
ESKOON VUOSI

2018



eskoo sivu 2

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 54.  

toimintavuosi oli maakunnallisen soten ja 

uusien palvelutuotteiden rakentamisen vuosi. 

Vuoden aikana osallistuimme aktiivisesti kah-

dessa maakunnassa sote- ja maakuntauudistuk-

sen valmisteluihin. LAPE-hankkeessa Eskoolla 

oli oma projektityöntekijä, ja Eskoon hallinto-

johtaja oli valmistelemassa Etelä-Pohjanmaan 

maakunnan tulevaa henkilöstöhallintoa. 

Palvelumuotoilu käynnistettiin heti vuoden 

alussa laajasti henkilöstöä osallistavissa tuot-

teistamistyöryhmissä. Vuoden päättyessä toteu-

tettiin ensimmäiset ”road show” -tapahtumat, 

joiden tehtävänä oli käynnistää uusien tuottei-

den lanseeraminen ja kehittämistyö. 

Palvelutuotteiden pohjaksi valittiin toiminta-

kyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden  

kansainvälinen ICF-luokitus. Luokitus tekee 

näkyväksi sen, miten vammat tai sairauden  

vaikutukset näkyvät henkilön elämässä ja  

estävät hänen osallistumistaan yhteiskuntaan. 

Tämä viitekehys perustuu kansainväliseen  

tutkimukseen, jota koordinoi YK:n kansainväli-

nen terveysjärjestö WHO. Palvelutuotteiden  

ryhmittelyn perustaksi valittiin JHS-luokitus, 

Palvelumuotoilun ja uuden viitekehyksen 
lanseeraamisen vuosi 2018

joka on THL:n ja valtiovarainministeriön suosi-

tusten mukainen kuntien ja kuntayhtymien  

palveluluokitus. Tälläkin ratkaisulla haettiin  

jo etukäteen sitä pohjaa, jota valtiovarainminis-

teriö edellyttää tulevilta maakuntaorganisaati-

oilta. Investointien valmistumisen siirtyessä 

vuoden 2019 puolelle myös viimeiset uudet  

palvelutuotteet siirtyivät vuoden 2019 puolella 

toteutettaviksi.

Henkilöstön osaamistarpeisiin vastattiin täy-

dennyskoulutuksilla yhteistyössä Seinäjoen 

koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa. Mainitse-

misen arvoista on myös se, että Kotopihlajaan 

kuuluva Pikkupihlaja valittiin loppuvuonna 

ensimmäiseksi kehitysvammahuollon kineste-

tiikan laatuyksiköksi maassamme. Sertifikaatin 

myönsi Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.  

Palvelurakenteessa siirryttiin yhden vastuu-

alueen – palvelujen vastuualue – malliin. Tätä 

tukemaan muodostettiin hallinnon ja talouden 

tukiyksikkö, joka tulevaisuudessa olisi siirrettä-

vissä uuden sote-rakenteen konsernin osaksi. 

Rakennemuutoksella varauduttiin siis tulevai-

suuteen ja selkeytettiin tuotelähtöistä toimin-

nanohjausjärjestelmää.
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Tuki- ja osaamiskeskusinvestointi eteni vuoden 

aikana suunnitellulla tavalla. Sen osuus vuoden 

investoinneista oli 9 miljoonaa euroa. Valmistu-

misaika siirtyi suunnitellusti maaliskuulle 2019. 

Pääkujan yhteensä 2,8 miljoonan euron uusi 20 

asunnon yksikkö valmistui syyskuun alussa 

palvelu rakennuskokonaisuuden läheisyyteen. 

Lasten- ja nuortenkoti Vanamon toiminta laa-

jeni 0,8 miljoonan euron investoinnin myötä ja 

valmistui vuoden lopulla. Laitoshoidon osasto-

jen Neliapilan ja Kuusikodon toiminta lakkasi 

vuoden 2018 aikana. Samaan aikaan aloitettiin 

kuitenkin Helakodin saneeraus, jolloin Kuusi-

kodon tiloja tarvittiin vielä väistötiloina. 

Toiminnan suurten sisäisten muutosten joh-

dosta henkilöstömenojen osuus ylittyi suunni-

tellusta. Laitososastot lakkautettiin vaiheittain, 

ja tilapäisen henkilöstön tarve oli suunniteltua 

suurempi. Samoin vuoden lopussa tehty ja  

osittain kiky-sopimuksen purka nut virka- ja 

työehtosopimuksen kertaerä rasitti henkilöstö-

menoja. Kuntayhtymän tilinpäätös oli 446 000 

euroa alijäämäinen. 

Yhteistyö päättäjien, johdon ja henkilöstön 

kanssa sujui erittäin hyvin. Saimme vietyä  

toiminnan kehittämistä eteenpäin kohti uusia 

palvelurakenteita tavoitteiden mukaisesti.  

Lämmin kiitos kaikille, jotka olitte vuonna 2018 

rakentamassa ja edistämässä uutta sisältöä 

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon brändin alla.

Jouni Nummi

Kuntayhtymän johtaja

TOIMINTA-AJATUS
Eskoon sosiaalipalve-
lujen kuntayhtymä on 
sosiaalihuollon erityis-
palvelujen asiakasläh-
töinen osaaja, verkos-
toitunut palvelujen 
kehittäjä ja tuottaja. 
Kuntayhtymän toimin-
nassa korostuvat asiak-
kaan elämänkaaren eri 
vaiheissa ja monitahoi-
sissa tilanteissa tarvit-
tavat vammaispalvelut.
Palvelut tuotetaan 
yksilöllisesti ja kilpailu-
kykyisesti.

HENKILÖSTÖ 
Osaaminen ja  
työhyvinvointi

PROSESSI
Sopimuslähtöiset  

palvelut 

ASIAKAS
Yksilölliset palvelut 

TALOUS
Tasapainoinen talous

MENESTYSTEKIJÄT

VISIO 2025
Tuki- ja osaamiskeskus 
Eskoo on erityistä 
tukea tarvitsevien 
henkilöiden yksilöllis-
ten palvelutarpeiden 
osaava arvioija, tukija ja 
palvelujen tuottaja.

ARVOT
Ihmisarvon  
kunnioittaminen
Vastuullisuus
Uudistumiskyky 

STRATEGIA
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VALTUUSTO
Puheenjohtaja 
Matti Kuvaja, Seinäjoki

I varapuheenjohtaja 
Tarja Tenkula, Seinäjoki

II varapuheenjohtaja 
Hanna Mäkynen, Seinäjoki

Pöytäkirjan pitäjä 
Kuntayhtymän johtaja  
Jouni Nummi

HALLITUS  
(valittu valtuustossa 25.8.2017)

Puheenjohtaja 
Merja Uusitalo, Kristiinankaupunki

Varapuheenjohtaja 
Niina-Maria Mäkinen, Vaasa. 

Timo Rajala, Seinäjoki
Kauko Ukonmäki, Alajärvi
Minna Huhtamäki-Kuoppala,  
Kauhava
Mauri Kankaanpää, Isojoki 

Raija Kujanpää, Vaasa
Eija Marttila, Kurikka
Risto Saharinen, Laihia

Pöytäkirjan pitäjä
Hallintojohtaja 

ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄ
Kuntayhtymän johtaja  
Jouni Nummi, puheenjohtaja
Vammaispalvelujen johtaja  
Marjut Mäki-Torkko (2.9.2018 saakka)
Ylilääkäri Juha Leppälä
Psykologi Ari-Matti Saari

ESITTELIJÄT:
Sosiaalityöntekijä  
Ulla Yli-Hynnilä, sihteeri
Kuntoutussuunnittelijat

HALLINNOLLINEN JOHTORYHMÄ 
Kuntayhtymän johtaja  
Jouni Nummi, puheenjohtaja
Hallintojohtaja  
vs. Eija-Riitta Uusihauta 
Vammaispalvelujen johtaja  
Marjut Mäki-Torkko (2.9.2018 saakka)

Erityispalvelujen johtaja  
Mervi Huttula 
Ylilääkäri Juha Leppälä  
(31.1.2018 saakka)
Talouspäällikkö  
Seija Ylitalo, sihteeri

LAAJENNETTU JOHTORYHMÄ 
(1.2.2018 ALKAEN, JOHTORYHMÄN 
PÄÄTÖS 8.1.2018)
Hallinnollisen johtoryhmän  
jäsenten lisäksi:
Ylilääkäri Juha Leppälä
Projektipäällikkö Tiina Paganus
Projektipäällikkö Maarit Vinni
Työsuojelupäällikkö Timo Hakala

Pääluottamusmiesten edustaja
Muut erikseen kutsuttavat  
asiantuntijat

TILINTARKASTUSYHTEISÖ
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Valtuustoon kuului 31 jäsenkunnasta 47 jäsentä. Kullakin jäsenellä on ollut 

kokouksessa käytettävissä kehitysvammalain määräysten mukainen äänimäärä, 

joka määräytyy asianomaisen kunnan asukasluvun perusteella.  

Suurimmat äänimäärät olivat Vaasalla (67 ääntä) ja Seinäjoella (63 ääntä).

Kuntayhtymän päätöksenteko  
ja organisaation johto

eskoo sivu 4



eskoo sivu 5

Onnea
sosiaali neuvokselle!

Eskoon valtuuston puheenjohtaja 
Matti Kuvajan sosiaalineuvoksen  
arvonimeä juhlittiin neuvosjuhla-
seurojen merkeissä 14.11.

Tiivistyvää yhteistyötä 
sairaanhoitopiirin kanssa
Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa syveni vuonna 2018.  
Maaliskuussa ICT-palvelut siirtyivät sairaanhoitopiirin hoidettavaksi liike-
toimintasiirrolla. Eskoon ravitsemus palvelut yhdistyivät jo alkuvuodesta  
Seinäjoen keskussairaalan ruokapalveluiden kanssa.

Kehittämisseminaarissa soviteltiin palveluja 
asiakkaiden ja kuntien tarpeisiin

Perinteinen kuntayhtymän toiminto-
jen kehittämisseminaari jäsenkunnille 
ja yhteistyöorganisaatioille pidettiin 
30.5. Härmän kuntokeskuksessa Kau-
havalla. 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi 
esitteli Eskoon alustavat strategialin-
jaukset vuodelle 2019.

Psykiatrian erikoislääkäri Asko Nie-
melä Wellmind Terveys Oy:stä valotti 
ICF:n soveltamisen mahdollisuuksia 
psykososiaalisissa palveluissa.  
Palvelujohtaja Mervi Huttula kertoi, 
miten palvelumuotoilua hyödynne-
tään Eskoon asiakaslähtöisessä  
kehittämistyössä. 

Seinäjoen kaupungin puheenvuoron 
käytti vammaispalvelujohtaja Kristiina 
Keppo. Hänen viestinsä oli se, että 
kunnan näkökulmasta tärkeintä on 
asiakkaiden saaman palvelun laatu,  
ei vain halpa hinta. 

Seminaarin osallistujat pohtivat  
työryhmissä Eskoon palvelumuotoilun  
sisältöä sekä Eskoon palvelujen sovit-
tamista kuntien vammaispalvelujen 
tarpeisiin. Mukana työryhmien vilk-
kaassa keskustelussa olivat myös 
kunta yhtymän hallituksen puheen-
johtaja Merja Uusitalo ja valtuuston 
puheenjohtaja Matti Kuvaja.

2
Toimitusjohtajan

katsaus

Strategia

4
Päätöksentekoa

6
Talous:

Vahva talous  
vahvisti investoinnit

8
Prosessit:

Eskoon kinestetiikka-
osaaminen

sai sertifikaatin

14
Asiakas:

Asiakasymmärrys
uudistuvien

palvelutuotteiden
ytimessä

16
Henkilöstö:

Osaamisen kehittämistä
ja työkyvyn ylläpitoa

18
Tapahtumat

SISÄLTÖ
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Kuntayhtymän talous on tasapainoinen ja vastaa maakuntauudistuksen tavoitteita

Henkilöstön ja toimitilojen kustannustehokas mitoitus ja rakenne

VAHVA TALOUS
mahdollisti investoinnit

TUOTOT
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ulkoisten toimin-

tatuottojen yhteismäärä vuonna 2018 oli 25,8 miljoonaa 

euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 0,6 %. 

Toimintatuotoista suurin osa oli myyntituottoja, joista 

merkittävin osa on kunnilta saatavat korvaukset, yhteensä 

21,9 miljoonaa euroa. Kuntien korvausten osuus kokonais-

tuotoista oli 85 %. Jäsenkuntien ulkopuoliset kunnat osti-

vat palveluita 0,77 miljoonalla eurolla. Kunnilta perittäviä 

suoritehintoja korotettiin keskimäärin 1,0 %.

Muita merkittäviä tuloeriä ovat asiakkailta saatavat 

maksut, joita kertyi 1,9 miljoonaa euroa. Lisäksi kunta-

yhtymä sai vuokratuottoja, avustuksia ja muita myynti-

tuottoja.

KULUT
Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 25,2 miljoonaa 

euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 

1,0 %. Valtaosan kuluista muodostivat henkilöstökulut, 

jotka olivat yhteensä 20 miljoonaa euroa eli 79 % kaikista 

kuluista. Palveluiden ostoihin kului 2,5 miljoonaa euroa  

ja tarvikkeiden ostoon 1,6 miljoonaa euroa. Vuokria  

maksettiin 0,9 miljoonaa euroa. Muita toimintakuluja  

kertyi 0,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos vuodelta 2018 oli tilinpäätössiirtojen 

jälkeen 446 091 euroa alijäämäinen. Edellisten vuosien  

ylijäämää taseessa on jäljellä 1,1 miljoonaa euroa.

Lainaa kuntayhtymällä oli vuoden lopussa 20,3 miljoo-

naa euroa. 

INVESTOINNIT
Investointeja tehtiin yhteensä 12 miljoonalla eurolla.  

Seinäjoella valmistui Pääkujan palveluyksikkö, ja Eskoon 

tuki- ja osaamiskeskuksen rakentaminen jatkui.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vahva tase on mahdollistanut 

merkittävät investoinnit ja toiminnan kehittämisen myös vuonna 2018.

TOIMINTATUOTTOJEN JAKO 2018, €

Lastensuojelu 7 %

Asiantuntija-
palvelut 4 %

Asumista 
tukevat 
palvelut 50 %

Vammaispalvelut 
Hk-apu ja tulkit 2 %

Sos.asiamiestoiminta 0 % Hallinnolliset palvelut 2 %

Ravinto- ym. palvelut 2 %

Laitoshoito 33 %

TOIMINTAKULUT 2018

Avustukset 0 %

Aineet, tarvikkeet, 
tavarat 6 %

Vuokrat 4 %

Palvelujen 
ostot 10 %

Henkilöstökulut 79 %

Muut toimintakulut 1 %
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INVESTOINNIT JA POISTOT 2007–2018

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 2007 –2018, €
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TOIMINTATUOTOT 25 751 25 587

TOIMINTAKULUT -25 252 - 24 998

TOIMINTAKATE 499 589

TILIKAUDEN TULOS -476 -444

TILINPÄÄTÖS- 
SIIRROT

30 30

TILIKAUDEN  
YLIJÄÄMÄ (alijäämä)

-446 -414

TULOSLASKELMA
2018

1000 €
2017

1000 €

POISTOT JA ARVON-
ALENTUMISET

- 880 - 955

RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT:

Korkotuotot

Muut  
rahoitustuotot

 4 5

Korkokulut -99 - 83

Vuosikate 404 511

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/ 
Toimintakulut, %

102,0 102,3

Vuosikate/Poistot, % 45,9 53,5

Investoinnit / netto Poistot
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Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämisverkostoissa

Vuorovaikutus kuntien kanssa

Eskoon

  KINESTETIIKKA-
OSAAMINEN

sai sertifikaatin

Eskoossa jatkettiin vuonna 2018 

kinestetiikan opiskelua. Vuosi hui-

pentui Pikkupihlajalle myönnettyyn 

kinestetiikan laatusertifikaattiin, 

ensimmäisenä kehitysvamma-alan 

yksikkönä Suomessa. Saavutusta ja 

lasten oikeuksien päivää juhlittiin 

21.11. lasten kanssa. 

Kinestetiikalla tuetaan ihmisen 

luonnollisten liikemallien hyötykäyt-

töä. Luontaisen liikemallin löytymi-

nen voi olla valtava oivallus, joka 

mahdollistaa ihmisen osallistumisen 

omaan liikkumiseensa.

Eskoon Pikkupihlajassa kaikki 

työntekijät käyttävät kehitysvam-

maisten lasten kanssa runsaasti 

aikaa liikkumisen opetteluun ja  

Pikkupihlajan laatutyön kävi auditoimassa Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Virpi Hantikainen. 

Hän seurasi muun muassa Johanna Ala-Rengon ja Jouni Alatalon yhteistyötä päivittäisessä elämässä.



eskoo sivu 9

KINESTETIIKKA MAHDOLLISTAA
• Avustettavan ja avustajan voima-

varojen ihanteellisen hyödyntä-
misen

• Yksilöllisyyden huomioimisen  
liikkumisen ja toimintojen  
avustamisessa

• Avustettavan aktiivisen  
osallistumisen ja oppimisen

• Avustettavan toimintakyvyn  
ylläpitämisen ja kuntoutumisen

• Avustajan fyysisen kuormitta-
vuuden vähentämisen

• Luovuuden lisääntymisen  
vaikeissakin avustustilanteissa

• Työn mielekkyyden ja jaksamisen 
lisääntymisen

Vuoden 2018 alusta puhevammainen on voinut valita oman tulkkinsa ja laatia itsel-
leen tulkkilistan, josta käy ilmi haluttujen tulkkien yhteystiedot. Aikaisemmin Kela 
lähetti asiakkaan luokse ensimmäisen vapaana olevan tulkin.

Tulkin tilaamisesta on pyritty tekemään mahdollisimman helppoa. Tulkki tilataan 
Kelan VATU-keskuksen kautta tai hätätapauksessa suoraan tulkilta. 

Kela ostaa asiakkailleen tulkkauspalveluja, joten Eskoonkin tulkkauspalve luiden 
tulkit toimivat Kelan toimeksiannosta. Eskoon tulkkauspalvelut on tarkoitettu hen-
kilöille, jotka tarvitsevat apua vuorovaikutukseen puhe- tai kuulovammansa vuoksi. 

Tulkkipalvelujen valinnan helpottamiseksi Eskoon tulkkauspalvelut ja tulkit  
esittäytyvät asiakkaille verkkosivuilla: www.eskoo.fi/palvelut/tulkkauspalvelut

Eskoon Kela-yhteyshenkilö Maarit Vinni:

Eskoon tulkit palvelevat asiakkaita
Kelan toimeksiannosta

avustamiseen. Jokaiselle etsitään 

juuri hänelle sopiva avustamismene-

telmä, josta hän saa maksimaalisen 

hyödyn ja fyysiset keittymismahdol-

lisuudet.

TAUOTTAMINEN TÄRKEÄÄ
Pyörätuoli on siirtymisen apuväline, 

ei pitkäaikaista istumista varten.  

Pikkupihlajan laatuyksikössä on  

periaatteena tauottaa lasten istumi-

nen siten, että lapsen paikkaa vaihde-

taan vähintään tunneittain päivä-

aikaan. Luonnollinen, aktiivinen 

liikkuminen poistaa jäykkyyttä ja 

parantaa vireys tilaa.

Yhtä tärkeää on tauottaa lapsen 

vuoteessa oloa, koska vuode on tar-

koitettu vain nukkumista ja  

lepoa varten. 

Liike on tärkeää myös paljon vuo-

teessa olevalle, että hän pysyisi toi-

mintakykyisempänä ja että hänen 

elämänsä olisi inhimillisempää.

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo ja  

Suomen Kinestetiikkayhdistys  

suun nittelevat Eskoosta kinestetiikan 

kehitysvammahuollon valtakunnal-

lista osaamiskeskusta vuoden 2019 

aikana.

AnitaElina Riitta Maria-Leena

Riitta-Liisa Anna-MariPäivi
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Lasten- ja nuortenkoti Vanamoon UUSI 

KAARNA-OSASTO

Seinäjoella toimiva Lasten- ja nuorten -

koti Vanamo valmisteli uusia lasten-

suojelun sijaishuollon paikkoja eri-

tyistä hoitoa, kasvatusta ja kuntou-

tusta tarvitseville 6–18-vuotiaille 

lapsille. Kanerva- ja Kataja-osastojen 

lisäksi Vanamoon yhteyteen raken-

nettiin kokonaan uutta Kaarna- 

osastoa.

Vanamoon tulevilla lapsilla on esi-

merkiksi käytös- ja tunne-elämän 

häiriöitä, neuropsykiatrista oirehdin-

taa tai todettu kehitysvamma. Usein 

lapsilla on autismikirjon diagnoosi. 

– Vanamon erityisyksikkö tunne-

taan valtakunnallisesti erityisosaa-

misestaan neuropsykiatristen ja 

autismikirjon lasten hoidossa ja  

kuntoutuksessa. Olemme olemassa 

juuri tällaisia lapsia varten, Vanamon 

palveluesimies Tiina Pitkänen sanoo.

– Tuemme lasten ja nuorten yhtey-

denpitoa heidän läheisiinsä. Eskoossa 

lapset saavat avukseen moniammatil- 

lisen tiimin tuen. Vanamo tekee 

myös vahvaa yhteistyötä sijoittaja-

On lapsen ja hänen läheistensä etu – ja kunnille todellista säästöä – että hänet sijoitetaan kerralla oikeaan paikkaan, Tiina Pitkänen painottaa.

kuntien kanssa, Tiina Pitkänen 

toteaa.

HEITTOPUSSISTA OIKEAAN  
HUOLENPITOON
– Lapsi tarvitsee oman profiilinsa 

mukaisen paikan, jossa hänen tarpei-

siinsa osataan vastata. Useilla lapsilla 

on ollut jo elämässään traumaattisia 

kokemuksia. Sijaishuollon paikan  

valinta olisi tehtävä erityisen huo-

lelli sesti. Meillä on lapsia, joilla on 

takanaan jopa 4–5 sijoitusta.  
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Työn iloa Sopurahassa

Eskoon Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisillan 
Äijäryhmässä on 5–6 miehen työporukka. Oli keväinen per-
jantaiaamu ja edessä viikon odotetuin työpäivä. 

Eskoossa-lehti kävi paikan päällä katsomassa, kun äijät 
urakoivat Seinäjoen Sopurahassa. 

Pakkaushyllyjen harjalla hääri kauppias Joni Kylmälä ja 
heitteli sieltä alas miehille isoja pahvilaatikoita. Työharjoitte-
lussa oli kolme äijäryhmä läistä, Pasi Ritola, Petri Tusa ja Jari  
Kallio. Ohjaajat Jouni Haapoja ja Kari Avanne auttelivat 
työntekijöitä. 

Perjantaiaamujen ohjelmaan kuului varaston purkamista, 
myyntipakkausten järjestelyä ja tavaroiden hyllyttämistä. 

Pasi Ritola kertoi nauttivansa siitä, että saa tehdä Sopu-
rahassa oikeaa työtä. 

–Pidän eniten suurten wc-paperipakkausten järjestelemi-
sestä. Työt me teemme hyvin. Nopeasti, mutta hyvin.

Sopurahan kauppias Joni Kylmälä sekä Pasi Ritola, Petri Tusa ja Jari 

Kallio pinosivat talouspaperia Sopurahassa.

Kanerva-osasto
6 paikkaa

Kataja-osasto
4 paikkaa

Uusi Kaarna-osasto 
4 paikkaa

Itsenäistyville 
nuorille aikuisille 

2 paikkaa

VANAMO LUKUINA

Akuutti sijaishuollon
palvelu

Erityinen sijaishuollon
palvelu

Itsenäistyvän 
nuoren tuki

Avoperhetyö

VANAMON PALVELUT
Olemme usein se viimeinen vaihto-

ehto, jolloin lasten ongelmat ovat jo 

paljon vaikeampia. 

Kaikki tämä on luonut tarvetta 

Vanamon laajentamiselle.

– Uuden osaston myötä pystymme 

tarjoamaan enemmän paikkoja lap-

sille, jotka tarvitsevat intensiivistä 

läsnäoloa kasvun ja kehityksen 

tueksi, Tiina Pitkänen kertoo.

Uutta Kaarna-osastoa varten  

Vanamossa remontoitiin tiloja ja 

rekry toitiin lisää henkilökuntaa. 

Kaarnaan valmistauduttiin ottamaan 

vastaan lapsia tammi–helmikuun  

vaihteesta 2019 alkaen. Vanhojen  

tuttujen Kanerva- ja Kataja-osastojen 

toiminta jatkuu entiseen tapaan.

Vanamon laajentaminen maksoi  

0,8 miljoonaa euroa. 
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aikataulussaan

Harjakaisia vietettiin valoisissa merkeissä. Kutsutut vieraat, henkilökunta ja tulevat asukkaat 

pääsivät perjantaina 9.11. tutustumaan rakennuskompleksin eri tiloihin.

12,9 miljoonaa
euroa

7 000 m2

RAKENNUSHANKE
LUKUINA

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon raken-

nushanke eteni vuonna 2018 suunni-

tellusti. Työt käynnistyivät loka-

kuussa 2017, ja rakennuskompleksin 

odotettiin valmistuvan keväällä 2019. 

Toiminnan uusissa tiloissa suunni-

teltiin alkavan toukokuun 2019 

aikana. Palvelukeskus palvelee Etelä-

Pohjan maan ja Pohjanmaan kaikkia 

31 jäsenkuntaa ja osittain myös koko 

maata.

–Uusien, asianmukaisten tilojen 

sijoittuminen osaksi Seinäjoen  

kasvavaa kaupunkirakennetta 

luo hyvät edellytykset integroitu-

jen palvelujen toteuttamiseen. Kai-

kessa Eskoon palvelujen organisoin-

nissa korostuu asiakaslähtöisyys, 

helppo saatavuus ja saavutettavuus, 

projekti päällikkö Tiina Paganus 

toteaa.

Uusiin tiloihin sijoittuu tehostettua 

palveluasumista ja asiantuntijapalve-

luja.

Pääsuunnittelija Pasi Siistonen 

saattoi todeta, että suunnittelutyö 

oli arkkitehdillekin palkitseva pro-

jekti. YIT:n pääurakoitsijan edustaja 

nosti puheessa esiin vahvan arvo-

pohjan, jonka varassa rakentaminen 

on yhteistyössä onnistunut. 

Loppuvuodesta 2018 rakennuksessa 

oli jo näkyvissä puupintaisten julki-

sivujen lämminhenkiset ja luonnon-

mukaiset värit. Pinnoissa sekoittu vat 

luontevasti puu- ja teräsmateriaalit. 

Piha-alueet saivat päällysteensä 

ennen talven tuloa. Piha viimeistel-

lään kesän 2019 aikana.

Ilkka 27.10.2018

Eskoossa satsataan sisältöön



eskoo sivu 13

Pääkujan uusi 
palveluyksikkö 
valmistui

–Talo on tyytyväisiä ihmisiä täynnä, palve-

luesimies Johanna Mäenpää iloitsee.

Seinäjoen Pääkujan palveluyksikön 
harjakaisia juhlittiin toukokuussa 2018. 
Syyskuussa asukkaat pääsivät muut-
tamaan uuteen upeaan palveluyksik-
köön, jonka kahdessa kerroksessa on 
koti kahdellekymmenelle asukkaalle. 
Alemmassa kerroksessa sijaitsevat 
myös saunaosasto ja kodinhoitotilat. 
Kummassakin kerroksessa on yhteiset 
ruokailutilat sekä terassi.

Pääkujan palveluyksikön ovat suun-
nitelleet Arkkitehtitoimisto Jääskeläi-
nen Oy:n Jyrki Jääskeläinen ja Risto 
Korpi. Uuden palveluyksikön rakenta-
minen maksoi 2,8 miljoonaa euroa. 

– Asukkaat ovat kotiutuneet hyvin. 
Autoimme heitä sisustamaan kotejaan 
yhdessä omaisten ja ohjaajien kanssa. 
Jokaisen asukkaan asunto näyttää  
oikealta kodilta. Myös henkilökunta 
on mukautunut onnistuneesti uuteen 
työtapaan ja ympäristöön, palveluesi-
mies Johanna Mäenpää kertoo.

Eskoo hyödyntää Kiertonettiä
vanhojen tavaroiden poistossa

Eskoo aloitti syksyllä 2017 omasta  
käytöstä poistettujen koneiden, lait-
teiden ja erilaisten tarvikkeiden myy-
misen Kiertonet.fi:ssä. Kiertonet.fi on 
sähköinen palvelu, jossa julkisyhteisöt 
myyvät tarpeettomaksi käynyttä 
irtaintaan huutokauppaperiaatteella. 

– Kiertonet on etenkin julkisen tava-
ran myyntiin sopiva palvelu, jossa 
kaikilla on mahdollisuus tasapuoli sesti 
tarjota ja ostaa käytöstämme poistet-
tuja tava roitamme. Eskoossa jää kai-
kenlaista tavaraa ylimääräiseksi.  
Onhan se mukava, että ne saadaan 

tarvitsijoille käyttöön, kun vaihtoehto-
na olisi kaatopaikka, vt. kiinteistöpääl-
likkö Markku Nousiainen sanoo.

Eskoo on myynyt palvelun kautta 
kaikenlaista tavaraa, kuten huone-
kaluja, välineitä, astioita, koneita ja  
laitteita. 

– Voisi sanoa että lasista traktoriin ja 
kaikkea siltä välillä, Nousiainen toteaa.

Kauppa on käynyt palvelussa hyvin, 
ja kaikki tuntuu käyvän kaupan.  
Osa tavaroista on kerännyt Nousiaisen 
mukaan jopa yllättävän hyvän hinnan  
– jotkut taas ovat menneet halvalla.

Käy tutustumassa palveluun ja Eskoon myynnissä oleviin tuotteisiin osoitteessa 
https://kiertonet.fi/kaikki?haku=eskoo.
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Eskoo asiantuntijana, edelläkävijänä ja osaavana palvelujen tuottajana

ASIAKASYMMÄRRYS
uudistuvien palvelutuotteiden ytimessä

Eskoossa on otettu vuonna 2017 käyt-

töön ICF-viitekehys, joka on kansain-

välinen toimintakyvyn, toiminta-

rajoitteiden ja terveyden luokitus.  

Se kuvaa, miten sairauden ja vam-

 man vaikutukset näkyvät yksilön  

elämässä. Luokitusta on hyödynnetty, 

kun Eskoossa on mietitty palveluita 

ja palvelutuotteita uusiksi palvelu-

muotoilun avulla. 

– ICF ymmärtää toimintakyvyn ja 

toimintarajoitteet moniulotteisena, 

vuorovaikutuksellisena ja dynaami-

sena tilana, joka koostuu terveyden-

tilan sekä yksilön ja ympäristöteki-

jöiden yhteisvaikutuksesta, kertoo 

Eskoon palvelujohtaja Mervi Huttula.
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Mervi Huttula on osallistanut palvelumuotoilun prosesseihin niin Eskoon henkilöstöä,  

asukkaita ja asiakkaita kuin yhteistyötahojakin.

– Tuotteistamisen työryhmät  

käynnistettiin ja ICF-pisteyttämisen 

simulointi aloitettiin. Lisäinvestoin-

teja tehtiin tiedolla johtamisen 

tueksi. Ensisijaisena tavoittee - 

MUUTOKSIA KOKO ESKOON PALVELURAKENTEESEEN

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus päätti 
uudesta palvelurakenteesta elokuussa 2018. Kuntayhtymän 
vastuualuejaon perusteet ovat muuttuneet tuotekehityk-
sen ja palvelumuotoilun myötä. Muutokset olivat tulossa 
voimaan vuoden 2019 alussa.

Eskoossa muotoiltu palvelukokonaisuus muodostuu 
yhdestä palvelutuotannon vastuualueesta. Tulevaisuudessa 
Eskoon palvelutuotteet yhdistyvät yhdeksi prosessiksi.  
Palvelutuotteiden jako erityis- ja vammaispalveluihin jää  
historiaan. Palvelutuotannon tukena toimii palveluyksikkö, 
joka huolehtii tuotekehityksestä, myynnistä, markkinoin-
nista, tuotannon ohjauksesta ja muista tukipalveluista.

ICF-pohjautuvien palveluiden  

toiminta-ajatus Eskoossa perustuu 

asiakkaan itsearviointiin, läheis-

verkoston näkemyksiin ja moni-

ammatillisen työryhmän laatimaan 

yhteiseen kuvaukseen asiakkaan 

suorituskyvystä ja suoritustasosta. 

Kuvaus tukee asiakkaan kotikunnan 

tekemää palvelutarpeen arviointi-

prosessia. 

– Näin saadaan asumisen olosuh-

teiden lisäksi näkyväksi ympäristö-

tekijöiden merkitys asiakkaan käyt-

täytymiselle, Huttula lisää. 

TUOTEKEHITYSTÄ PALVELU-
MUOTOILUN KEINOIN
Palvelumuotoilun tärkein periaate on 

asiakasymmärryksen muodostami-

nen, johon kuuluvat asiakaskuulemi-

set ja nykytilanteen analysointi sekä 

asiakassegmentointi. Asiakkailta  

saatuja toiveita ja ideoita työstetään 

eteenpäin, ja muun muassa erilai-

siin kokeiluihin edetään rivakasti. 

Tärkeää on pitää kiinni olemassa  

olevasta hyvästä. Asiakkailta kerätyn 

palautteen ja kokemusten pohjalta 

on tehty valintaa lopullisiksi palvelu-

tuotteiksi.

Vuonna 2018 Eskoossa on keski-

tytty uusien palvelutuotteiden tuot-

teistamiseen ja niiden ryhmittelyyn. 

namme on kehittää skaalattuja  

palveluita erityistä tukea tarvitse-

ville, Huttula sanoo.

Lapsi- ja perhetyön palveluja muotoilivat Tiina Paganus, Maija  

Koivula, Tiina Kuivamäki ja Heidi Pakkala. Tiina pitkänen puuttuu 

kuvasta.



eskoo sivu 16

T
ap

ah
tu

m
at

H
en

k
il

ös
tö

P
ro

se
ss

it
A

si
ak

as
T

al
ou

s
Pä

ät
ök

se
n

 t
ek

oa
T

oi
m

it
u

sj
oh

ta
ja

Osaava henkilöstö

Hyvä johtaminen ja esimiestyö

OSAAMISEN
kehittämistä ja

TYÖKYVYN 
ylläpitoa

Tiina Heikkilä (vasemmalla), Satu Varismäki, Ulla Yli-Hynnilä, Seija Ylitalo ja Piia Jaskari ovat opiskelleet omia ammattitutkintojaan Sedussa. 

Takana Sedun yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto.
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Eskoossa jatkettiin vuonna 2018 

työntekijöiden osaamisen ja työ-

hyvinvoinnin sekä työturvallisuu-

den kehittämistä. Työkykyä tuetaan 

muun muassa aktiivisen tuen mallin 

mukaisesti. Työturvallisuutta paran-

netaan ennakoinnin tehostamisella.

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo 

otti vuoden 2018 alussa käyttöön 

HaiPron, joka on potilas- ja asiakas-

turvallisuutta vaarantavien tapahtu-

mien raportointimenettely ja tieto-

tekninen työkalu. Näin pyritään 

ennakoivaan turvallisuuden paranta-

miseen. Henkilökuntaa on kannus-

tettu tekemään ilmoitus aina kun 

ilmoittaja kokee, että johonkin asiaan 

puuttumalla voidaan toiminnasta 

saada turvallisempaa. 

Henkilöstön terveysperusteiset 

poissaolot lisääntyivät jonkin verran 

edellisvuoteen verrattuna (13 %). 

Poissaoloja oli yhteensä 8 379 kalen-

teripäivää (7 409 vuonna 2017). 

Laitoshoidon hajauttaminen jatkui. 

Pääkujan palveluyksikkö aloitti toi-

mintansa ja laitososasto Kuusikoto 

lakkautettiin. Henkilöstö järjestel-

tiin sisäisin siirroin. Yksilöllisen elä-

misen suunnittelu on vahvasti käy-

tössä oleva työmenetelmä, jota myös 

laitoshoidon hajauttamisessa käyte-

tään.

OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ  
KOKO HENKILÖSTÖLLE
Syksyllä 2017 sovittu mittava koulu-

tuskokonaisuus vuosille 2018–2019 

yhteistyössä Sedun kanssa toteutui 

suunnitellusti. Koulutus sisälsi osaa-

misen lisäämistä ja toiminnan kehit-

tämistä erilaisilla erikoisammatti - 

tutkinnoilla, jotka suoritettiin oppi -

sopimuksella. Strategian tavoitteiden 

mukaisesti koulutus tuotti palvelujen 

muotoilua kansainvälistä toiminta-

kyvyn, toimintarajoitteiden ja tervey-

den luokitusta ICF-viitekehystä käyt-

täen.

Vuoden 2018 koulutuksiin sisältyi 

sisäisiä koulutuksia kuten ensiapu-, 

avekki-, kinestetiikka-, lääkehoito-, 

paloturvallisuus- ja kirjaamiskoulu-

tus. Tietohallinnon ja ohjelmistojen 

jatkuva kehitys vaativat säännöllistä 

lisäkoulutusta. Ammattialakohtaisen 

osaamisen kehittäminen ja ylläpitä-

minen toteutui vastuualuekohtaisten 

koulutussuunnitelmien mukaan. 

TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS 
ETUSIJALLA
Työkykyä tuettiin aktiivisen tuen 

mallin mukaisesti. Aktiivisen tuen 

mallilla pyritään tunnistamaan ja 

ottamaan nopeasti puheeksi, jos  

henkilöllä on merkkejä työkyvyn  

alenemisesta. Eskoossa onkin suu-

reen kokoonsa ja työn laatuun näh-

den vähän ennenaikaisia eläköity-

misiä.

Kehityskeskustelut käytiin suunni-

tellusti. Kehityskeskustelut toteutet-

tiin enimmäkseen ryhmäkehityskes-

kusteluina, mutta tarvittaessa käytiin 

myös yksilökehityskeskusteluja.

Henkilöstökyselyt toteutetaan 

Eskoossa suunnitellusti kahden vuo-

den välein. Vuonna 2018 henkilöstö-

kysely toteutettiin yksikkökohtaisina 

haastatteluina, ja ne koskivat työ-

vuorosuunnittelua. Henkilöstökysely 

toimi myös kehittämisprojektin alku-

selvityksenä.

ESKOO LUKUINA

367
vakituista

työntekijää

128 
määräaikaista

työntekijää

446
henkilötyövuotta

-2,7 %
henkilötyövuosien

laskua

1 725
henkilöstön

koulutuspäiviä

418 
koulutukseen
osallistunutta
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ÄIJÄROKKIA
vapaa-ajalla

Musiikki kerää Eskoossa yhteen asi-

akkaita ja henkilökuntaa erilaisiin 

musiikkiryhmiin. Ryhmiä pyörittä-

vät henkilökunnan jäsenet pitävät 

yllä työhyvinvointiaan soittamalla 

yhdessä myös vapaa-ajallaan. 

Suoraviivaista ”vanhan liiton kol-

men soinnun äijärokkia” soittava 

Let’s Go Boys! -trio onnistui saamaan 

vahvistuksekseen kosketinsoittajan. 

Bändi esittäytyy nyt nimellä Let’s Go 

Boys! (Feat. Likka). Likka on nimel-

tään Kristiina Jokimaasto. Alkupe-

räisjäseniä ovat Mikko Kytöniemi, 

kitara, Jouni Haapoja, basso, ja Jouni 

Pellikka, rummut.

KEIKKAA PUKKAA
Let’s Go Boys! (Feat. Likka) on esiinty-

nyt erilaisissa tilaisuuksissa, esimer-

kiksi Eskoon Woorstokissa, Kulttuuri-

päivillä ja henkilökunnan kekkereillä. 

Keikkakutsuja on tullut Oulusta asti. 

Bändistä tehtiin juttua Eskoossa- 

lehteen syksyllä. Tuolloin tulossa oli 

Villiklubi-keikka Seinäjoella Ravin-

tola Karmassa.

Villiklubi-yhteistyössä ovat 

mukana myös Seinäjoen Seudun 

Kehitysvammaisten Tuki ry, Ystä-

vänkortti Toiminta, Pohojalaaset 

-99 Kehitysvammaisten Tukipiiri ry, 

Let́ s Go Boys päästettiin irti Villiklubilla Seinäjoella.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 

Sexpo-säätiö ja Autismisäätiö.

– Vaikka käymme huumorilla,  

kunnioitamme yleisöä. Hiomme  

kappaleita niin, että ne myös kuu-

ostaisivat hyvältä.

– Toiminnan mahdollistaa Eskoo, 

koska saamme käyttää harjoituk-

sissa työnantajan soittimia ja bändi-

kämppää. Se on työhyvinvoinnin 

tukemista parhaimmillaan.

Let’s Go Boys! ja Likka!
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Kulttuuripläjäystä 
kerrakseen

Valtakunnallisia kehitysvammaisten 
kulttuuripäiviä vietettiin Eskoon järjes-
tämänä 15.-17.6. Seinäjoen Rytmikor-
jaamolla. Ohjelmallinen viikonloppu-
tapahtuma tarjosi upean kattauksen 
ohjelmaa ja toimintaa eri puolilla kau-
punkia. Viikonlopun aikana tapahtu-
mia oli Rytmikorjaamon lisäksi myös 
Seinäjoen kirjastossa, Lakeuden  
Ristissä sekä Törnävän kirkossa. 

Perjantain ja lauantain päiväoh-
jelmat käynnistyivät Rytmikorjaa-
molla. Monipuolinen ohjelma sisälsi 
musiikki-, kuvataide-, liikunta- ja toi-
mintapajoja, teatteria, poniajelua ja 
karva kavereita sekä Pop-up gospelin. 
Rytmikorjaamon iltakonserteissa  
lavalle nousivat perjantaina Irina ja  
Eskoon oma Pähkä-orkesteri ja lau an-
taina Jukka-Poika & Band sekä  
Telaketju.

Päivillä olivat mukana myös  
Papunet sekä Kehitysvammaisten  
tukiliitto.

Pizzaa ja  
moottoripyöriä

Puolen vuoden harjoitukset huipen-
tuivat Pizzaa & Moottoripyöriä -musi-
kaalin ensi-iltaan 30. tammikuuta 
Ilmajoella. Esityksestä vastasivat  
Ilmajoen Toimintatalon, Lappajärven 
Toimintakeskuksen ja Eskoon Kaari-
sillan teatteriryhmät sekä Eskoon oma 
Pähkä-bändi. Esityksen valmistami-
seen saatiin tukea Suomen Kulttuuri-
rahaston Etelä-Pohjanmaan rahas-
tosta. Ilmajoen lisäksi musikaalia 
esitettiin muun muassa Jalasjärvellä  
ja Seinäjoella.
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Nuori, sinä olet aarre

NURMON KIRJASTO
SAI UUDEN

TAIDETEOKSEN

Vuoden 2017 Eskoon Kaarisillan  

taideharrastajien näyttelystä Nurmon 

kirjastossa versoi jatkoa. Taidenäyt-

telystä jäi lastenosastolle kaksi taide-

teosta, ja kirjastovirkailija Terhi Nie-

mistö heitti ajatuksen taideteoksen 

suunnittelemisesta myös kirjaston 

nuorten osastolle.

Ohjaaja Riitta Kants ilahtui ideasta 

ja houkutteli projektiin mukaan kol-

legansa Merja Kulmalan.

– Kypsyttelimme asiaa yli vuoden-

vaihteen, ja sitten syntyi idea. Halu-

simme viestittää nuorille, että jokai-

nen heistä on aarre.

Valmiissa työssä aarteet riippuvat 

sateenkaaresta.

Taideteoksen ovat toteuttaneet 

Kaarisillan omat asiakkaat. Olli Mäki-

nen maalasi sydämiin paperipohjia ja 

ompeli sydämiä. Myös Kirsti Loukko 

ompeli sydämiä ja valitsi teoksen 

värien järjestyksen. Marko Alanko on 

purkanut teokseen tarvittavia maton-

kuteita nauhoiksi ja auttoi nauhojen 

pujottamisessa.

– Meille on iso asia, että yhdessä 

tekemällä saamme tällaista aikaan. 

Kun saimme teoksen ripustetuksi, 

tekijät hiljentyivät katsomaan ja 

kokemaan teosta yhdessä, rinnak-

kain. Siinä hetkessä tuli ihan vedet 

silmiin, Riitta Kants kertoo. 

Olet aarre -taideteos on esillä Nurmon kirjastossa. Kirsi Loukko muistaa kaikki kauniit värit, 

vaikka ei niitä enää näekään.
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18.1.
PANDAT

Pikkupihlajan lasten kädentaito-

ryhmä toivotti pandat tervetulleeksi 

Suomeen!

24.1.
Erityiskoulutus- ja päivätoiminta-

yksikkö Kaarisillassa vietettiin avoin-

ten ovien päivää 24.1. Päivä oli suun-

nattu erityisesti koulutusryhmiin 

hakeutuville uusille asiakkaille ja 

heidän läheisilleen, opettajille sekä 

kuntien vammaispalveluista vastaa-

ville henkilöille. 

TAMMI-HELMIKUU 2018

31.1.
TAMMIROCK

Eskoo järjesti tänäkin vuonna yhteis-

työssä Selmun ja Preppaamon kanssa 

talven odotetuimman rocktapahtu-

man Tammirockin Rytmikorjaamolla. 

Lavalle nousivat paikalliset seinäjoki-

set bändit Malamujér, Tiina-Jari ja 

Kososet sekä Red Raven Down.

8.-9.2.
VAMMAISPALVELUJEN

NEUVOTTELUPÄIVÄT

Eskoo oli mukana Vammaispalvelu-

jen neuvottelupäivillä Helsingissä 

8.-9.2. Eskoon ständillä kävi kuhina! 

Tapaamisissa taukojen aikana koh-

dattiin niin entisiä eskoolaisia kuin 

entinen kuortanelainenkin  - mikä 

sen lämpöisempää kuin pohojalaas-

ten kohtaaminen! 

1. 2.

3.

1.

2.

3.
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12.3.
MY CAFÉ

Kaarisillan Kulttuuripajan ylläpitämä 

My Café -kahvila ilostutti lainaajia 

Nurmon kirjastolla. Lukeminen ja 

kaffittelu kannattaa aina!

MAALIS-TOUKOKUU 2018

22.5.
VALTUUSTO

Kesäiset terveiset valtuuston koko-

uksesta! Eskoon valtuuston mielestä 

mittavat rakennusinvestoinnit kanta-

vat tulosta pitkällä aikavälillä,  

ja rakennemuutokseen valmistaudu-

taan hyvin asiakasnäkökulma huo-

mioiden. Muutoksessa myös henki-

löstön hyvinvointi korostuu. Meidän 

tulee varmistaa, että kehitysvam-

maisen ääni kuuluu tulevaisuudes-

sakin!

Yhteiskuvassa  valtuuston puheen-

johtaja Matti Kuvajan kanssa II vara-

puheenjohtaja Hanna Mäkynen 

(etualalla) ja I varapuheenjohtaja 

Tarja Tenkula.

4.

4.

5.

5.
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KESÄ-HEINÄKUU 

2018
KESÄNVIETTOA 

ESKOOSSA

Pikkupihlajassa ja Kotopihlajassa 

järjestettiin hyönteishotellitalkoot. 

Materiaalit hotelliin oli kerätty 

Pekonrannan leirillä lasten kanssa. 

Yhteinen touhu oli mukavaa, ja tie-

tenkin vähän kisattiin, kenen hotelli 

on hienoin!

KESÄ-HEINÄKUU 2018
Helakodin väki vietti kesää jokilaiva-

risteilyllä ja PowerParkissa.

Koululaisten päivätoimintaryhmä 

nautti ulkoliikunnasta ja mukavista 

arkiaskareista Sateenkaaren ja 

Niitty villan koulun pihamaalla.  

Joel ja Seppo Hauta rakensivat  

linnunpöntön. 

Kotomarkin rokkimiehet viettivät 

torstain Provinssissa. Säähän oli 

varustauduttu asianmukaisesti, eikä 

illan sade miesten tunnelmaa latista-

nut. Hauskaa oli!

Touhukkaita ja työntäyteisiä hetkiä 

vietettiin myös Pietarsaaren palvelu-

yksikkö Veturissa. Edelliskevään idea, 

kasvihuoneen hankinta, sai asiak-

kailta niin hyvän vastaanoton, että 

viljelyksiä päätettiin laajentaa. Uusi 

sato kypsyi kasvihuoneessa.6.

6.

8.

8.

9.

7

7
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20.9.
SATEENKAAREN

AVOIMET OVET

Sateenkaaren avoimia ovia vietettiin 

20.9. Päivä oli todella onnistunut, ja 

iloisia ja innokkaita vierailijoita oli 

paljon. Koimme paljon sydäntä läm-

mittäviä kohtaamisia! Tervetuloa 

myös uudelleen!

SYYS-JOULUKUU 2018

1.10.
PUVA-VIIKKO

Puhevammaisten viikolla Eskoon 

tulkkauspalvelut oli tavattavissa  

Seinäjoen keskussairaalan OLKA- 

tukipisteellä kahvila Aronian vieressä 

1.10. Kerroimme mahdollisuuksista 

saada ääni kuuluviin puhevammasta 

huolimatta. Puhevammaisuuteen 

liittyviä tietoiskuja oli esillä Eskoon 

Facebookissa koko viikon ajan.

21.-22.10.
SYYSLOMATUNNELMIA

Fiilistelyä koululaisten syyslomalta! 

Lasten- ja nuortenkoti Vanamosta 

mökkeiltiin Kalajoen hiekkasärkillä 

ja käytiin myös Seikkailupuisto 

Pakassa. Rohkeita lapsia! Kotomar-

kissa leivottiin viimeisen syysloma-

päivän kunniaksi koko talolle pullat. 

Myös Pekonrannassa oli kuhinaa.

11.

11.
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SYYS-JOULUKUU 2018

13.
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24.10.
VIERAITA PÄRNUSTA

Viron Pärnusta ja naapurista Kuri-

kasta saapuneita vieraita kiinnosti 

tuki- ja osaamiskeskushanke sekä 

erityisesti Niittyvillan koulun, 

Sateenkaaren ja Pikkupihlajan raken-

nukset ja toiminnot. Suunnitteilla on 

vastaavia ratkaisuja Pärnuun. Virolai-

set vieraamme olivat apulaiskaupun-

ginjohtaja Marko Sorin, rakennusneu-

vonantaja Neeme Mitt, opettaja Marju 

Kivi sekä johtaja Ene Täht. 

Kurikan kaupungista seurueeseen 

kuuluivat Päivi Hernesmaa, Juhani 

Mäki ja Janne Hakala.

Vieraita opastivat Jouni Nummi, 

Timo Hakala ja Maria-Liisa Niemelä 

Eskoosta. Kiitokset energisestä vie-

railusta!

KOHTI 
JOULUN 
AIKAA 
Joulun aika on hyvin erityinen 

Eskoossa. Jouluun valmistaudutaan 

jokaisessa toimipaikassa. Perinteisiä 

tapahtumia ovat Lucian päivän vietto, 

kauneimmat joululaulut ja myyjäi-

set. Joulun herkkuja valmistetaan 

ja maistellaan yhdessä. Kaarisillan 

päivätoiminnan mediaryhmä esitti 

19.12. Talven Taikaa -joulunäytelmän 

Kaarisillan väelle Lumiukko-eloku-

van hengessä. Kärjen Kortteerissa 

vieraili ennen joulua mieluisia vie-

raita, Kennelliiton Kaveri koirat.

ei ! vaan .

6.12.
ITSENÄISYYSPÄIVÄ

Kotopihlajassa ja Pikkupihlajassa  

järjestettiin omat itsenäisyyspäivän 

juhlat. Presidentti Zorro-Sale vas-

taanotti juhlavieraat. Kättelyjono 

oli pitkä ja iltapuvut toinen toistaan 

näyttävämpiä.

12.
13.

12.
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SEINÄJOEN SANOMAT

31.1.
Tammirock tulee taas, tällä kertaa 

Rytmikorjaamolla – lavalle nousee 

kolme kokoonpanoa

https://www.seinajoensanomat.fi

SUOMEN  

KULTTUURIRAHASTO

8.2.
Moottoripyöräjengi pantiin kuriin 

musikaalissa

http://tieteestajataiteesta.fi

ESKOO ESILLÄ MEDIASSA 2018
ILKKA

4.3.
Vanamo on kuin oma koti

ILKKA

17.3.
Eskoon kuntayhtymän vuosi  

alijäämäinen

eskoo sivu 26

EPARI

16.6.
Kulttuuripäivistä

Rajoja rikkova kulttuurifestari

ILKKA

9.2.
Erityisryhmäläiset pääsivät vauhdin 

riemuun Joupiskalla

14.

14.

15.

15.

16.

16.



ESKOO ESILLÄ MEDIASSA 2018
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ILKKA

15.5.
Konnat kasvaa vauhdilla

ILKKA

16.5.
Eskoon Pääkujan palveluyksikkö 

alkaa olla valmis ikkunaverhojen 

mittailemiseen ja huonekalujen 

sijoitteluun

https://www.ilkka.fi

ILKKA

17.5.
Oma tupa ja oma postilaatikko

ILKKA

23.5.
Eskoon palveluja siirtyy osaksi  

keskussairaalaa

17.

18.

19.

17.

18.

19.
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ILKKA

11.6.
Lastentalon palvelut uusiksi

ILKKA

15.6.
Kulttuuripäivillä

rock-asenne kohdillaan

ESKOO ESILLÄ MEDIASSA 2018
ILKKA

23.8.
Helakodin palveluyksikkö  

väistötiloihin
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ILKKA

18.6.
Muistin tähäre tehdään töitä

20.
22.

21.

20.

21.



ESKOO ESILLÄ MEDIASSA 2018
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ILKKA

27.10.
Eskoo satsaa sisältöön

ILKKA

10.11.
Tuki- ja osaamiskeskus harjassa

ILKKA

21.11.
Video: Kehitysvammainen kykenee 

usein paljon enempään kuin kuvitel-

laan – Eskoon Pikkupihlaja irrottautui 

passivoivasta hoitamisesta ja sai toi-

minnastaan laatupalkinnon

https://www.ilkka.fi

”Helposti autetaan liikaa”

22.

23.

23.

24.

24.
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