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Yhteisellä muutostyöllä eteenpäin
KUNTAYHTYMÄMME on juuri nyt saamassa

KESÄKUUN AIKANA saamme kolmannen kerran

käyttöön sekä uudet tuotteet että toimintat ilat.

kolmeksi vuodeksi seinällemme ISO 9001:2015

Toimitilojen ja palvelurakenteen muutos on

mukaisen sertifikaatin. Se pitää meitä jatkuvan

kestänyt reilusti yli kymmenen vuotta. Ensim-

kehittämisen tiellä jatkossakin.

mäinen ARAn avustama hanke, Tupatie 38:n
peruskorjaus vuonna 2006, aloitti nykyisen

ODOTAMME MAAHAMME tätä kirjoitettaessa

palvelurakennemuutoksen. Yksikkö tunne-

uutta hallitusta ja sen hallitusohjelmaa.

taan nykyään Kärjen kortteerina. Sen tarina

Olemme saumakohdassa, jossa nykyisen

ja saavutukset osoittavat, miten muutoksessa

kuntapohjaisen järjestämisrakenteen tarina

onnistutaan toiminnan sisällön jatkuvalla

jatkuu. Puolueiden yhteinen näkemys lienee,

kehittämisellä ja erinomaisella lähijohtamisella.

että rakennetta on kehitettävä kestävämmälle

Tänäänkin Kärjen kortteeri on yksi uusia psyko-

pohjalle. Siinä pitää demokratiankin olla

sosiaalisia asumispalveluja menestyksellä pilo-

vahvasti mukana.

toivista yksiköistämme.
PARIN VIIME VUODEN TILINPÄÄTÖKSET
OLEMME LUONEET TULEVAISUUTTA jatku-

ovat painuneet Eskoossa alijäämäisiksi.

valla kehittämistyöllä ja erittäin hyvässä

Alkaneena vuonna kehitys on onnistuttava

yhteistyössä jäsenkuntiemme kanssa. Päättä-

kääntämään tasapainoiseksi. Tämän vuoden

jät itse ovat halunneet kehittää asioita yhteis-

aikana näemme, kuinka muutokset näkyvät

työssä meidän viranhaltijoiden ja työntekijöiden

toiminnassa ja taloudessa. Alkuvuoden

kanssa. Voin kertoa, että Eskoon muutospro-

signaalit ovat toki rohkaisevia.

sessia arvostetaan alan toimijoiden piirissä.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana meille

Jouni Nummi

on muodostunut yhteinen tahtotila ja jatkuva

Kuntayhtymän johtaja

kehittämisen prosessi, jossa kaikki ovat
mukana. Ja mikä tärkeintä, olemme onnistuneet
strategisen johtamisen ja toimeenpanon välisessä työnjaossa. Siitä erityinen kiitos kaikille
mukana olleille.
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LYHYESTI
KEVÄTPÄIVÄN
TAPAUS !
KUVA TIMO AALTO

Eskoon leirikeskus Pekonrannassa

JUTUT KOKOSI IINA ÅMAN

Projektipäällikkö Maarit Vinni:
Uudelleensertifiointi myötätuulessa
Eskoon sosiaalipalvelujen kunta

He näkevät, miten palveluita on kehi-

yhtymä on saanut ensimmäisen laatu

tetty vastaamaan kysyntään, ja miten

sertifikaatin vuonna 2013. Sertifiointi

henkilöstön osaamista ylläpidetään

uusitaan kolmen vuoden välein.

ja vahvistetaan palvelemaan käyttäjiä

Nyt Eskoossa on auditoitu eli

yhä paremmin. Organisaation uudista

vietettiin 13. ja 20.3. Kevätpäivän

uudelleensertifioitu suurin osa audi-

minen nähtiin erittäin merkittävänä

tapausta. Eskoo kutsui kevätpäivän

toinnin kohteena olevasta toiminnasta.

kehitysaskeleena.

viettoon erityistä tukea tarvitsevia,

Uudet, toukokuussa aloittavat asumi-

Kehitettävääkin toki on. Sähköis-

heille läheisiä ja heidän kanssaan

sen hoivayksikkö ja tukiyksikkö audi-

ten järjestelmien vielä tehokkaampi

työskenteleviä. Vieraaksi ilmoittautui

toidaan vielä ennen lopullista raporttia.

hyödyntäminen ja digitalisaatio ovat

kehitysvammaisia, näkövammaisia

Palaute DNV-GL:n auditoijilta

läheisineen sekä näiden alojen ja

Sinikka Autere-Wellingiltä ja Johanna

myös muistisairautta ehkäisevän työn

Ahokkaalta on ollut pelkästään hyvää.

tätä päivää ja edellytys jatkuvalle
kehitykselle.

tekijöitä. Vieraita kävi yhteensä lähes
sata.
Ohjelmassa oli moottorikelkkailua
ja pilkkimistä, pulkkamäki, vipu-

Olemisen näkymiä

kelkkailua, lumikenkäilyä ja kaverikoiria. Välillä paistettiin makkaraa
ja nautittiin kahvia ja kropsua.

Eskoon Kaarisillan valokuvaus-

– Kaikki ihastelivat Pekonrannan

ryhmien näyttely.

toimivia tiloja ja esteetöntä ulko

Valokuviin on ikuistettu

aluetta. Moni jäi miettimään oman

ryhmäläisten haaveita ja toiveita,

ryhmänsä mahdollista tulevaa leiriä,

mielenkiinnon kohteita ja

ohjaaja Elisa Ylikojola iloitsee.

ympäröivän luonnon ihmeitä.
Peräseinäjoen kirjastossa

– Olimme itsekin ihan liekeissä.
Päätimme, että järjestämme ensi

2.5 - 28.5.2019

vuonnakin Kevätpäivän tapauksen.

Seinäjoen Apila-kirjastossa
3.6 - 28.6.2019
Tervetuloa ihastelemaan!

Eskoon vuosi 2018 verkossa
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 54. toimintavuosi oli
maakunnallisen soten ja uusien palvelutuotteiden rakentamisen vuosi.
Toimintavuodesta on ilmestynyt tuttuun tapaan vuosikertomus.
Eskoon vuosi 2018 on luettavissa sähköisesti verkkosivuosoitteessa
www.eskoo.fi/eskoo.
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Sote

Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi:

jäi kesken

Maakunta- ja sote-uudistuksen

valitaan kuntien toimesta vielä aina

jo nyt on käytössä terveydenhuol-

toimeenpanon valmistelu

kin yhden kerran uudet päättäjät.

lossa. Tämä asetus taas vaatii ensin

keskeytettiin 8.3.2019, jolloin pää

pohjalle jonkun rakenteen, joka

ministeri Juha Sipilä jätti hallituksen

Kaikkein tärkein roolimme on nyt ja

kattaa nykyisiä kuntia laajemman

eronpyynnön. Tämä merkitsee sitä,

lähitulevaisuudessa olla ”Erityistä

väestöpohjan. Kehittämämme palve-

että palvelujen järjestäminen ja

tukea tarvitsevien henkilöiden yksi-

lujen malli sopii tähänkin rakentee-

tuottaminen jatkuu nykyisissä kunta

löllisten palvelutarpeiden osaava

seen.

pohjaisissa rakenteissa. Näin kävi

arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja.”

myös uudelle vammaispalvelulaille,

Tämä lause kattaa sen ytimen, jota

Mikäli uusi hallitus jatkaa kunta-

jonka noin kahdeksan vuoden

varten olemme olemassa. Erityisen

pohjaisella rakenteella, on toden

mittainen valmistelu keskeytyi.

tuen tarve taas voi koostua hyvin

näköistä, että kuntayhtymät jatkavat

Tällä hetkellä uusi eduskunta ja

erilaisista yksilöllisistä kokonai

tavalla tai toisella toimintaansa.

hallitus ovat käynnistämässä toimin-

suuksista. Niillä ei kaikissa tapauk-

Tässä kuntapohjaisessa rakenteessa

taansa ja laatimassa uutta hallitus

sissa ole mitään suoraa yhteyttä

on todennäköistä, että syntyy uusia

ohjelmaa. Se tulee sisältämään

esimerkiksi kehitysvammaisuuteen.

maakunnallisia kuntayhtymiä. Jos

kirjaukset myös sote-uudistuksesta.

Ratkaisevaksi asiaksi nousevat itse-

molempiin jäsenkuntiemme muodos-

näisen elämän ja toimintakyvyn

tamiin maakuntiin syntyy tällainen

Sosiaali- ja terveydenhuollon

tukeminen ja tarvittavien palve

vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä,

palvelurakenteen perustan muutos

luiden järjestäminen.

ne ovat molemmat Eskoon kumppa-

vie kuitenkin paljon aikaa. Erittäin

neita jatkossa. Siinäkin rakenteessa

todennäköisesti erityishuoltolakia

Pitkällä aikavälillä on selvää, että

pääsemme kehittämään edelleen

sovelletaan vielä seuraavan kunta-

myös sosiaalipalveluissa on valmis-

nykyisiä ICF-pohjaisia palvelutuottei-

vaalikauden aikana eli vuonna 2021.

teltava tiettyjen palvelujen keskittä-

tamme ja palvelurakenteita.

Tämä tarkoittaisi sitä, että meille

mistä keskittämisasetuksella, joka
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Muistisairauden
varhainen diagnosointi
tärkeää
TEKSTI IINA ÅMAN KUVAT Shutterstock, TIMO AALTO

Pääkuja 4:n palveluesimies

oireita saattaa olla muita vaikeampi

mitä hän teki eilen. Meillä Pääkujalla

Johanna Mäenpää on

havaita. Asiaan ei ole yksiselitteistä

asuu vaikeammin kehitysvammaisia

geronomina perehtynyt

näkökulmaa, sillä kyseessä voivat

henkilöitä, joiden muistiongelmien

olla myös muut, normaaliin ikään

tulkinta on paljolti ohjaajien

tymiseen liittyvät muutokset.

ammattitaidon varassa.

ikääntymiseen ja muistisairauksiin.
Muistisairaudet voivat saada
hyvinkin erilaisia ilmenemismuotoja.

– Lievästi kehitysvammaisten

Kuitenkin kehitysvammaisten henki

oireet ovat usein helposti tunnis

löiden muistisairauksiin viittaavia

tettavia: henkilö ei muista nimiä tai
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Muutoksia on vaikeampi huomata,
jos asukas ei tuota puhetta.

Johanna Mäenpää on hyvillään, että kehitysvammaisten muisti

Anu Sorvisto on kehittänyt muistivalmennusta ja -koulutusta

sairauksia on alettu tutkia tarkemmin.

eri kohderehmille.

Johtopäätöksiä tehdään tällöin

ikääntymisen muutoksista. Ennalta-

MUUTOKSIA, JOIHIN KANNATTAA

muista asioista.

ehkäisevä toiminta, varhainen diagno-

KIINNITTÄÄ HUOMIOTA

sointi ja hoidon piiriin pääseminen

• Toimintakyvyn muutokset

taa pelokkuutta, aggressiivisuutta

on tärkeää, jotta kehitysvammaisen

• Omatoimisuuden ja opittujen

tai masennusta. Joillakin asukkailla

toimintakyky säilyy mahdollisimman

muistisairautta voi epäillä silloin,

hyvänä niin pitkään kuin mahdol-

• Käyttäytymisen muutokset

kun opitut ja aiemmin hallitut taidot

lista.

• Liikuntakyvyn muutokset

– Joskus muistisairaus voi aiheut-

alkavat heiketä.
–Pohdimme asukkaiden oireita

Etelä-Pohjanmaan alueelle on luotu
moniammatillisena yhteistyönä

heidän omaistensa, lääkärin ja

muistisairaan kehitysvammaisen

muiden asiantuntijoiden kanssa

hoitopolku. Eskoossa asian tiimoilta

yhdessä, Johanna Mäenpää sanoo.

on meneillään muistiprojekti yhteis-

Kehitysvammaisten muistisairauksia on viime aikoina alettu

yhdistyksen kanssa.
– Tarjolla on tutkittua tietoa asian-

tartuttu kehitysvammaisten muisti-

tuntijoille, muistipajoja kehitysvam-

asioihin.

maisille ja valmennusta läheisille,

että ikääntyneen kehitysvammaisen
oirehtimisen ja käyttäytymisen

• Univaikeudet
• Toimintak yvyn, liikuntakyvyn ja
käyttäytymisen muutokset

työssä Etelä-Pohjanmaan Muisti

tutkia tarkemmin. Myös Eskoossa on

– Yhä paremmin tiedostetaan,

taitojen heikkeneminen

projektityöntekijä Anu Sorvisto

TOM-VALMENNUSTA OMAISILLE

• Perustietoa muistista
• Tietoa muistisairauden erityis
piirteistä kehitysvammaisilla
• Muistisairauksien puhkeamista
edesauttavat tekijät

kertoo.
– On erittäin tärkeää, että kehitys

taustalla voi olla muistihäiriöitä.

vammaisen henkilön läheiset ja

Tällöin voidaan myös arvioida, missä

hänen kanssaan työskentelevät oppi-

vaiheessa aloitetaan esimerkiksi

vat tarkastelemaan henkilön muis-

muistilääkitys.

tia ja toimintakykyä ja tuntemaan

• Kuinka muistisairauksia tutkitaan
ja todetaan
• Miten muistisairaus vaikuttaa
kehitysvammaisen ja läheisten
elämään

kehitysvammaisen muistihoitopo-

• Miten huomioidaan muistisairaan

TIETOA, HOITOPOLKUJA

lun. Tällöin he tunnistavat ajoissa

kehitysvammaisen yksilöllisyys

JA VERTAISTUKEA

mahdolliset muistioireet ja osaavat

Kehitysvammaisten eliniän ennuste

hakeutua tutkimuksiin. Kehitysvam-

on kohonnut huomattavasti 20 viime

maisille ja omaisille on tarjolla ns.

vuoden aikana. Heidän muistiongel

TOM-valmennusta muisti sairauk-

Lisätietoa muistivalmennuksista

mansa jäävät kuitenkin helposti

sista.

ja -koulutuksista

• Läheisen jaksamisen tukeminen

tunnistamatta, sillä muistisairauksia

www.muistiyhdistys.fi

ei aina osata erottaa normaaleista

ja muisti@eskoo.fi
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TEKSTI TIINA PAGANUS JA IINA ÅMAN KUVAT TIMO AALTO

Eskoo avasi
tuliterän
palvelurakennuksen
Seinäjoella
Akustiikkalevyistä rakennettu viherseinä tarjoaa myös silmäniloa.

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoossa Seinäjoella avattiin

Tilojen suunnittelua on ohjannut esteettömyys ja

toukokuun alussa uusi palvelurakennuskokonaisuus.

esteettisyys. Värimaailma on rauhallinen ja luonnon

Sieltä käsin palvellaan koko kuntayhtymän alueen

läheinen. Vihreän värin käyttö jatkaa ikkunoista

väestöä.

avautuvaa luonto- ja metsämaisemaa myös sisätiloissa.

Rakennuksessa on panostettu erityisesti Eskoossa asioi-

Maisemaa voi ihailla kahvilan ikkunoista tai terassin

vien asiakkaiden käyttökokemukseen. Myös kaikki asuin-

puolelta. Suuri ja avoin kahvila-alue on täynnä pieniä

tilat on mitoitettu ja varusteltu asiakkaiden ja asukkaiden

pöytäryhmiä ja viherkasveja.

tarpeiden mukaan.
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Päivänvalo tulvii esteettä uusissa tiloissa.

Opastesuunnittelun avulla tilat on tehty kaikille käyttäjille saavutettaviksi.

Taukotilaan voi vetäytyä omaan rauhaan

Opasteissa on myös pistekirjoitus näkövammaisia varten.

vastaanottoa odotellessa.

välittömään läheisyyteen. Rakennukseen tulijaa ohjaa

Tilojen aistiystävälliseen akustiikkaan on kiinnitetty
erityistä huomiota. Hälyä ovat vaimentamassa rakenne-

pääovelle äänimajakka. Pääopaste on suomeksi, ruotsiksi

ratkaisut, akustiikkalevyt, kalusteet, tekstiilit ja lattia

ja englanniksi. Sisäopastuksessa on käytetty paljon kuva-

materiaalit.

symboleja.

Tilojen käyttäjät on otettu huomioon opasteiden suun-

Tilojen suunnittelussa on panostettu vastaanotoilla

nittelussa. Näin rakennuksessa kävijöille varmistetaan

käyvien asiakkaiden viihtyvyyteen. Odotustiloja on

katkeamattomasti opastetut reitit.

monia, ja ne sijaitsevat kahvilan ja ravintolan välittömässä

Asiakaspaikoitus ja invapaikat on sijoitettu pääoven

läheisyydessä. Asiakkaita varten on myös oma taukotila.
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Terapia-altaan lämpötila on 30 astetta.

TYÖHÖNVALMENNUS TOSITOIMISSA

Uusi rakennus yhdistää Niittyvillan koulun ja Aistikeskus Sateenkaaren osaksi rakennuskokonaisuutta.
Samassa yhteydessä sijaitsevista Eskoon hoiva- ja

Kaarisilta palvelee työhönvalmennuksen asi-

tukiyksikön asunnoista on lyhyt matka sisäkautta

akkaita ja Eskoon henkilökuntaa sekä kaikkia

saunatiloihin, uima-altaalle ja aistikeskukseen.

talossa vierailevia henkilöitä. Kaarisillan palvelu
esimies Liisa Puskala kertoo, että uusi raken-

Terapiatiloissa sijaitsevat fysio- ja musiikkiterapia,
harjoituskoti, motorinen tila ja sali, jossa voi järjestää

nus on tuonut lisää mielekkäitä tehtäviä työ-

niin liikunta-, kulttuuri- kuin koulutustilaisuuksia.

hönvalmennuksen asiakkaille.
– Pyöritämme kahvilaa ja toimitamme tarjoi

Ulkoalueet rakennetaan valmiiksi kesän aikana.
Ulkona on valmis lähiliikunta-alue sekä talon sisä-

lut myös palavereihin ja muihin pieniin tilai-

pihalle rakentuva aistipuutarha. Aistipuutarhassa

suuksiin. Hoidamme työhönvalmennukseen

risteilee polkuja, jotka on katettu jalan alla tuntuvilla

soveltuvia laitoshuollon töitä, kuten tilojen

vaihtelevilla materiaaleilla.

siivousta ja puhtaanapitoa. Ulkoalue tarjoaa
moninaisia puutarhatöitä.

Aistipihalle sijoitetaan pergola sekä vesiallas.

Työhönvalmennuksen asiakkaat saavat

Istutusaltaiden kasveja pääsee hoitamaan esteettömästi myös pyörätuolikorkeudelta. Aistipuutarha

hoitaakseen myös uusia asiakaspalvelutehtäviä.

on osa Eskoon Green Care -toimintaa.

He muun muassa opastavat infossa talossa
asioiva asiakkaita ja vieraita.
–Ehkä jokin Kaarisillan asiakkaiden tuotoksista koottu näyttelykin olisi mahdollista toteuttaa uusissa tiloissa, Liisa Puskala kaavailee.
– Aistikeskus Sateenkaari tarjoaa palveluita
entiseen malliin Eskoon alueella asuville. Tiloja
voivat vuokrata myös ulkopuoliset ryhmät.
Ne soveltuvat hyvin esimerkiksi tyhy-ryhmille,
lasten synttäreille, perheiden ajanviettoon ja
ikääntyneiden aisteja virkistämään.
Kaarisilta jatkaa osallisuutta tukevaa päivä
aikaista toimintaa myös entisissä tiloissa
Päätie 49:ssä. Peruskoulunsa päättäneille jatketaan opetusta, ja päivätoiminnassa jatkavat
esimerkiksi Äijäryhmä ja Fillaripaja entiseen
malliin.
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Projektipäällikkö Tiina Paganus ja rakennuspäällikkö Timo Hakala
ovat hoitaneet rakentamisen käytännön toteutusta.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Päärakennuksen työtiloissa työskentelee noin 50

JALKAUTUVAT TARVITTAESSA

työntekijää. Työtilojen suunnittelua on ohjannut
tilojen kustannustehokkuus, monikäyttöisyys sekä

Eskoon asiantuntijapalvelut koostuvat muun

moniammatillisen yhteistyön mahdollistaminen

muassa moniammatillisista arviointipalveluista,

tilaratkaisuilla. Neljän työntekijän kompaktit solut

asumisen tuen palveluista, tieto-, neuvonta ja

sisältävät omat hiljaiset työtilat sekä keskellä solua

ohjauspalveluista sekä liikkuvista palveluista.

olevan yhteisen tilan palaveripöytineen. Tämä kaikki

Monesti asiantuntijat todellakin jalkautuvat

mahtuu 28 neliöön.

eri yksiköihin ja tarvittaessa myös asiakkaiden
ympäristöihin kotiin, päiväkotiin, kouluun ja
opiskelupaikkaan.
– Asiantuntijat palvelevat kaiken ikäisiä asiakkaita, lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä, kuntou-

UUDISRAKENNUKSEN PALVELUT

tussuunnittelija Heidi Pakkala tiivistää.

Päärakennus

– Uudet, raikkaat tilat mahdollistavat aiem-

Eskoontie 52

paa monipuolisempien palvelujen tarjoamisen

• Asiantuntijapalvelut

myös sidosryhmillemme. Meillä on nyt tarkoi-

• Erikoislääkäripalvelut

tuksenmukaisia tiloja esimerkiksi koulutusten

• Tulkkauspalvelut

järjestämiseen.

• Henkilökohtaisen avun palvelu
• Sosiaaliasiamiespalvelu
• Hengellisen työn tilat
• Hallinto- ja kehittämispalvelut
Kahvila ja ravintola
Eskoontie 52
• Kaikille talossa asioiville
• Työvalmennusvetoisesti hoidettu kahvila
Eskoon tukiyksikkö
Eskoontie 54 (1. krs)
• Asumisen tuen palvelut
• Psykososiaaliset palvelut
Eskoon hoivayksikkö

Asiakkaiden asiointi on suunniteltu mahdollisimman

Eskoontie 54 (2. krs)

helpoksi ja miellyttäväksi, Heidi Pakkala kertoo.

• Asumisen tuen palvelut
• Perheiden tuen palvelut
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UUDET TILAT VAKITUISEEN JA VÄLIAIKAISEEN ASUMISEEN

Uudisrakennuksen asunto-osan ensimmäi-

vastaanottaa vieraita. Asukkaiden läheiset ovat

sessä kerroksessa toimii asumisen tukiyksikkö.

myös tyytyväisiä ja iloisia uusista tiloista, Heimo-

Yksikkö tarjoaa erityistä tukea tarvitseville

nen kertoo.

henkilöille tehostettua palveluasumista sekä

Tärkeää on sekin, että uusi koti on rakentunut

psykososiaalisia palveluja turvallisessa ympä-

Eskoon alueelle tuttuun ympäristöön. Tutut

ristössä.

maastot, kaverit ja työntekijät tuovat turvalli-

– Laitosasuminen loppuessa Tuulentuvan
yksikössä pitkään asuneet asukkaat muuttivat

suutta, kun kyseessä on suuri muutos.
– Palvelut ja aktiviteetit ovat nyt helposti

toukokuussa omiin koteihinsa uuteen tukiyksik-

asukkaiden saatavilla: kahvila, ruokasali, terapia

köön. Muuttajia on kymmenen, ja he kaikki tar-

tilat, aistikeskus ja harjoituskeittiö. Aistipuutarha

vitsevat elämässään ja arjessaan vahvaa tukea

ja lähiliikunta-alue ovat käytettävissä heti kun

ja ohjausta.

ulko-ovesta astuu ulos, Heimonen luettelee.

Palveluesimies Sarita Heimosen mukaan

Lyhytaikaiseen asumiseen tarkoitetun Eskoon

asukkaat muuttivat heidän tarpeitaan varten

hoivayksikön asiakkaat ovat vaativaa perus

suunniteltuihin asuntoihin, joissa yksilöllinen

hoitoa ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja

eläminen ja asuminen toteutuvat entistäkin

aikuisia. Hoivayksiköstä vastaa palveluesimies

paremmin.

Teija Ketola.

– Asukkaille on tärkeää, että asunnot ovat

Kaikki hoivayksikön asunnot on varusteltu

omannäköisiä niin, että jokaisella on omaa

kattonostimilla, hapella ja imulla. Kylpyhuo-

silmää miellyttävä sisustus. Toinen on minima-

neissa on suihkuvaunut. Sähkökäyttöiset vuo-

listi, kun toinen taas rakastaa verhoja, mattoja

teet säätömahdollisuuksineen mahdollistavat

ja koriste-esineitä. Omassa kodissa on hyvä

hyvän perushoidon ja asentohoidon.

– Olemme etuoikeutettuja, kun pääsimme muuttamaan näihin tiloihin, tukiyksikön palveluesimies
Sarita Heimonen kiittää.
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Hybridiluokka
tarjoaa lapselle

rauhallisen välilaskupaikan
TEKSTI IINA ÅMAN

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon

Vanamon palveluesimies Tiina Pitkä-

käyntiin liittyvät tarpeet. Luokassa

Seinäjoen alueella toimii Seinä-

nen toteaa.

on myös riittävä määrä aikuisia tuke-

joen kaupungin, Niittyv illan
koulun ja Tuki- ja osaamis

Tarkoitus on järjestää väliaikainen
ratkaisu koululaisen vaikean vaiheen
ajaksi. Tavoitteena on, että lapsi voi

massa ja ohjaamassa oppilaiden koulunkäyntiä.
– Kehitämme tällä hetkellä toimin-

keskus Eskoon yhteistyössä

tämän jälkeen palata mahdollisim-

takulttuuria ja opetusmenetelmiä

luotsaama hybridiluokka.

man jouhevasti erityis- tai yleis

yhdessä hybridiluokan henkilökun-

Luokan opetukseen voi päästä

opetuksen ryhmään.

nan ja Vanamon kanssa. Eskoon

lapsi, jolle kaupunki osoittaa
opiskelupaikan.

– Jos Vanamoon tulee uusi lapsi,

henkilökunnalla on paljon osaamista

hänkin voi aluksi käydä koulua

vaativan erityistuen lasten hoidosta,

pienessä luokassa. Tällöin hänen ei

kuntoutuksesta ja kasvatuksesta.

tarvitse hypätä taksiin ja lähteä heti

Tällainen erityisosaaminen tukee

Hybridiluokka aloitti toimintansa

isoon kouluun kaupunkiin Eskoon

myös koulun toimintaa. Olemme

helmikuussa 2019 Lasten- ja nuorten

ulkopuolelle, Tiina Pitkänen mainit-

tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan.

koti Vanamon yhteyteen remontoi-

see.

Uuden hybridiluokan käytänteet
ovat vasta muotoutumassa. Koulu

duissa tiloissa. Niittyvillan koulun

Tällä hetkellä Niittyvillan koulua

henkilökunta ja Eskoon asiantunti-

käy lapsia myös Eskoon Kotopihla-

päivien aikana nousseita asioita

jat ovat suunnitelleet hybridiluokan

jasta. Vanamon lapsista neljä käy

pohditaan säännöllisesti koko kevään

yhdessä Seinäjoen kaupungin opetus-

Niittyv illan koulua ja 11 lasta muissa

ajan opiskeluhuoltoryhmässä. Lisäksi

toimen kanssa.

kaupungin kouluissa.

erillinen ohjausryhmä käsittelee
uuden luokan toimintaa. Molemmissa

– Ajatus on lähtenyt siitä tarpeesta,
että lapset saattavat voida ajoittain

TUKENA ASIANTUNTEVAT AIKUISET

ryhmissä toimii kaupungin ja Eskoon

huonosti, jolloin normaali koulun-

Niittyvillan koulun johtaja Sinikka

edustajia tiiviissä yhteistyössä.

käynti ei suju. Tällöin lapsi saattaa

Hilmola-Rytiojan mukaan hybridi-

tarvita vain pienemmän ryhmän,

luokassa huomioidaan mahdollisim-

jossa ei ole niin paljon hälinää,

man yksilöllisesti oppilaiden koulun-
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Keijo Keke Pulkkinen:

Elämä
on
ihanaa
TEKSTI IINA ÅMAN KUVAT TIMO AALTO

Keke Pulkkinen, 29, on

pärinäpoikaa Etelä-Pohjanmaata

Kekellä on uusi, noin vuoden vanha

aktiivinen mies. Hänen

kiertäneessä Pizzaa ja moottoripyöriä

pyörätuoli, jonka kanssa on hyvä

viikkorytmiinsä kuuluu

-musikaalissa.

käydä liikkumassa.

päiväaikainen toiminta Eskoon Kaari

Varsinkin Pähkä on tunnettu ja

– Tämä toimii kuin unelma, hän

sillassa. Siellä hän tekee joka arki-

erittäin suosittu bändi, joka on keik-

päivä kello 9-15 ja perjantaisin kello

kaillut eri puolilla Suomea. Mikke-

9-13 muun muassa puutöitä, joista

lissä soitettiin esimerkiksi Keken

toimittajana. Toimitustyön käytän-

hän kertoo pitävänsä paljon. Mutta

sanoittama kappale Sitä se on. Laulu

nöissä häntä auttavat ohjaajat Mikko

se on vain osa Keken elämää.

kertoo rakkaudesta.

Kytöniemi ja Marjaana Araneva.

Pähkä-bändin treenit ottavat Keke

– Onnellisesta rakkaudesta, Keke

toteaa.
Keke toimii Kaarisillan Sanomien

Mieluisinta Kekelle on urheilutoi

täsmentää.

mittajan työ.

asiakkaiden yhteinen bändi, jossa

URHEILUMIES JA TEKSTINTEKIJÄ

luovaa. Voi ajatella omia ajatuksiaan

Keke toimii laulusolistina. Hän kuu-

Keke Pulkkinen on hyvin urheilulli-

ja kirjoittaa. Vapaa-aikana kirjoitan

luu myös toiseen, Mökä-nimiseen

nen. Kerran viikossa hän käy uimassa

runoja.

kokoonpanoon. Mökässä hän soittaa

ja jumpassa. Joka toinen sunnuntai

bassoa. Noin vuosi sitten Keke esitti

kuluu Konnien sählypeleissä.

Pulkkisen viikosta oman aikansa.

– Toimittajan työ on ihanaa. Se on

Pähkä on Eskoon henkilökunnan ja
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TEKSTI JA KUVA IINA ÅMAN

MUSTA TUNTUU
MUSTAKULTA
Keke Pulkkisen sydän sykkii Seinäjoen
Jalkapallokerholle, jonka matseja hän
käy seuraamassa aina tilaisuuden tullen.
Fanipaidat kuluvat käytössä – yhtä lukuun
ottamatta. Pari kesää sitten Keke kävi
lahjoittamassa maalaamansa taulun
Musta tuntuu mustakulta SJK:n joukkueelle
ja joukkueenjohdolle. Kiitokseksi hän sai
pelipaidan, jossa on jokaisen pelaajan nimikirjoitus. Se paita ja valokuva tilaisuudesta
ripustettiin Keken kodin seinälle.
Keke on asunut Helakodissa vuodesta 2012.
Nyt Helakoti on ollut remontissa, ja asukkaat
on majoitettu väliaikaisiin asuntoihin.
Odotus väreilee ilmassa, sillä kesän alussa
Keke naapureineen pääsee muuttamaan
takaisin remontoituun kotiin.
Se tietty pelipaita ja valokuva ripustetaan
taas kunniapaikalle.
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Eskoon Kimble-mestari voitti toimittajan murskalukemin.

PELIMIES JA FESTARIKÄVIJÄ

Kekellä on oma henkilökohtainen

– Ja Panda ja Taika vanhempien

Keke valloittaa ihmiset sosiaalisuu-

avustaja. Avustajan kanssa on tullut

dellaan. Hänellä on Eskoossakin pal-

kolutuksi monta paikkaa. Viime

jon ystäviä, joiden kanssa jutellaan ja

kesän Provinssista miehet kömpivät

vanhempien luona Kekeä odottaa

pelataan. Keke pelaa mielellään tieto-

kotiin neljältä aamulla.

Bermuda-merkkinen invamopo.

– Olen Eskoon Kimble-mestari.

KESÄMIES JA ELÄMÄN RAKASTAJA

lintu.

Keke oli keväällä päivystämässä

Kekellä on kaksi lempivuodenaikaa.

Karjalankarhukoirien lisäksi

– Ajan sillä vapaana kuin taivaan

konepelejä ja Kimbleä.

Seinäjoki Areenalla Eskoon messu

kotona.

– Kesä ja talvi. Luonto. Pilkkopimeä

Kolmekymppisiään ensi syksynä
juhliva Keke Pulkkinen miettii

osastolla. Hänen tehtävänään oli

aika ja lumisade. Kesä ja ukonilma.

vastausta kysymykseen, mitä hän

haastaa ihmisiä pelaamaan kanssaan

Nautin ukkosen jyrinöistä.

toivoo elämältä.

Kimbleä. Innokkaita riitti.
– Messuilla oli rankkaa olla koko

– Elämä on ihanaa! Siitä tekee iha-
naa ohjaajat, Kaarisilta ja oma koti

päivä, mutta mukavaa. Voitin siellä

Helakodissa. Ja romantiikka ja ystä-

viisi kertaa vastustajan, Keke nauraa.

vät, Keke luettelee.
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– Kun ei tulisi mitään ylimääräisiä
karikoita.

Henkilökohtaisen avun päivä
ylitti odotukset
TEKSTI JA KUVAT ANNIKA POLLARI

Ensimmäistä kertaa järjestetyn Henkilökohtaisen avun päivän

Pekka Hyysalo kaappasi Sini Kahran kaverikuvaan.

runsas osallistujamäärä oli järjestäjille todella mieluisa yllätys!

Huhtikuinen Henkilökohtaisen avun

HYYSALON SELVIYTYMISTARINA

päivä Rytmikorjaamolla Seinäjoella

KOSKETTI

houkutti paikalle yli kaksi kertaa

Tapahtuman huipensi Pekka Hyysalo

enemmän väkeä kuin järjestäjät osa-

kertomalla oman selviytymistari-

sivat odottaa. Ensimmäistä kertaa

nansa. Vuonna 2010 hiihtokuvauk-

järjestetty tapahtuma keräsi yhteen

sissa tapahtunut onnettomuus vei

henkilökohtaisia avustajia, heidän

häneltä toimintakyvyn, kävelykyvyn

työnantajiaan sekä alan toimijoita ja

ja puhekyvyn.

palveluntarjoajia.
– Osallistujia kävi lähes 300.

– Onnettomuuteni jälkeen olin
keskeiseksi edunvalvonnalliseksi

vaikean valinnan edessä: joko luovu-

Saimme erittäin hyvää palautetta

tavoitteeksi myös paneelikeskuste-

tan tai taistelen. Halusin taistella,

päivästä. Erityisesti kiitettiin sitä,

lussa. Siihen osallistuivat työnantajat

Hyysalo totesi.

että henkilökohtainen apu on saanut

Marjo Luomanen ja Mervi Räsänen,

arvoisensa tapahtuman maakun-

henkilökohtaiset avustajat Milla Kon-

tiin, Hyysalo perusti vuonna 2013

taamme, Tuki- ja osaamiskeskus

tula ja Tuire Koski sekä palvelutarjo-

FightBack-brändin. Sen tarkoitus on

Eskoon projektipäällikkö Maarit Vinni

ajan edustaja Tapani Ikola Posti Koti-

välittää toivoa, positiivista ajattelua,

toteaa.

palvelut Oy:stä.

tahdonvoimaa ja periksiantamatto-

–Henkilökohtaisten avustajien

Kun kuntoutus oli päässyt vauh-

muutta kaikenlaisissa elämäntilan-

ARVOSTUSTA AVUSTAJILLE JA

arvokas työ tekee meidän elämäs-

TYÖNANTAJILLE

tämme mielekästä. Se on nostettava

Henkilökohtaisen avun, avustajien ja

sille kuuluvaan asemaan, Marjo

järjestivät Seinäjoen kaupunki, Tuki-

heidän työnantajiensa arvostus oli

Luomanen ja Mervi Räsänen painotti

ja osaamiskeskus Eskoo ja Seura

päivässä vahvasti esillä. Asia koettiin

vat.

kuntaopiston Lapuan kampus.
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teissa.
Henkilökohtaisen avun päivän

Luontohoiva
valloittaa Eskoon
TEKSTI IINA ÅMAN KUVAT TIMO AALTO

Asumispalveluyksikkö Kotomarkki ja Lasten- ja nuortenkoti
Vanamo ovat lähteneet kehittämään arjen kuntoutusta Eskoossa
Green Care -menetelmän avulla. Luonto- ja eläinavusteinen
Green Care edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.
Tunnusomaista toiminnalle on ammattimainen

1.

tavoitteellisuus ja säännöllisyys.

Green Care-toiminta sijoit-

elämänlaatuun. Asukkaat rentou-

tuu usein luonnonympä

tuvat, rauhoittuvat ja löytävät lisää

ristöön tai maatilalle.

pitkäjännitteisyyttä. Kehitysvam-

Luonnon elementtejä voidaan sovit-

maisten henkilöiden aistit ovat

taa myös kaupunki- ja asumisympä-

monesti herkistyneitä, jolloin koske-

ristöihin.

tus luontoon tai levolliseen eläimeen

–Luonto, puutarha ja eläimet tuovat
asukkaillemme tavallisen arkielämän

voi olla hyvin merkityksellistä.
– Kun eräs asukkaamme sai ensim-

tunnetta. Jokainen asukas on

mäisen kerran silittää ponia, hän

mukana toiminnassa omien kyky-

nojautui eläimeen, upotti kätensä

jensä ja mielenkiintonsa mukaan,

ponin turkkiin, silitteli turkkia ja

Kotomarkin palveluesimies Johanna

sulki silmänsä. Kokemus oli hänelle

Mäki-Rautila kuvailee.

niin suuri, että normaalisti hyvinkin
vetäytyvä ja hiljainen henkilö akti-

ELÄIMET HERÄTTÄVÄT HOIVAVIETIN

voitui hakemaan kontaktia ja puhu-

–Otamme täyden hyödyn irti Eskoon

maan.

omasta lähiympäristöstä. Tahdomme

2.

– Maatalosta kotoisin oleva asuk-

lisätä asukkaiden – ja samalla myös

kaamme nauttii käynneistämme

henkilökunnan – hyvinvointia,

hevostilalla. Hän harjaa siellä

yhdessä tekemistä sekä kosketusta

hevosta varmoin ottein ja muistelee

luontoon ja tarkoitukseen sopiviin

vielä illalla oman kotitilan lehmiä ja

yhteisöihin, Johanna Mäki-Rautila

niiden nimiä. Asukkaat pitävät myös

toteaa.

paljon koiravieraista, joita meillä käy

– Luontoon liittyvät asiat ovat meillä

silloin tällöin.

toki jo entuudestaan osa elämää. Nyt
tuomme tähän lisää tavoitteellisuutta

KANOJA JA KASVILAATIKOITA

ja säännöllisyyttä.

Monet Kotomarkin ja Vanamon

Johanna Mäki-Rautila kertoo, että

suunnitelmat ovat toteutumassa jo

eläin- ja luontoavusteinen toiminta

kesän aikana. Pihan kasvilaatikot

tuo näkyviä vaikutuksia asukkaiden

sijoitetaan niin korkealle, että
3.
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pyörätuolissa istuvakin pystyy hoita

LuontoHoiva-laatumerkkiä. Tällä

maan ja tuoksuttelemaan kasveja.

varmistetaan se, että palvelu täyttää

Kotomarkin takapihalle tulee kesä

sille asetetut odotukset.

kanoja, joille kunnostetaan yhdessä

Hyvä laatu merkitsee palvelun

lasten kanssa suojattu kotipesä Vana-

asiakaslähtöisyyttä, luotettavuutta,

mon vanhaan leikkimökkiin.

toimintapuitteiden soveltuvuutta

– Green Care on myös pieniä arki-

sekä tavoiteltujen tulosten saavutta

sia asioita. Voi valita, hakeeko

mista. Olennaista on ympäristön

ohjaaja yksin lähimetsästä kukat tai

kunnioittaminen ja eläinten hyvin-

pajunkissat, vai vetääkö asukaskin

vointi toiminnassa.

kumisaappaat jalkaan ja lähdetään

Alkuvaiheessa yksitoista ohjaajaa

rämpimään yhdessä. Keskeistä on

sekä Kotomarkin palveluesimies

yhteisöllisyys ja osallisuus.

osallistuvat Eskoolle räätälöityyn

– Olemme kuitenkin vasta alku

Green Care -koulutukseen. Koulutus

taipaleella. Aiomme tuoda enemmän

sisältää teoriapäiviä, työryhmätyös-

luontoa myös sisälle, ihmisille, jotka

kentelyä, käytännön harjoittelupäiviä

eivät pysty liikkumaan aktiivisesti.

yhdessä asukkaiden kanssa sekä

Tarjolla on vaihtoehtoja: esimerkiksi

toiminnallista tutustumista Green

viherseiniä, maisematapetteja ja tele-

Care -menetelmiä käyttäviin kohtei-

vision luonto-ohjelmia. Monenlaisia

siin.

luonnon materiaaleja voi myös tuoda
sisätiloihin.
Myös kinestetiikan yhdistäminen Green Careen tarjoaa paljon

Tarkoitus on, että Green Care tulee
täydentämään Eskoon tarjoamaa
kokonaisvaltaista tukea asukkaiden
ja asiakkaiden elämässä.

mahdollisuuksia. Kinestetiikassa
hyödynnetään ihmisen omia voimavaroja, luonnollisia liikemalleja ja
aistitoimintoja. Asukas voidaan

LUONTO RAUHOITTAA JA HOIVAA

siirtää pyörätuolista vaikkapa nurmi-

• verenpaine laskee

kolle nauttimaan auringonpaisteesta,

• stressi vähenee

mikä onnistuu usein ilman nosto

• masennus lievittyy

laitetta.

• palautumien paranee
• mielialahormonit lisääntyvät

TÄHTÄIMESSÄ LUONTOHOIVA-

• keskittyminen paranee

LAATUMERKKI

• liikkuminen lisääntyy

Johanna Mäki-Rautila kertoo, että

• osallisuuden tunne voimistuu

Eskoo tulee hakemaan Green Care

• eri aistikanavat aktivoituvat

1.

Eskoon ohjaajat ovat käyneet Ilmajoella Toiskan Green Care -tilalla opiskelemassa
ja hakemassa kokemusta eläinten kohtaamisesta. Noora Niemi seurustelee Urhoponin kanssa

2.

Kuvassa Sari Hakola, Timo Vuorela ja Johanna Mäki-Rautila, takana opiskelija
Minna-Maria Salo ja Inkeri Keski-Hynnilä, oikealla etualalla Anna Palovuori ja
Noora Niemi

3.

Johanna Mäki-Rautila tekee tuttavuutta 14-vuotiaan Harri-hevosen kanssa.

4.

Minna-Maria Salo nauttii hevosen rauhoittavasta läheisyydestä.

4.
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Täysin
purjein
Merituulessa
TEKSTI IINA ÅMAN KUVAT TIMO AALTO
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Eskoon Kristiinankaupungin palveluyksikössä puhaltavat
muutoksen tuulet. Asumispalvelut ja päiväaikainen toiminta
tuodaan samalle tontille Salantie 1:een. Projektin ruorissa on
yksikön palveluesimies Sirpa Bomberg. Työ etenee vaiheittain.

Merituulen nykyiset kiinteistöt

tain kevään ja alkukesän aikana.

muokataan sekä asumisen että päivä

Turha tavara hävitetään tai myydään

aikaisen toimintojen tarpeisiin. Meri

eteenpäin.

tuulen B-talossa asuu jatkossakin
seitsemän asukasta. Viisi asukasta

UUSIA TUULIA

asuu ryhmäkodissa ja kaksi asukasta

Päiväkeskus Purjeessa järjestetään

omissa yksiöissään. Henkilökunnan

päiväaikaista toimintaa. Iltaisin tilat

käytössä olevia tiloja muokataan

ovat Merituulen asukkaiden virkis

palvelemaan uudistuvan toiminnan

tys- ja harrastuskäytössä. Ilta

tarkoitusta.

ohjelmaa tuotetaan sekä talon omana

A-taloon jää asuttavaksi kaksi
yksiötä, ja entinen ryhmäkoti muutetaan päiväaikaisen toiminnan

toimintana että yhteistyössä seurakunnan ja kansalaisopiston kanssa.
Iltapäivisin Purjeessa voidaan

tiloiksi. Sauna, pesutilat ja kodin-

tarjota myös kaikille avointa, ohjat-

hoitohuone palvelevat jatkossakin

tua erityisryhmien vapaa-ajan

asumisen tarpeita. Vanha Suupohjan

toimintaa niin seniori- kuin nuoriso-

toimintakeskus jää historiaan, kun

ryhmillekin.

Päiväkeskus Purje aloittaa toimintansa 1. elokuuta.

– Tavoitteena on valjastaa Purjeen
tilat täysimääräisesti asiakkaidemme
käyttöön aamusta iltaan kaikkina

MUUTTOKIIREIDEN KESÄ

viikonpäivinä. Uskomme iltapäivä

Suupohjan toimintakeskus lakkau-

toiminnan houkuttelevan myös

tetaan heinäkuun lopussa, jolloin

henkilöitä, jotka eivät vielä ole palve-

Eskoon vuokrasopimus tiloissa

lujemme piirissä, Sirpa Bomberg

päättyy. Asiakkaat siirtyvät uuteen

arvioi.

Purjeeseen elokuun puolivälissä, kun
heidän kesälomansa päättyy.
– Nykyisestä asiakaskunnasta noin

– Varaudumme tulevaisuuteen
vahvistamalla myös työhönvalmennuksen valmiuksiamme. Tulevaisuu

kaksi kolmasosaa jatkaa Purjeessa.

dessa Purje on telakkana sekä työ-

Muuttoa Purjeeseen on valmisteltu

hönvalmennuksen asiakkaille että

siirtyvien asiakkaiden kanssa kevään

tukiasema Eskoon asiantuntijapalve-

mittaan ohjaustyön lomassa, Sirpa

luiden asiakastapaamisille alueella,

Bomberg kertoo.

Bobmberg visioi.

– Osa nykyisistä asiakkaista siirtyy

Muutos on koko työyhteisön asia.

joko ansaitulle eläkkeelle tai muun

Siihen tarvitaan jokaisen sitoutu-

palvelun pariin. Siirtovaiheeseen on

mista ja yhteen hiileen puhaltamista.

varauduttu yhteistyössä asiakkaan,

– Niin muutot, asukas- kuin asia-

tämän omaisten ja kotikunnan

kasvalmennukset sekä työn muotoilu

kanssa.

uudessa ympäristössä ovat tarvin-

Suupohjan toimintakeskuksen

neet onnistuakseen vahvan työ

tyhjennys ja muutto uusiin, moder-

panoksen henkilökunnaltamme.

neihin tiloihin merkitsee melkoista

Projektin työryhmissä onkin mukana

ruljanssia. Muutto hoidetaan portait-

koko henkilökunta.
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Iltapäivän hauskuudesta vastasivat Impi ja Auvo, jotka tulivat

Louhenkadun asukkaiden oma ”pomo”, palveluesimies Mikko

kutsuneeksi kaikki Auvon rippijuhliin – kunhan hän nyt jonakin

Heiniluoma kohotutti maljan menneille ja tuleville hyville päiville.

vuonna saa opintonsa päätökseen.

Louhenkatu 2
siirtyi suunnitellusti Seinäjoen kaupungille
TEKSTI JA KUVAT IINA ÅMAN

Eskoon käynnistämä Louhenkatu 2:n

asunnon kokonaisuus on rakennettu

asumista täällä. Seinäjoen kaupunki

palveluyksikkö siirtyi liiketoiminta-

osaksi tavanomaista kerrostalo

pitää teistä huolen.”

siirtona Seinäjoen kaupungille alku-

asumista keskellä kaupunkia.

peräisen suunnitelman mukaan, eli
toimittuaan kaksi kalenterivuotta.
Yksikön toiminta käynnistyi
syksyllä 2016, ja siirto kaupungin
toiminnaksi tapahtui virallisesti

Siirtymäjuhlaa vietettiin kesäisenä

Eskoon hallituksen puheenjohtaja
Merja Uusitalo totesi tervehdys

perjantaipäivänä 26.4. samalla kertaa

sanoissaan, että asukkaat ovat viihty

sekä hieman haikein että iloisin

neet talossa: täällä on turvallista

mielin.

asua, aina löytyy juttukaveria, ja

Eskoon valtuuston puheenjohtaja

naapureilta kysellään kuulumisia.

1.5.2019. Yksikön kaikki asukkaat

Matti Kuvaja vakuutti asukkaille,

”Olette esimerkin näyttäjiä, näin

ovat Seinäjoelta.

että siirto sujuu hyvissä merkeissä.

yhteiskunnassa pitäisi elää”, Merja

”Voitte turvallisin mielin jatkaa

Uusitalo kiitteli.

Louhenkatu 2 on tulosta Arjen
keskiössä -hankkeesta, jossa 15
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Toiminnallinen

SPIRAL-lautapeli
vahvistaa kuntoutujia
TEKSTI PSYKOLOGITUTKIJA KATI PELTONEN, KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Eskoon psykososiaalisissa palveluissa on otettu käyttöön SPIRAL-lautapeli.
Menetelmä pohjautuu kansainväliseen ICF-luokitukseen (International Classification of
Functioning, Disability and Health). Kuntoutussäätiö ja Eskoo kehittävät SPIRAL-peliä
erityisesti psykososiaalisen asumisen ja työhönvalmennuksen asiakkaiden tarpeisiin.
Uusi peliversio vahvistaa itsetuntoa ja omaa toimijuutta sekä tunteiden hallintaa.

Kela suosittelee Spiral-lautapelin

SPIRAL-peli helpottaa asiakkaan
omien tavoitteiden asettamista ja

käyttöä kuntoutuksessa aina, kun

osallistaa erilaisia asiakasryhmiä.

se on kohderyhmän ja kuntoutus

Menetelmä tuo struktuuria kuntou

muodon kannalta mahdollista.

tusprosessiin, ja toisaalta se korostaa
asiakkaan mahdollisuutta saada oma

SPIRAL-MENETELMÄN TAUSTAA

äänensä kuuluviin.

SPIRAL-lautapelin avulla kuntoutujat
pohtivat omaa toimintakykyään

SPIRAL-LAUTAPELI SOVELTUU

ja kuntoutustavoitteitaan. Peli on

SEKÄ RYHMÄ- ETTÄ YKSILÖ

alun perin kehitetty Tulevaisuus

KUNTOUTUKSEEN

pelissä -hankkeessa (2015–2016),

Tutkimuksissa SPIRAL-menetelmän

jossa kehitettiin omat peliversiot
mielenterveyskuntoutujille ja

on todettu sujuvoittavan tavoitteen
asettelua sekä kuntoutujan että kun-

yksilökuntoutukseen esimerkiksi

touttavan työntekijän näkökulmasta.

pelkkiä kysymyskortteja ja vastaus

Lisäksi SPIRAL-pelin pelaaminen

lomaketta hyödyntäen.

autismik irjon nuorille.
Pelin kehittämistä laajemmille
kohderyhmille jatkettiin Kelan
rahoittamassa SPIRAL-pelin uudet

edistää vertaiskokemusten jakamista
ja ryhmäytymistä ryhmämuotoisessa

KELA SUOSITTELEE SPIRALIN

kuntoutuksessa.

KÄYTTÖÄ

muodot -hankkeessa (2017-2018).
Peliä olivat kehittämässä

Työntekijöiden kokemusten mukaan

Kuntoutussäätiö, Aivoliitto, Finla

työntekijälle välineen kuvata

SPIRAL-lautapeli houkuttelee kuntou

Työterveys ja MLL:n Lasten ja

kuntoutujan toimintakykyä ICF-

tujat pohtimaan omaa toimintakyky

Nuorten Kuntoutussäätiö.

luokitukseen perustuen. SPIRAL-

ään ja kertomaan omasta tilantees-

Hankkeessa kehitettiin versiot

menetelmä tukee kuntoutusryhmän

taan luontevasti jo heti kuntoutuksen

kielihäiriöisten lasten ja heidän

vuorovaikutusta ja kannustaa toimin-

alussa.

perheidensä käyttöön, aikuisille

SPIRAL-peli tarjoaa kuntouttavalle

takyvyn itsearviointiin.

Pelikokemusten perusteella

sekä ammatilliseen kuntoutukseen.

SPIRAL-menetelmä tarjoaa tavoit-

Peli on saatavilla myös ruotsiksi

dollisuudet ovat vain kuntouttajan

teenasetteluun sopivassa suhteessa

ja englanniksi.

mielikuvituksesta ja ammattitaidosta

rakennetta ja tiettyä leikkisyyttä,

kiinni. Menetelmä soveltuu niin

mikä antaa tilaa yksilön omalle

Lisätietoa:

ryhmäkuntoutuksen välineeksi kuin

äänelle ja omille tarpeille.

www.kuntoutussaatio.fi/spiral

Pelin sovellus- ja laajennusmah-
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KALENTERI
ESKOON AVOIMET OVET
Uuden palvelurakennuksen avajaiset
Perjantai 24.5. klo 13.00–16.00
Avoimet ovet Eskoontie 52, Seinäjoki
Green Care -pihatapahtuma Tupatie 42, Seinäjoki

OLEMISEN NÄKYMIÄ
Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö
Kaarisillan valokuvausryhmien näyttely
Peräseinäjoen kirjasto 2.5.–28.5.
Seinäjoen Apila-kirjasto 3.6.–28.6.

AVOIMET KYLÄT
Lauantai 8.6. klo 10-14
Järjestäjänä Leader Yhyres-yhdistys.
Koivusillan omat tapahtumat
Harmonikkamusiikkia: Seinäjoen Kaksiriviset klo 12.
Myynnissä itse tehtyjä tuotteita sekä makkaraa, kahvia ja uunituoreita rinkeleitä.
Lapsille pomppulinna ja kasvomaalausta.
Asiakkaat osallisina järjestämässä.
Veljestentie 2, Tervajoki, Vähäkyrö

WOORSTOKKI
Keskiviikkona 19.6. klo 10-15
Dingo-yhtyeestä tuttu Neuman Unplugged Duo!
Eskoontie 47, Seinäjoki

ELOPÄIVÄT
Lauantai 10.8.
Pietarsaaren palveluyksikkö
Makkaran myyntiä, kioski, näytteilleasettajia, kirppispöytiä ym.
Mustamatintie 49, Pietarsaari

PÄIVÄKESKUS PURJEEN AVAJAISET
Maanantai 2.9.
Salantie 1, Kristiinankaupunki
Syksyn ja joulun ajan tapahtumat julkaistaan Eskoossa-lehden syysnumerossa 2 | 2019.
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