut ja ranta lähellä
Vattuvuoren palvelukodissa järjestetään asumisen 
päivätoimintaa, mikäli asukas ei osallistu kodin ulko-
puolisiin palveluihin. Tavoitteena on kuntoutuminen, 
toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito. 

Palvelukodissa pidetään myös säännölliset asukas-
palaverit, joissa asukkaat voivat vaikuttaa palveluko-
din arjen toimintaan. 

Vattuvuoren palvelukoti sijaitsee Varkauden kes-
kustassa, aivan Taulumäentorin tuntumassa. Pihasta 
näkyy ranta, johon on lyhyt kävelymatka. 

– Rannassa on meille hyvät ulkoilu- ja liikuntapai-
kat. Myös keskustan palvelut ovat kaikki lähellä, eli 
asukkaat pääsevät myös itsenäisesti käymään asioil-
la. Pyörätuolilla on kätevää liikkua niin rantaan kuin 
torille, kertoo Sanna Oksanen-Vihervuori.

Erjan ja Hannun mielestä Vattuvuoren 
palvelukodissa on huisin hauskaa asua 
(yläkuva). Vattuvuoren palvelukodin tiimi 
(alakuva).

Kuvat Vattuvuoren palvelukoti.
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Näyttelyn avannut Pieksämäen sivistysjohtaja Päivi 
Majoinen korosti avajaisissa yleisön suurta merkitys-
tä taiteen tunnetuksi tekemisessä. Myös Kettukin toi-
minnanjohtaja Päivi Lilja korosti yleisön merkitystä.

– Uuden taiteenlajin pitää lunastaa paikkansa 
yleisön sydämessä, vasta sen jälkeen on mahdollista 

saada aikaan muutoksia taidekentän rakenteissa, 
Lilja totesi avajaisissa.  

Vaalijalan Taidepesula on tehnyt vuodesta 2005 
saakka määrätietoista työtä erityistaidetoimin-
nan profiilin nostamiseksi Savossa, Suomessa ja 
viime aikoina myös kansainvälisesti. Taidepesula on 

mahdollisuuksien tila, jossa rohkaistaan ja tuetaan 
yksilöllisesti kunkin taiteen tekijän itseilmaisua ja 
omintakeista tapaa luoda. 

– Teemme työtä yhdenvertaisen taidemaailman 
eteen, sanoo Vaalijalan Taidepesulan taidekasvattaja 
Irina Leino.

Taidepesulan sankariklaani  
työskentelee yhdenvertaisen  
taidemaailman puolesta
Dumbo Octopus ja sankariklaani -taidenäyttely avattiin  kulttuurikeskus Poleenissa Pieksämäellä 6.3.2020 iloisissa tunnelmissa. 
Avajaisissa oli mukana taiteilijoiden lisäksi iso joukko omaisia, vieraita Ruotsista, talonväkeä Vaalijalasta ja yhteistyökumppaneita 
sekä taiteen ystäviä läheltä ja kaukaa. 

Pieksämäellä  
osataan arvostaa
Taidepesulan Dumbo Octopus ja sankariklaani -näyt-
telyn taiteentekijöiden taustat vaihtelevat. 

– Osalle taide on innostava harrastus, osalle am-
matti ja joku tekee parhaillaan jo kansainvälistä uraa, 
kertoo näyttelyn kuratoinut, Taidepesulassakin ohjaa-
jana aiemmin toiminut kuvataiteilija Satu Tani. 

Yksi Taidepesulan taiteilijoista on Olli Kanninen. 
Häneltä näyttelyssä oli esillä lyijykynäpiirroksia sekä 
akryylimaalauksia. Hän oli avajaisissa hyvin iloinen 
siitä, että töitä pääsee näkemään mahdollisimman 
moni. 

Avajaisissa vierailleet Olli Kannisen vanhemmat 
Irma ja Niilo Kanninen kiittelivät laadukkaasti toteu-
tettua näyttelyä.

– Pieksämäellä osataan arvostaa taidetta laaja-
alaisesti. On hienoa, että tällainen näyttely on saatu 
esille, vieläpä kulttuurikeskus Poleeniin, sanoi Niilo 
Kanninen. 

Taiteilija Maria Tani (vas.), sekä ruotsalaiset näyttelyvieraat dokumentaristi Sven Blume, taiteilijat Hugo Karlsson ja Marianne Schmidt sekä näyt-
telyn kuraattori Satu Tani, Inuti-taidestudion taiteilija ja ohjaaja Lotte Nilsson-Välimaa sekä Taidepesulan taidekasvattaja Irina Leino Maria Tanin 
virkattujen meduusojen sekä koralli- ja merimakkarahahmojen seassa. 

Yläkuva: Kulttuurikeskus 
Poleenissa on tapana kilis-
tää laseja avatun näytte-
lyn kunniaksi, niin tälläkin 
kertaa. 

Oikealla: Topi Leinonen 
ja akryylimaalaus Iso 
tiikeri. 

Olli Kanninen 
ja lyijykynäpiir-
ros Liukasteleva 
karhu.
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Yhteistyössä  
on voimaa
Vaalijalan Taidepesula on toiminut alusta alkaen 
yhteistyössä myös kotimaisen erityistaidetoiminnan 
verkoston sekä kansainvälisen outsider-taiteen ver-
koston kanssa. Tällä hetkellä Taidepesula on sen poh-
joisin taidestudio. Yhteistyön myötä Poleeniin saatiin 
nähtäville myös pohjoismaista videotaidetta.

Avajaisissa olivat mukana ruotsalainen dokumen-
taristi Sven Blume sekä Tukholmassa sijaitsevan 
Inuti-taidestudion taiteilija ja ohjaaja Lotte Nilsson-
Välimaa sekä taidestudiolla työskentelevät taiteilijat 
Hugo Karlsson ja Marianne Schmidt. Molemmilta 
taiteilijoita nähtiin Poleenissa myös videot, joilla he 
avasivat sisäiset tarinansa katsojille. 

– Videotaiteen tekeminen kiinnostaa Taidepesulal-
lakin. Tunnustelemme nyt yhteistyön mahdollisuuk-
sia, kertoo Irina Leino. 

Taidepesulan taiteilijoiden töitä on nähty useissa 
näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Idea isom-
paan näyttelyyn Poleenissa on kuitenkin muhinut 
Taidepesulan väen mielessä pidempään. Näyttelyn 
mahdollisti Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon 
rahaston tuki. Kaikkiaan näyttelyssä oli mukana 59 
työtä usealta eri taiteilijalta. 

Koronasta johtuva poikkeustilanne sulki Dumbo Octo-
pus ja sankariklaani -näyttelyn ovet ennenaikaisesti 
vajaa pari viikkoa avajaisten jälkeen. Poleeni esitti 
näyttelyn virtuaalinäyttelynä verkkosivuillaan. Näyt-
tely pääsi tututumaan Poleenissa vielä 1.-17.6. välillä.

Irma ja Niilo Kanninen  
tutustuivat Dumbo  
Octopus ja sankariklaani 
-näyttelyyn avajaisten  
yhteydessä.

Pieksämäen 
kulttuuri- ja va-
paa-aikajohtaja 
Päivi Majoinen 
avasi näyttelyn. 
Hän sai kiitok-
seksi Taidepesu-
lan ruotsalais-
vierailta keväiset 
kukat.

Näyttelyn avajai-
sissa esiintyi Jani 
Piispa. 

Aistikkaan menetelmät ja keinot mahdollistavat yksilöllisen aistein koettavan kuntoutuksen  
niin päivätoiminnassa kuin aisti- ja rentoutustoiminnassa. Aistikas kuntoutustyö on aina tavoitteellista ja  

työmenetelmät nousevat asiakkaan kuntoutustavoitteista.

Aistikas kokoaa yhteen  
Aistituvan multisensorisen  

kuntoutuksen 
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Vaalijalan toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö Ais-
titupa on erikoistunut moniaistiseen työhön, jossa 
tasaamme aistikuormitusta tai annamme virikkeitä 
asiakkaiden kaikille aisteille. Viime aikoina keskei-
seksi osaksi aisti- ja rentoutustoimintaa ovat tulleet 
erilaiset kosketushoidot sekä kokonaisvaltainen 
rentoutus. Aistituvan multisensorinen kuntoutus 
sai viime vuonna Aistikas-nimen. 

Aistituvalla on jouduttu ottamaan selvää kosket-
tamisesta ja kosketushoidoista, sillä tuoretta ja kat-
tavaa tietoa aiheesta on ollut vaikea löytää. Vasta 
viime vuosina on aiheesta alkanut tulla julkaisuja. 

– Lähdimme hakemaan innostuneesti lisää teo-
riatietoa kosketushoidosta, kun huomasimme teke-
vämme kosketushoitoa osana aistikuormituksen 
tasaamiseen liittyvää toimintaa. Rentouttavissa 
kosketushoidoissa voi tehdä rauhoittavia käsiliik-
keitä tai aktivoivia käsiliikkeitä antamaan virikkeitä 
kertoo ohjaaja Mia Kukkonen. 

Kosketuksella  
rauhoittava vaikutus
Jos rauhoittavaa kosketushoitoa tehdään säännöl-
lisesti osana asiakkaan arkista toimintaa, voidaan 
hänet saada rauhoittumaan oikeanlaisella koske-

tuksella vaativan tilanteen tullen. 
– Esimerkiksi Rocking-keinutuoliterapian yh-

teydessä voidaan tehdä samalla kosketushoitoa, 
kertoo ohjaaja Taru Mähönen. 

Kosketus on tutkitusti yksi tärkeimmistä vuoro-
vaikutuskeinoista jo vauvasta lähtien. Tuntoaisti 
kehittyykin ensimmäisenä ja sammuu meistä vii-
meisenä. Kosketus myös aktivoi jokaisella aivojen 
keskeiset tunnealueet. 

Kosketus voi helpottaa ja tukea oppimista. Se 
myös lisää hyvänolon hormoneja, vapauttaa kas-

vua edistäviä hormoneja sekä vaikuttaa sisäiseen 
rauhoittumisjärjestelmäämme. 

– On ollut yllättävää huomata, miten erilaiset 
ihmiset pitävät kosketushoidoista, kertoo Mia 
Kukkonen. 

Kunnioittavaa  
kosketusta
Aistituvan ohjaajat korostavat, että ammatillisesti 
tehdyssä kosketushoidossa on tietyt perusperiaat-

teet.  Ammattimainen kosketushoito tarjoaa Taru 
Mähösen mukaan luontaisen tavan tulla myön-
teisesti kosketetuksi ja hyväksytyksi positiivisella 
tavalla. 

– Puhutaan myös kunnioittavasta kosketuksesta. 
Ensin kysytään, saadaanko lupa koskettaa. Joku asi-
akas ei halua kosketushoitoa. Jokaisella asiakkaalla 
on oma kosketusprofiili. Turvalliset neutraalit alueet 
ovat jokaisella ihmisellä yksilölliset, Taru Mähönen 
sanoo.

– Yksi ei tykkää kosketuksesta päähän, toinen har-
tioihin tai jalkoihin. Aloituksessa ja myös lopetuk-
sessa on hyvä muistaa laittaa ensin kädet hartioille, 
sitten asiakas saa hetken kuunnella, millaiset kädet 
ovat tulleet hartioille, jatkaa Mähönen. 

Kehotietoisuus kasvaa
Kosketushoidot ovat Aistituvalla mukana yhtenä 
vaihtoehtona hyvänolon harjoitteissa. Erityistuen 

asiakkaiden kanssa on tehty muutaman vuoden 
ajan nyt kokonaisvaltaista rentoutusta, joka 
koostuu fyysisistä, emotionaalisista, henkisistä ja 
psyykkisistä osista. 

Rentoutusohjaukseen kuuluvat lihasharjoitteet, 
hengityksen tasaamisharjoitteet sekä hyvänolon- 
ja rentoutusosion harjoitteet. Näihin kuuluu kes-
keisesti läsnäolo. 

– Kokonaisvaltaisessa rentoutuksessa on 
ollut positiivinen lisä asiakkaan kehotietoisuu-
den lisääntyminen. Erityistä tukea tarvitsevilla 
henkilöillä kehotietoisuus on usein vaillinaista. 
Suorituskeskeinen yhteiskunta on ajanut meidät 
siihen, että pysähtyminen on meille monille hy-
vin vaikeaa, sanoo Taru Mähönen. 

– Meidän on päästävä kiinni asiakkaan ajatus- ja 
kokemusmaailmaan, jotta saamme selville mikä 
rentoutuskeino voisi toimia. On lähdettävä liikkeelle 
siitä, mitä asiakas pystyy kohtaamaan ja mitä hän 
haluaa ja voi tehdä, sanoo Mia Kukkonen. 

Aistikuormituksen tasaamisessa ja aistivirk-
keiden antamisessa on vuorovaikutuksellisella 
ympäristöllä iso keskeinen merkitys asiakkaan 
kohtaamisessa.

Kodinomainen  
ympäristö tärkeä
Aistituvalla myös ympäristö on tärkeässä osassa 
rentoutuksessa. Multisensorinen tila on koetta-
vissa kaikilla aisteilla. Ympäristössä on tietoisesti 
pyritty kodikkaaseen ja lämpimään tunnelmaan. 

-- Moni sanoo tullessaan, että täällä on kuin 
mummolassa, naurahtaa Mia Kukkonen. 

Aistituvalla oli tehty jo monta vuotta monipuo-
lista aisti- ja rentoutustyötä erityistä tukea tarvit-
sevien asiakkaiden parissa. Aistikas-kokonaisuut-
ta on koottu lisäämällä eri menetelmiä useassa 
vaiheessa. Vähitellen työskentelyn ja koulutusten 
myötä olemme kehittäneet työtämme.

Etenkin erityistä tukea tarvitsevilla asiakkailla 
on aisteissa yli- tai aliherkkyyksiä. Kun aistitkin 
ovat yksilöllisiä ja persooninakin olemme yksi-
löllisiä, on myös aistikuormituksen tasaaminen 
ja aistivirkkeiden antaminen hyvin yksilöllistä, 
kertoo Taru Mähönen. 

Rentoutuessa ihminen 
siirtyy toiseen tilaan, 
jossa kiire ja huolet 
väistyvät, mieli rauhoit-
tuu ja tasapainottuu. 
Aistituvalla rentoutuk-
seen on käytössä mm. 
riippumattoja. 

Aistihuoneessa 
voidaan säädellä 
mm. tilan valais-
tusta ja käyttää 
rentoutuksessa 
apuna myös ää-
niä ja musiikkia. 
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Työnhaun haasteiden selättämisessä on 
saatu hyviä tuloksia Vaalijalan työelämä-
palvelujen työhönvalmennuksella sekä 
työ- ja toimintakyvyn arvioinneilla. Työllis-
tymisprosentti on ollut hyvä, vaikka asia-
kaskunta on suureksi osaksi erityistä tukea 
tarvitsevia henkilöitä.

Vaalijalan työelämäpalveluihin kuuluu erilaisia 
työllistymistä tukevia sekä työ- ja toimintakykyä 
arvioivia palveluja. Palveluja tuotetaan eri tahoille 
Etelä- ja Pohjois-Savon alueella. Tällä hetkellä 
palvelut on suunnattu Etelä-Savon TE-palvelujen 
asiakkaille. 

– Pohjois-Savossa vastaavien palvelujen kilpai-
lutukset eivät vielä ole alkaneet, mutta työelämä-
palvelut on lähdössä mukaan palveluntuottajaksi 
ESR-rahoitteisen työllistymisen yhteispalvelu 
ASKEL-hankkeen valmennuspalveluihin Kuopion 
alueelle, kertoo vastaava ohjaaja Anna Itäpelto.

Tavoitteena  
työllistyminen
– Työhönvalmennuspalvelussa päätavoite on 
työpaikan löytäminen asiakkaalle. Valmennus 

voi pitää sisällään monenlaisia asioita työnhaus-
ta aina siihen, että mietitään yhdessä asiakkaan 
kanssa uusia vaihtoehtoja, mikäli oman alan työtä 
ei tahdo löytyä, Anna Itäpelto sanoo. 

Työhönvalmennuksessa asiakkaan tukena on 
työhön valmentaja, joka etsii asiakkaan kanssa 
hänelle sopivia työpaikkoja sekä tukee asiakasta 
työsuhteen alkaessa. Työhönvalmennuksessa on 
ollut mukana eri tavoin työllistymiseen tukea tar-
vitsevia työnhakijoita, myös pitkään työttömänä 
olleita henkilöitä. 

– Osa valmennuksista on jo päättynyt ja päät-
tyneistä yli puolet on johtanut koulutukseen tai 
työllistymiseen, vieläpä ilman palkka- tai muita 
tukikeinoja, kertoo Anna Itäpelto.

Työhön soveltuvuutta  
arvioidaan
Laaja-alaisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin 
lähtökohta on hieman erilainen. Siinä tavoitteena 
on selvittää, millaiset työtehtävät soveltuvat asi-
akkaalle parhaiten. Millaista koulutusta tai tukea 
asiakas tarvitsee arjen elämään työllistymisen tu-
eksi. Arvioinnit tehdään pääasiassa Melba-Imba-
arviointimenetelmillä. 

– Arvioinneissa on ollut viime syksystä lukien 31 

Tavoitteena  
työllistyminen

Vaalijalassa on alkanut uusien tilojen suunnittelu Sataman kriisi- ja vastaanot-
toyksikölle. Olemassa olevien tilojen peruskorjauksen sijaan kriisiyksikön tilojen 
suunnittelussa on lähdetty liikkeelle kokonaan uuden rakennuksen rakentami-
sesta Nenonpeltoon. 

– Nykyiset kriisiyksikön tilat ovat tulleet tiensä päähän. Jatkossa tarve koh-
distuu tiloihin, joissa voidaan tehdä esimerkiksi yksilöllistä kuntoutusta toisten 
ihmisten seurasta häiriintyville asiakkaille, kertoo Vaalijalan osaamis- ja tukikes-
kuksen johtaja Maarit Rantakurtakko. 

Kriisiyksikön tarvitsemia tiloja on vaikea sovittaa muutenkin olemassa olevaan 
rakennukseen, sillä tilaa esimerkiksi rentoutustoimintaan, henkilöstön koko-
uksille tai kuntoutettavien ja heidän omaistensa tapaamisille ei yksinkertai-

sesti ole. Lisäksi tarvitaan erillisiä vastaanottotiloja muun muassa psykologille. 
Tilojen turvallisuuteen kiinnitetään varsin paljon huomiota sekä asiakas- että 
henkilöstönäkökulmista. 

 – Asiakkaalla voi olla hyvinkin vaikea kriisitilanne tänne tullessa. Hän tarvit-
see silloin tilaa ja rauhaa kuntoutua. Tästä syystä uusiin kriisiyksikön tiloihin on 
tulossa pieniä, 1-2 huoneen ja yhteisen oleskelutilan soluja omine kylpyhuonei-
neen, Maarit Rantakurtakko sanoo. 

On vielä mietinnässä, tuleeko uudisrakennukseen pelkästään kriisiyksikön tarvit-
semia tiloja. Tarvetta olisi myös pidempiaikaisen vaativan yksilöllisen tuen kuntou-
tuksen tiloille sekä pienyksiköille, joita on Satamassa nykyisin sijaitsevat Koski- ja 
Wirtayksiköt. Näin ollen uudisrakennuksen paikkamäärä on vielä epäselvä. 

Uusia tiloja suunnitellaan Nenonpellon  Sataman kriisiyksikölle 
Uuden Sataman suunnittelua varten tullaan perustamaan erilaisia työryhmiä, 

kuten tilojen suunnittelun ryhmä ja kuntoutuksen viitekehyksiä miettivä ryh-
mä. Ensin pidettiin 12.5.2020 Nenonpellossa aloituskokous, johon oli kutsuttu 
Sataman johtoa ja työtekijöitä sekä asiantuntijoita, johtoryhmää ja hallituksen 
puheenjohtajistoa. 

Kokemuksia kartoitettu  
eri puolilta maata
Maarit Rantakurtakko on käynyt yhdessä palvelupäällikkö Johanna Salkosalon 
kanssa tutustumassa Turussa, Oulussa, Seinäjoella ja Tampereella sikäläisiin 
kriisiyksiköihin. Näillä paikkakunnilla yksiköt on sijoitettu varta vasten kriisiyksi-

köille rakennettuihin tiloihin. 
– Samalla on oppinut, mitä ei kannata tehdä ja mitä ratkaisuja taas kannattaa 

toteuttaa myös Satamassa, Maarit Rantakurtakko toteaa. 
Sataman uudisrakennuksen paikkaa on suunniteltu Nenonpellossa Reimarin 

ja Erannon naapuriin rannasta purettavan vanhan rivitalon paikalle. Sijainti on 
myös liikenteellisesti hyvä, sillä näin kulku yksikköön voidaan ohjata sivutien 
kautta. 

Varsinaista rakennuspäätöstä ei vielä ole Sataman uusista tiloista vielä tehty, 
mutta alustava suunnittelu on käynnistetty ja päätökset on tarkoitus tehdä 
tämän vuoden aikana. Varsinaisiin rakennustöihin on tarkoitus päästä keväällä 
2021. 

asiakasta. Päättyneistä arvioinneista emme tiedä, mikä 
asiakkaan lopullinen ratkaisu on, sillä arviointi antaa 
vasta eväät työllistymisen polulle, kertoo Anna Itäpelto.

Osa asiakkaista on ollut valmentajaansa yhteydes-
sä pitkänkin ajan jälkeen ja kertoneet kuulumisiaan. 

– Olemme tehneet Etelä- ja Pohjois-Savossa työ-
hönvalmennus- ja arviointipalveluja  arviointeja 
vuosien ajan jo ennen nyt käynnissä olevaa sopimus-
kautta. Pitkältä ajalta kun katsoo palautetta, niin 
olemme saaneet kiitosta etenkin siitä, että meillä 

mukana on henkilö, joka kädestä pitäen näyttää, 
mistä mitäkin tukea haetaan ja mitä tuet tarkoit-
tavat asiakkaalle ja toisaalta työnantajalle, Anna 
Itäpelto sanoo.  

Paluu kilpailutuksiin
Vaalijalan työelämäpalveluiden historia alkaa 
2000-luvun alkupuolelta, jolloin OTE-hankkeessa ryh-
dyttiin kehittämään Savon alueelle tuetun työllistymi-
sen Luotsi-mallia. Tavoitteena oli hyödyntää Vaalijalan 

työ- ja toimintakeskusten osaamista haasteellisissa 
tilanteissa olevien työttömien palvelemiseksi. 

– Olemme tarjonneet palveluja erilaisten puiteso-
pimusten kautta Etelä- ja Pohjois-Savossa TE-toimis-
toille jo vuosia. Palveluja on tuotettu myös suoraan 
kunnille. Olimme pois kilpailutuksista neljä vuotta 
ja palasimme mukaan viime vuonna. Havaitsimme, 
että nyt on jälleen kysyntää henkilökohtaiselle ja 
joustavalle palvelulle, toteaa Anna Itäpelto.

Työhönvalmennuspalvelua Vaalijala on tuottanut 

Etelä-Savon TE-toimistoille syyskuusta 2019 lähti-
en. Sopimus kestää syksyyn 2020. Työ- ja toimin-
takyvyn arviointien teko alkoi hieman aiemmin ja 
sopimus on vuoden 2020 loppuun. 

– Uudet kilpailutukset ovat tulossa kevään ja 
kesän aikana Etelä-Savossa. Tarjoamme palveluja 
myös Pohjois-Savoon, jossa kilpailutus on tulossa 
näillä näkymin syksyllä 2020. 

Korona hidastaa
Asiakkaat Vaalijalan palveluihin  tulevat TE-palve-
lujen kautta. Vaalijalan lisäksi vastaavia palveluja 
TE-toimistoille tuottavat myös muut toimijat.

– Uusien asiakkaiden ohjautuminen palveluihin 
on korona-tilanteen johdosta hieman hidastunut. 
TE-toimistojen resurssi tuntuu menee uusien työn-
hakijoiden palveluihin vastaamisessa. Nykyiset asi-
akkaat pystymme hyvin palvelemaan etänä, joten 
yhdenkään asiakkaan valmennusta tai arviointia ei 
ole tarvinnut keskeyttää, sanoo Anna Itäpelto. 

Myös yrityksissä tapahtuviin valmennuksiin on 
avautunut uusia tehtäviä, vaikka aivan kaikille 
aloille ei nyt välttämättä pääse. 

– Vuonna 2008 oli vähän vastaava tilanne, kun 
Suomi pysähtyi taantuman vuoksi. Silloinkin teh-
tiin hyvää työtä ja työllistymisiä saatiin vaikeasta 
tilanteesta huolimatta. Myös nyt on tärkeää, että 
päästään vaikuttamaan työttömän tilanteeseen jo 
varhaisessa vaiheessa, ettei työttömyydestä tule 
pitkää, kiteyttää Anna Itäpelto. 

Työ- ja toimintakyvyn arviointi käyn-
nistyy alkupalaverilla. Tässä työval-
mentaja Tiina Hiltunen haastatte-
lemassa työharjoittelun aloittavaa 
Laura Väisästä. 
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Juhlissa pelattiin pi-
hapelejä ja nautittiin 
yhdessäolosta. 

Autismikuntoutusohjaajan rooli lapsen 
vanhempien ja koko perheen arjen tukena 
on hyvin tärkeä. Tämä selviää viime vuoden 
marraskuussa valmistuneesta Vaalijalan 
autismikuntoutusohjaaja Satu Jouhan te-
kemästä opinnäytetyöstä. 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan kuntoutuksen 
ohjaajan AMK-tutkinnon lopputyössään Satu Jou-
ha kysyi, mikä tukee perheen arkea, mikä tukee 
vanhempien jaksamista ja mitkä tekijät vastaavasti 
kuormittavat? 

– Vanhempia tukevat tutkimukseni mukaan 
autismikuntoutusohjaajalta saatu henkinen tuki, 
kunnioittava kumppanuus, vanhempien toimijuuden 
vahvistaminen ja toiveikkuuden lisääminen. Useam-
pi haastateltava sanoi, että ohjaaja oli ensimmäinen 
henkilö, joka mietti tulevaisuutta perheen kanssa 
pidempään, sanoo Satu Jouha. 

Perheiden arkea tukeviksi tekijöiksi vanhemmat 
nimesivät autismikuntoutusohjaajan asiantunte-
vuuden, jossa yhdistyvät käytännön kokemus sekä 
teoriatieto.

– Useat vanhemmat kokivat tärkeäksi, että joku 

vahvistaa heidän kokemuksensa oikeiksi. Sekin koet-
tiin tärkeänä, että ohjaaja tulee kotiin ja katsoo, mitä 
muutoksia tulisi tehdä ja mitkä asiat jo toimivat, 
Satu Jouha kertoo. 

Autismikuntoutusohjaajan rooli voi olla Satu Jou-
han mukaan myös eräänlainen asioiden kokoaja. 

– Tutkimuksessa nousi esille, että jos vanhem-
pi sanoo jotain, se helposti sivuutetaan. Kun alan 
ammattilainen sanoo, se otetaan tosissaan. Tärkeänä 
koettiin myös perhelähtöisyys eli tavoitteet asete-
taan yhdessä perheen kanssa eikä vain anneta asioi-
ta ylhäältäpäin, sanoo Satu Jouha. 

Vanhempien huolena  
lapsen tulevaisuus
Kuormittavia tekijöitä autismikuntoutusohjaajien 
työssä ei tutkimuksessa noussut esille. Tämä johtuu 
Satu Jouhan mukaan mahdollisesti siitä, että per-
heet voivat itse vaikuttaa ohjaajien käyntiaikoihin. 
Myös käytännön ohjeet ja tuki, jota ohjaajilta saa-
daan, koetaan tärkeäksi. 

Sen sijaan vanhemmat kokivat kuormittavana sen, 
ettei palvelujen oikea-aikaisuus tahdo toteutua, eikä 
vanhempia kuulla riittävästi, vaan heidät sivuute-
taan helposti.

– Myös yhteiskunnan tilanne laajemmin huoles-
tutti tutkimukseen vastanneita vanhempia. Näitä 
asioita olivat esimeriksi se, kuka pitää lapsesta huol-
ta, kun vanhempia ei enää ole.

Satu Jouha sanoo, että näistä asioista nousivat 
myös autismikuntoutusohjaajien työn kehittämis-
ehdotukset. 

– Jatkossa olisi tiedotettava tehokkaammin. Ver-
kostotyö on nykyisellään hyvin asiakaskeskeistä ja 
yhden asiakkaan asioihin keskittyvää. Meidän ohjaa-
jien tulee kuitenkin nostaa laajemmin autismitietoi-
suutta esille, myöntää Satu Jouha. 

Autismin ammattilaisia on vähän ja tietoa tarvi-
taan yhteiskunnassa laajemmin eri ammattilaisille 
kouluissa, neuvoloissa jne. 

Perheen  
ääni kuuluviin
Satu Jouha teki opinnäytetyönsä työn ohessa Vaalija-
lassa. Opinnot hän suoritti tavoiteajassa eli kolmessa 
ja puolessa vuodessa Jyväskylässä.

Kimmoke opintoihin tuli nelisen vuotta sitten, kun 
Jouha palasi äitiyslomalta töihin Vaalijalaan. Perhe-
syistä hän halusi vuorotyön tilalle päivätyön. Toivoa autistiperheille  

arjen myrskyissä

Satu Jouha kertoo, että tutkimuksen yh- 
teydessä nousi esille myös etäkuntoutuk-
sen lisäämisen mahdollisuus. Verkkokurs-
seista on jo nyt saatu hyviä tutkimustulok-
sia ja kevään koronaepidemian mukanaan 
tuoma eristys on vain lisännyt etäoh-
jauksen käyttöä. Se toimii, kun perheet 
ovat tuttuja ja kohteena on perhe tai yksi 
yhteisö. 

– Kävi niin kivasti, että kun palasin Ankkuriin töi-
hin, autismikuntoutuksessa avautui kolmas ohjaajan 
paikkaa. Hain työtä ja samalla hain opiskelemaan, 
koska halusin kehittää omaa osaamistani, Satu Jou-
ha kertoo.

Kun työ ja opiskelu alkoivat, löytyi myös opinnäy-
tetyön aihe omasta työyhteisöstä. Satu Jouha koki 
myös tärkeäksi, nostaa perheiden ääni esille opin-
näytetyössään. 

– Kuntoutuksessa voi olla vaikeaa puhua ohjaajan 
työn vaikuttavuudesta, koska asiakkaan ympärillä 
työskentelee iso verkosto asiantuntijoita. Silloin on 
vaikeaa sanoa, kenen työpanos on johtanut tulok-
siin. Siksi halusin nostaa opinnäytetyössä esille juuri 
kuntoutusohjaajan työtä, Satu Jouha sanoo. 

Pohdintaa  
työn ohessa
Opinnäytetyön teko kesti vajaan vuoden verran. 
Alkuun Satu Jouha harkitsi kyselytutkimusta, mutta 
sitten menetelmä vaihtui haastatteluun henkilökoh-
taisemman otteen saamiseksi. Myös haastateltavien 
löytymiseen meni aikaa. 

– Pohdin paljon tutkimuksen eettistä puolta, onko 

vaikutusta että haastateltavat ovat Vaalijalan asiak-
kaita ja vaikuttaako se ehkä haastateltavien valikoi-
tumiseen. Pohtiiko haastateltavat millaista palvelua 
jatkossa saavat, jos vastaavat kyselyyn. 

Työnantajalta Jouha sai konkreettista tukea eli hän 
pystyi tekemään osan haastatteluista työajalla, kun 
samaan aikaan sattui oma ohjauskäynti. 

– Koulupäiviin olen myös saanut käyttää palkalli-
sia työpäiviä, Satu Jouha kiittelee. 

Opinnäytetyötä tehdessä nälkä kasvoi syödessä. 
Satu Jouha sanoo, että halu kehittää omaa työtä 
myös valmistumisen jälkeen jäi kytemään. 

– Olen luonteeltani ikuinen oppija ja opiskelija. 
Autismikaan ei ole loppuun kaluttu. Jyväskylässä voi 
jatkaa myös ylempään ammattikorkeatutkintoon, 
Satu Jouha toteaa. 

Verkostotyö on  
nykyisellään hyvin  
asiakaskeskeistä ja  
yhden asiakkaan  
asioihin keskittyvää.  
Meidän ohjaajien tulee  
nostaa laajemmin  
autismitietoisuutta  
esille. 

”

Autistiperheiden vanhemmat kokevat tärkeäksi, että autismikuntoutusohjaaja voi vahvistaa heidän omat kokemuksensa oikeiksi.  
Kuva: Istockphoto.
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Laatupäällikkö Merja Jäppinen asetti 
itselleen yhden tavoitteen kahdeksan 
vuotta sitten, kun hän oli aloittamassa 
Vaalijalan laatujärjestelmän kehittä-
mistä. Tavoite oli, että laatujärjestelmä 
on valmis ja käytössä, ennen hänen 
eläkkeelle siirtymistään. 

– Tavoite täyttyi jopa hieman ennen 
tätä pari vuotta sitten. Kun lähdim-
me vuonna 2013 laatujärjestelmää 
rakentamaan, tuntui tavoite silloin 
isolta. Sen suuruutta ei oikein osannut 
alussa edes hahmottaa, sanoo kesä-
kuun alussa eläkkeelle jäänyt Merja 
Jäppinen.  

Laatujärjestelmää rakennettiin Vaa-
lijalassa määrätietoisesti pala palalta. 
Toiminnan ydinkäytäntöjä kehittä-
mään perustettiin omat työryhmät. 
Nykyisin nämä työryhmät kulkevat 
prosessitiimien nimellä. Merja Jäp-
pisen mukaan tavoitteena oli luoda 
sellaiset ryhmät, joiden kokoonpanois-
sa olisi mukana henkilöstöä ja osaajia 
mahdollisimman kattavasti. Ja tässä 
työssä onnistuttiin. 

– Laatutyön tekemiseen sitoudut-
tiin yhdessä. Sillä on ollut todella iso 
merkitys lopputuloksen kannalta, että 
porukka on ollut innostuneesti muka-
na työssä alusta alkaen, toteaa Merja 
Jäppinen. 

Laatujärjestelmän luominen on 
ollut kaikilta myös iso kehittämistyö. 
Useiden yksiköiden toisistaan poikke-
avia käytäntöjä ja toimintatapoja on 
sen myötä yhtenäistetty. Vaalijalan 
kaltaisessa isossa organisaatiossa 
myös erilaisten dokumenttien saatta-
minen yhtenäisiksi on vaatinut paljon 
työtä.

– Olen kokenut oman työni laatu-
päällikkönä hyvin mielenkiintoiseksi 
ja mielekkääksi. Mieleen on jäänyt 
esimerkiksi se, miten eri ryhmissä 
laitettiin keltaisia lappuja metritolkul-
la kuvaamaan työvaiheita. Siinä näki 
itsekin hyvin, miten pienistä osista jon-
kin työprosessin kuvaaminen kostuu, 
Merja Jäppinen muistelee. 

Laatutyötä  
ilolla ja innolla
Laatujärjestelmää tehtiin Vaalijalassa 
vuosina 2013-2018 ilolla ja innolla. 
Toki välillä laatupäällikkö Merja Jäppis-
tä myös vähän jännitti, miten iso pro-
jekti saadaan kunnialla päätökseen. 

– Omassa roolissa piti nähdä mihin 
olemme menossa. Sekin piti oppia 
hyväksymään, että riittävän hyvä tulos 
kelpaa aluksi. Laatujärjestelmähän ei 
tule koskaan valmiiksi, vaan sitä muo-
kataan ja kehitetään koko ajan, Merja 
Jäppinen muistuttaa. 

Hän toteaa, että järjestelmään kuu-
luvat ulkoiset ja sisäiset auditoinnit 

pakottavat organisaation kehittymään 
koko ajan syvällisemmin. 

Yksi osa tätä järjestelmän kehitty-
mistä ja muutosta oli se, ettei laatu-
päällikön tilalle tullut Merja Jäppisen 
jäätyä eläkkeelle jatkajaa laatupääl-
likön tittelillä, vaan tehtäviä jaettiin 
henkilöstöpäällikölle ja kahdelle uu-
delle palvelupäällikölle. 

-- Koen, että näin laadun kehittä-
minen on paremmin kiinni käytän-
nön työssä ja tiiviisti osa johtamista. 
Nyt laatutyö on johtamisen sisällä eli 
kuuluu sektorijohdolle ja palvelupäälli-
köille, jotka käytännön työtä johtavat, 
Merja Jäppinen toteaa. 

Koulutuksen ja  
laadun kehittäjänä
Merja Jäppisen työura Vaalijalassa al-
koi 30 vuotta sitten yksikön esimiehe-
nä. Tätä ennen hän oli jo työskennellyt 
Vaalijalassa abiaikana hoitoapulaisena 
sekä sairaanhoitajaksi opiskellessaan 
loman tuuraajana. 

– Kun kunnille ja kuntayhtymille tuli 
vuonna 2006 henkilöstön täydennys-
koulutusvelvoite siirryin projektityön-
tekijäksi erityisosaamisen turvaaminen 
-hankkeeseen. Silloin aloin kehittä-
mään Vaalijalan koulutusta ja kou-
lutuskeskus Myötätuulen toimintaa. 
Hankkeen jälkeen jäin Myötätuuleen 

Vammaisalan toimijat Etelä-Savossa kokoava Vammaisfoorumi 
viettää parin vuoden kuluttua toimintansa 20-vuotisjuhlaa. Osana 
juhlavuoden viettoa vammaisfoorumi julkaisee juhlakirjan, jonka 
työstäminen on käynnistynyt tänä keväänä.  

-- Lähetämme kevään aikana juhlajulkaisun kirjoittajakutsut. 
Tavoitteena on, että saamme juhlajulkaisun valmiiksi vuoden 2022 
alussa, jolloin vietämme juhlavuotta, sanoo Etelä-Savon Vammais-
foorumin puheenjohtaja Jenni Rytkönen. 

Vaalijalassa palvelupäällikkönä työskentelevä Rytkönen on foo-
rumin puheenjohtajana toista kauttaan. Vaalijala on ollut vahvasti 
muutenkin mukana  Etelä-Savon Vammaisfoorumin toiminnassa 
alusta alkaen. 

Maakunnallisen Vammaisfoorumin toiminnan taustalla on pa-
rikymmentä vuotta sitten toimintansa aloittaneessa Itä-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskuksessa ISOssa, joka vuonna 2002 kutsui 
koolle savolaisia vammaisalan toimijoita. Tästä syntyi ISOn Vammais-
foorumi. 

-- Meidän tehtävä on olla ammatillinen vammaisalan työryhmä 
Etelä-Savossa. Yksi keskeinen tehtävä on viedä eteenpäin Savon 
OTE-hankkeessa tehtyjen konsensussopimusten tavoitteita Etelä- ja 
Pohjois-Savossa. Olemme olleet mukana myös luomassa vastaavaa 
vammaisalan asiantuntijaryhmää Pohjois-Savon alueelle, kertoo 
Jenni Rytkönen. 

Alueellista vaikuttamista
Vammaisfoorumin keskeisiä tehtäviä on alueellinen vaikuttamistyö, 
tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen sekä tiedon ja asiantunte-
muksen jakaminen. Vammaisfoorumi myös ottaa kantaa ja pyrkii vai-
kuttamaan ajankohtaisiin asioihin sekä hankkeisiin. 

-- Vaalijalan näkökulmasta Vammaisfoorumi on ollut hyvä yhteis-
työmuoto tuoda esille kuntayhtymälle tärkeitä asioita. Tarvitsemme 
alueellista vaikuttamista, sillä yksin eivät kunnat, vammaisjärjestöt 
tai palvelujen tarjoajat saa asioita vietyä eteenpäin, Jenni Rytkönen 
toteaa. 

Vammaisfoorumi voi muun muassa tehdä aloitteita sekä nostaa 
esille Itä-Suomen vammaispoliittisia kysymyksiä. Vammaisfoorumi 
on myös kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialan palvelutuottajien yh-
teinen verkosto, joka mahdollistaa ajatusten vaihdon ja yhteisöllisen 
oppimisen. 

-- Tavoitteemme on myös järjestää yhdessä Pohjois-Savon Vam-
maisfoorumin kanssa ajankohtaisseminaari alueen toimijoille. 
Olemme järjestäneet aiemmin muun muassa hankepäiviä, joissa eri 
hankkeita on tehty tutuksi alan toimijoille. Tämä vuoden hankepäivä 
siirtyy syksylle koronatilanteen vuoksi, kertoo Jenni Rytkönen. 

Etelä-Savon  
Vammaisfoorumi  
kokoaa juhlajulkaisua

koulutussuunnittelijan tehtävään. 
Kun sitten laatujärjestelmän kehit-

tämistyö alkoi, siirtyi Merja Jäppinen 
laatupäällikön tehtävään ja Myötätuu-
leen palkattiin koulutussuunnittelija.

– Myötätuulen aika oli myös kiin-
nostavaa aikaa. Kehitimme koulu-
tuksia jäsenkunnille ja meillä oli oma 
täydennyskoulutusfoorumi. Nykyisin 
koulutustarjonta tosin on paljon run-
saampaa.

Työnantajana Vaalijala saa Merja 
Jäppiseltä kiitosta. Tukea on saanut 
omaan urakehitykseen sekä osaami-
sen kehittämiseen. 

– Välillä on tuntunut, että on vain 

itsestä kiinni, miten ja kuinka paljon 
osaamistaan kehittää. Isossa organi-
saatiossa on myös paljon erilaisia teh-
täviä, mikä mahdollistaa mielekkään 
urakehityksen, Merja Jäppinen sanoo. 

Eläkepäivien viettoon hän kuitenkin 
jää hyvillä mielin. Nyt on uuden aika. 

-- Olen huomannut, että aika menee 
hyvin vapaallakin. Työ ei firmasta teke-
mällä lopu ja nyt on toisten aika tehdä 
ja kehittää toimintaa eteenpäin.

Vapaalleen Merja Jäppisellä ei ole 
valmiina tarkempia suunnitelmia. 
Aika kuluu näin korona-aikaan en-
tistä enemmän liikunnan parissa. Se 
harmittaa, ettei lapsenlapsia pääse 
nyt näkemään. Onneksi on Skype, 
joka avulla voi pitää yhteyttä myös 
nuorimpaan, 3 kuukauden ikäiseen 
lapsenlapseen.

Laatujärjestelmä tuli valmiiksi ennen eläkkeelle jäämistä
Merja Jäppinen nauttii 
luonnossa liikkumisesta. 
Uutena harrastuksena 
hän on aloittanut valo-
kuvauksen. Työnantajan 
läksiäislahjaksi antama 
raha on sijoitettu uuteen 
kameraan. 

Kuva: Merja Jäppisen kotialbumi.
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Katso tarkemmin koulutusten sisällöt ja ILMOITTAUDU 
www.vaalijala.fi/Koulutus/Koulutuskalenteri

Koulutuskeskus Myötätuuli  
KOULUTUSKALENTERI  syksy 2020 - kevät 2021

Seija Manninen, toimistosihteeri,  
seija.manninen@vaalijala.fi,  
gsm. +35850 3899213

TUKIVIITTOMAT -alkeet
6.10.2020 klo 13.-14.30  (10 kertaa, 1,5 h kerta)
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto,  
Pieksämäki. Kouluttajana kommunikaatio-ohjaaja ja 
tulkki Outi Manunen, Vaalijala
Hinta: 145,00 €

TUKIVIITTOMAT -jatkot
2.2.-13.4.2021 klo 13.-14.30  (10 kertaa, 1,5 h kerta) 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto,  
Pieksämäki. Kouluttajana kommunikaatio-ohjaaja ja 
tulkki Outi Manunen, Vaalijala 
Hinta:  145,00 €

KOMMUNIKAATIOKOLMIO JA KULMAKIVET
työkalu kommunikaatiotaitojen arviointiin ja terapian 
lähitavoitteiden määrittämiseen 
28.-29.1.2021 klo 9-16.00 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto,  
Pieksämäki. Kouluttajana puheterapeutit Hannele Tanska-
nen ja Sanna Tarpila, Tmi Puheterapia Hannele Tanskanen. 
Hinta:  340,00 € (hinta sis. työkirjan, arvo 30 e)

TYÖYHTEISÖKOULUTUSTA

MITEN KEHITÄN HYVÄN YHTEISÖN, yhteisö- 
hoidon koulutus esimiehille, syksy 2020 
11.9.2020 klo 9-15.30 
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajana 
yhteisöhoidon kouluttaja Seppo Kakkonen, Vaalijala 
Hinta: 135,00 €

MITEN KEHITÄN HYVÄN YHTEISÖN, yhteisö- 
hoidon koulutus esimiehille, kevät 2021 
14.1.2021 klo 9-15.30 
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajana 
yhteisöhoidon kouluttaja Seppo Kakkonen, VaalijalaHin-
ta: 135,00 €

TOIMIVA YHTEISÖ, yhteisöhoidon ja  
-kasvatuksen PERUSTEET syksy 2020 
17.-18.11.2020  klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus. Kouluttajana yhteisöhoidon 
kouluttaja Seppo Kakkonen, Vaalijala.
Hinta: 230,00 €

TOIMIVA YHTEISÖ, yhteisöhoidon ja  
-kasvatuksen PERUSTEET kevät 2021 
11.-12.2.2021  klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus. Kouluttajana yhteisöhoidon 
kouluttaja Seppo Kakkonen, Vaalijala.
Hinta: 230,00 €

             PROSESSIKESKEINEN KEHITTÄMINEN  
             YHTEISÖHOIDOSSA, syksy 2020
15.10.2020 klo 13.-16.00 tai 13.11.2020 klo 9.-12.00
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämä-
ki. Kouluttajana yhteisöhoidon kouluttaja Seppo Kakko-
nen, Vaalijala
Hinta: 75,00 € 

             PROSESSIKESKEINEN KEHITTÄMINEN  
             YHTEISÖHOIDOSSA, kevät 2021
25.2.2021 klo 13.-16.00  tai 12.3.2021 klo 9.-12.00
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämä-
ki. Kouluttajana yhteisöhoidon kouluttaja Seppo Kakko-
nen, Vaalijala
Hinta: 75,00 €

             MIELENTERVEYS, NEUROPSYKIATRISET  
             HÄIRIÖT JA KEHITYSVAMMAISUUS, perusteet
24.9.2020 klo 8.30-16.00 
Linna Cafe, Pieksämäki. Kouluttajana Markus Sundin,  
johtava psykologi, psykoterapeutti, Vaalijala 
Hinta:  165,00 €

             MIELENTERVEYS, NEUROPSYKIATRISET  
              HÄIRIÖT JA KEHITYSVAMMAISUUS, syventävät
16.3.2021  klo 8.30-16.00 
Linna Cafe, Pieksämäki. Kouluttajana Heikki Puukko, psy-
kologi, Vaalijala 
Hinta:  165,00 €

             SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN
8.10.2020 klo 9-16.00 
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajana 
Mari Niinivirta, seksuaaliterapeutti (NACS), Vaalijala 
Hinta:  165,00 €

OMAN ERITYISYYDEN KÄSITTELY LAPSEN  
JA NUOREN KANSSA
24.3.2021 klo 12-16.00 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämäki. 
Kouluttajana Sari Kujanpää, psykologi ja psykoterapeutti (VET) 
Hinta:  90,00 €

STRESSIKUPPI, miten auttaa  
arjessa selviytymään?
25.3.2021  klo 8-11.30 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämä-
ki. Kouluttajana Birgit Vuori-Metsämäki, Nepsy-valmen-
taja, erityisluokanopettaja, KM, AmO 
Hinta:  90,00 €

AUTISMIKIRJO ja AISTITIEDON KÄSITTELY
25.3.2021 klo 12.30-16.00 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksä-
mäki. Kouluttajana toimintaterapeutti Kati Auvinen, 
Vaalijala 
Hinta:  80,00 €

AUTISMIN KIRJON koulutuskokonaisuus
Koulutukset toivotaan käytävän alla esitetyssä järjestyksessä.

AUTISMIKIRJO, perustietoa autismista
6.11. ja 27.11.2020 klo 8-15.30
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajina au-
tismikuntoutusohjaajat Nina Kallio ja Martti Hakkarainen, 
Vaalijala
Hinta: 330,00 €

AUTISMIKIRJO ja KÄYTTÄYTYMISEN HAASTEET,  
syventävät opinnot
18.2.2021  klo 9-15.30
Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki. Kouluttajana joh-
tava psykologi ja psykoterapeutti Markus Sundin, Vaalijala
Hinta: 165,00 €

AUTISMIKIRJO, VUOROVAIKUTUS ja KOMMUNIKAA-
TIOMENETELMÄT, syventävät opinnot
15.4.2021  klo 9-16.00
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämä-
ki. Kouluttajana Silja Ikonen, puheterapeutti
Hinta: 135,00 €

AUTISMIKIRJO, DIAGNOSTIIKKA ja LÄÄKEHOITO,  
syventävät opinnot
6.5.2021 klo 13.-15.30
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, Pieksämä-
ki. Kouluttajana Anu Hirvonen, psykiatrian erikoislääkäri
Hinta: 90,00 €

Uusi

Uusi

Uusi 

Uusi

Uusi

Koulutuksien hinnat sis. 24 % alv:n

Huomioi läheiset päivät!

 
•  Ensiapukoulutukset (Hätä- tai päivityskoulutus 8h, EA 1 (16h)
•  Toimintakyvyn kuvaaminen TOIMI  –menetelmässä, 12 h
•  Motivoiva haastattelu, 6 h
•  Autismin kirjon – 4 osainen koulutuskokonaisuus
•  Kosketusviesti arjessa asiakkaan kanssa

Kysy meiltä myös koulutuksia ...

Huomioi läheiset päivät 
ja ota useampi kurssi!

Huomioi läheiset päivät 
ja ota useampi kurssi!


