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uomen hallitus lupaa 
meille uuden demokraat-
tisesti ohjatun alueelli-
sen Sote-rakenteen, joka 

aloittaa toimintansa v. 2019. Hyvä 
niin. Onhan tässä vuosien saatos-
sa jo muutama sote-harjoitus teh-
tykin. 

VIRKAMIESTYÖRYHMÄN esitys 
sisältää enintään 12 aluetta. Ny-
kyinen maakuntajako ei siis ole 
enää rakenteen pohjana. Sen si-
jaan historiallinen Etelä-Pohjan-
maa sisältäisi palveluille riittä-
vän väestöpohjan. Meillä Eskoossa 
on yli 20 vuoden kokemus alueen 
yhteistyöstä, ja se toimii hyvin. 
Olemme arvostettu toimija myös 
valtakunnallisessa erityispalve-
luiden tuki- ja osaamiskeskusver-
kostossa.

HALLITUSOHJELMAN mukaan 
valtio ohjaa jatkossa sekä Soten 
rakennetta että sisältöä. Olemme 
täällä Eskoossa päättäjien johdolla 
ja tuella valmistelleet prosesseja ja 
sisältöä ja kehittäneet alueellista 
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoota. Se 
on visiomme ja strategiamme pe-
rusta. Jos strategiaa ei ole, pelkkä 
rakenne ohjaa toimintaa. Toivot-
tavasti valtio löytää hyvän alue- ja 
asiakaslähtöisen palvelustrategi-
an toiminnan perustaksi.
 
NÄEN YMPÄRILLÄNI suuren jou-
kon osaavia ja yhteen hiileen 
puhaltavia pohjalaisia ihmisiä 

kaikissa kunnissa ja kaikkialla 
palvelun tuottajien piirissä. In-
novatiiviset läheiset ja aktiivit 
puurtavat yhdessä ammattilais-
ten kanssa paremman tulevaisuu-
den puolesta. Poliittiset päättäjät 
ymmärtävät erilaisuutta ja halua-
vat rakentaa yhteisöllisyyttä, joka 
kantaa vaikeittenkin aikojen yli. 
Näen erilaisten nuorten ilon, kun 
he saavat kokeilla siipiään. Näen 
vanhempien helpotuksen, kun he 
saavat osaavien asiantuntijoiden 
tukea. Näen motivoituneita ja ko-
keneita ammattilaisia kulkemas-
sa muiden rinnalla ja tukemalla 
yksilöllistä elämää.

SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON palvelura-
kenne ja sisältö ovat ihmisiä var-
ten. Tarvitsemme elämässä joskus 
resursseja enemmän kuin itsel-
lämme on. Sen vuoksi vahvem-
pien on tuettava heikompia niin 
alueellisesti kuin valtakunnalli-
sestikin. Uusi sote-aluejako perus-
tuu voimavarojen tehokkaaseen 
käyttöön. Siten saadaan aikaan 
laadukasta palvelutuotantoa ja 
sen vastuullista järjestämistä. 

TUKI- JA OSAAMISKESKUS Eskoo 
on mukana oman alueensa erilais-
ten ihmisten apuna, tutkijana ja 
tukena vielä vuonna 2025. Tähän 
uskomme. 

- Jouni Nummi

Tulevaisuus rakenteissa 
vai toiminnan sisällössä?

S

Jos strategiaa ei ole, 
pelkkä rakenne 
ohjaa toimintaa.
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Populus toi sähköiset lomakkeet

Eskoossa on siirrytty sähköisiin lomakkeisiin ja tietojen siirtoon. Palk-
ka- ja henkilöstöhallinto-ohjelma Populus mahdollistaa myös Tita-

nia-työvuorosuunnitteluohjelman kaikkien ominaisuuksien hyödyntä-
misen ja tietojen siirtymisen palkanlaskentaan. 
Asiat kaikkineenkin tallennetaan vain kerran, ja ne siirtyvät sitten säh-
köisesti eteenpäin.

Henkilöstöhallinto saa Populuksesta entistä monipuolisemmat rapor-
tit seurantaa ja suunnittelua varten. Henkilökohtaisten avustajien pal-
kanlaskenta sujuvoituu, kun saamme uuden ohjelman kaikki ominai-
suudet käyttöön.

Sama laatusertifikaatti, 
uusi merkki 

Eskoolle myönnetyn ISO 9001 
-laatusertifikaatin graafinen ilme 
on muuttunut, mutta kyseessä on 
täysin sama laatujärjestelmä kuin 
ennenkin.

ISO 9001 -laatujärjestelmän 
mukainen sertifikaatti on virallinen, 
ulkopuolisen tahon todistus Eskoon 
laatujärjestelmän toimivuudesta. 
Se osoittaa, että Eskoo on palveluja 
ostavalle asiakkaalle eli kunnalle 
ja palvelua saavalle henkilölle 
luotettava kumppani. Sertifikaatin 
käyttöoikeus edellyttää, että 
Eskoon koko henkilöstö sitoutuu 
ylläpitämään ja kehittämään sekä 
palvelun että toiminnan laatua.

Perusperiaatteena on, että ISO-
laatujärjestelmän avulla pyritään 
tuottamaan aina samanlaatuista 
palvelua. Eskoossa on luotu 
menettelytavat, joiden avulla 
saavutetaan valtakunnalliset normit 
ja asiakkaiden tarpeet täyttävä 
laatutaso. Koko palveluketju alusta 
loppuun tapahtuu systemaattisesti 
ja sovitulla tavalla, ja henkilökunta 
tietää miten toimia vaihtelevissa 
tilanteissa.

Laatusertifikaatti myönnetään 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan, 
ja Eskoossa se uusitaan jälleen 
vuonna 2016.

eResepti käytössä

S            osiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä ja 
sähköistä lääkemääräystä koskevien lakien mukaisesti julkisen ter-

veydenhuollon yksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin tervey-
denhuollon ns. KanTa-palveluihin. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhty-
mä siirtyy eReseptin käyttöön lokakuun lopussa 2015. 

   eReseptiin siirtymisen edut:
 » asiakasturvallisuuden parantuminen 

 » päällekkäisiltä tutkimuksilta ja hoidoilta välttyminen

 » hoidon jatkuvuus ja hoitokäytäntöjen yhdenmukaisuus

 » kustannustehokkuus

 » nopea asiakastietojen saanti

 » asiakas ei tarvitse paperireseptiä

 » reseptin uusiminen on helppoa ja nopeaa

 » sähköistä reseptiä ei voi väärentää, varastaa eikä kadottaa

LY
HY
ES
TI

Jutut kokosivat:  Eija-Riitta Uusihauta, Kaija Metsänranta ja Iina Åman

Eskoo kirkastaa viestintäänsä

Eskoo on uudistanut verkkosivustonsa syksyn 
alussa. Sivuston suunnittelusta ovat vastan-

neet Viestintätoimisto Tenho, Web Tech Design 
ja Koodiviidakko. Eskoolle on myös kuvattu kuva-
pankkia viestinnän tarpeisiin. Kuvien takana on 
valokuvaaja Timo Aalto. 

Eskoossa-tiedotuslehti on saanut uuden toimi-
tuskunnan ja ulkoasun. Lehden tuotantotiimin 
muodostavat sisällön suunnittelijana ja tuottaja-
na Viestintätoimisto Tenho, Sanatarkka Mediatoi-
misto sekä Mainostoimisto Aada, joka vastaa leh-
den visuaalisesta ilmeestä ja taitosta.
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Hyvää ikää kaikille

rojektipäällikkö Jarkko Utriainen Autismi- ja Aspergerliitto 
ry:stä kertoo, että vuonna 2013 startannut Aktiivinen ikäänty-
minen autismin kirjolla -projekti on tarjonnut mahdollisuuden 
kehittämiseen, kokeiluihin ja kokemusten vaihtoon.

Projektissa etsitään tietoja ja keinoja, joiden avulla voidaan tukea au-
tismin kirjon henkilön ja hänen omaistensa ja läheistensä toimintaky-
kyistä ja aktiivista ikääntymistä. Kohderyhmänä on myös vanhus- ja au-
tismipalvelujen henkilöstö. 

– Olemme päässeet vaihtamaan keskenämme tietoa yhteisissä semi-
naareissa ja tapaamisissa eri puolilla maata. Ensi vuoden puolella on aika 
kerätä yhteen saadut tulokset, opit ja tuotokset, Jarkko Utriainen sanoo. 

ANTOISIA TAPAAMISIA
Eskoosta projektin avainhenkilönä toimii Maria-Liisa Niemelä.

– Omassa projektissamme on mukana neljä asiakastamme, jotka halu-
sivat osallistua ryhmän toimintaan. Ryhmä on kokoontunut aktiivisesti 
keskiviikkoisin. 

– Olemme keskittyneet kohentamaan asiakkaiden fyysistä toimintaky-
kyä, kommunikointia, oman mielipiteen ilmaisemista ja tunteiden käsittele-
mistä. Alustavat tulokset ovat myönteisiä, ja osallistujat ovat pitäneet toimin-
taa antoisana, Maria-Liisa Niemelä toteaa.

Lokakuun alussa valtakunnallinen projektiväki kokoontui Eskoossa. Päivän 
aiheena oli kuoleman kohtaaminen. Aiheesta alusti Eskoon vammaistyön pasto-
ri Leena Luokkamäki. 

– Tämä on tärkeä ja vaikea aihe, joka koskettaa sekä ikääntyviä vammaisia että 
heidän kenties hyvinkin iäkkäitä läheisiään, Maria-Liisa Niemelä kertoo. 

– Oman asiakkaan tai asukkaan ikääntyminen ja kuolema tuovat myös ohjaajille ja 
hoitajille surun ja ikävän. l

Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla -projektissa toimijakumppaneita ovat Eskoon 
lisäksi Autismisäätiö, Honkalampi-säätiö, Kolpeneen palvelukeskus, Kårkulla samkommun 
Paraisilta sekä Vaalijalan kuntayhtymä, Rinnekoti-Säätiö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä 

muutamat yhdistykset ja yhteisöt. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi 
kuuluu projektin ohjausryhmään.  LISÄTIETOA: http://www.autismiliitto.fi/projektit

Eskoo on mukana RAY:n rahoittamassa 
valtakunnallisessa Aktiivinen ikääntyminen 

autismin kirjolla -projektissa. Projektin 
tunnuslauseena on Hyvää ikää kaikille.

P
teksti IINA ÅMAN    kuvitus PEKKA KURKI
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skoon ja jäsenkuntien yh-
teinen asumisen työryh-
mä on päivittänyt syksyl-
lä asumisen alueellisen 

suunnitelman. Suunnitelmaan on 
kirjattu vammaispalvelujen tarve 
nyt ja tulevaisuudessa.

Uutta on henkilökohtainen 
budjetointi, jonka kokeilu aloite-
taan Eskoon alueella, jos kunnat 
ovat siihen valmiita lähtemään. 
Tarkoitus on miettiä, miten raha 
käytetään yksilöllisesti tarkoituk-
senmukaisimpiin palveluihin. Ih-
miset ovat itse mukana tekemässä 
oman elämänsä päätöksiä ja valin-
toja. 

– Tavoitteena on palvelujen ja 
tuen henkilökohtaistaminen, Es-

E
Jukolan talo 
Eteläisessä Hämeessä, 
seisoo erään mäen 
pohjoisella rinteellä, 
teräinen vilja. 
Peltojen alla on 
niittu, apilaäyräinen, 
halkileikkaama 
monipolvisen ojan 

teksti ja kuva OUTI RANTALA

koon vammaispalvelujen johtaja 
Marjut Mäki-Torkko kertoo.

VAIHTUVAT TARPEET
Asumisen työryhmä perustettiin 
kuutisen vuotta sitten.

– Suuntaus oli jo jonkin aikaa ol-
lut se, että nuoret kehitysvammai-
set aikuiset itsenäistyvät ja muut-
tavat lapsuudenkodistaan omaan 
asuntoon tai asumispalveluyksik-
köön, Eskoon asiantuntijapalve-
luista vastaava sosiaalityöntekijä 
Ulla Yli-Hynnilä sanoo.

Mäki-Torkko ja Yli-Hynnilä pi-
tävät mielekkäänä sitä, että asu-
misen työryhmä kokoaa kuntien 
ja Eskoon asiantuntijat yhteen. 
Työryhmässä tehdään avointa yh-

teistyötä kuntien ja Eskoon välillä 
ja suunnitellaan yhdessä tulevai-
suutta. 

– Kun saadaan yhdessä vaih-
taa ajatuksia, voi syntyä yhteis-
työtä alueellisesti. Kuntien itse 
tuottamat asumispalvelut palve-
levat pääasiassa vain oman kun-
nan asukkaita. Eskoon tuottamissa 
asumispalveluissa voi olla asukkai-
ta usean kunnan alueelta, Yli-Hyn-
nilä toteaa.

Asumisen työryhmän tehtävä-
nä on pitää kunnat ajan tasalla pal-
velunkäyttäjien määristä ja heidän 
palveluntarpeistaan, jotta pysty-
tään reagoimaan vaihteleviin asu-
misen tarpeisiin. Ihmiset tarvitse-
vat eri elämänvaiheissaan erilaisia 

ASUMISPALVELUT 
YHTEISENÄ 
ASIANA
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 Ulla Yli-Hynnilä ja 
 Marjut Mäki-Torkko 
 odottavat, että Eskoon 
 alueelle joulukuussa 
 valmistuva Lastentalo 
 pääsee tarjoamaan 
 pitkäaikaista 
 asumista paljon tukea 
 tarvitsevalle kuudelle 
 lapselle ja nuorelle. 

Lastentalosta koti kuudelle

Vammaispalvelujen johtaja Marjut Mäki-Torkko puntaroi valtakunnal-
lista pyrkimystä poistaa kokonaan laitosasumisen palvelut. Kuntien pi-
tää tällöin järjestää nämä palvelut ja tarjota ennaltaehkäisevää, pitkäai-
kaista ja erityisosaamista vaativaa tukea kotiin.

– Kun vammainen lapsi syntyy perheeseen, jo siinä vaiheessa pitäisi 
pystyä ennakoimaan, millä tavoin perhe pärjää arjessa.

Lapsen elämä kotona omien läheisten kanssa on ihanteellisin aja-
tus, mutta perhetilanteet ovat hyvin erilaisia. Joskus lapsen kotona asu-
miselle on etsittävä vaihtoehto. Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon alueelle 
Seinäjoelle on rakenteilla Lastentalo, jonne muuttaa vuodenvaihteessa 
kuusi lasta. 

– Lastentalon rakennushanke on edennyt nopeasti. Viime keväänä 
saimme siihen luvan ja aloimme rakentaa taloa. Järjestämme lapsille 
mahdollisimman hyvän elämän, kasvun ja kehittymisen, Mäki-Torkko 
lupaa.

– Eskoossa lasta autetaan elämään juuri hänelle soveltuvaa elämää. 
Meillä on koulu, lääkäri, fysioterapeutit, toiminta- ja puheterapeutit, 
seksuaaliterapeutit ja viihtyisä ympäristö ulkoilualueineen. 

– Olen tyytyväinen talon suunnitteluun ja uskon, että kuuden lap-
semme on siellä hyvä olla. Lapsilla on esimerkiksi omassa huoneessaan 
vuodetuoli. Jos vanhempi haluaa jäädä yökylään lapsensa tai nuorensa 
luokse, hän voi yöpyä samassa huoneessa tämän kanssa, Marjut Mä-
ki-Torkko kertoo.

Muuttovalmennus uusiin oloihin on jo meneillään. Lasten ja heidän 
perheidensä kanssa on järjestetty useita yhteisiä tutustumistilaisuuksia.

– Läheiset ovat kuitenkin oman lapsensa parhaita asiantuntijoita.

teksti IINA ÅMAN    

palveluja. Voi syntyä yllätykselli-
siäkin tilanteita, joihin palvelujen 
järjestämisessä on varauduttava.

– Ihmiset ikääntyvät, elämän-
tilanne muuttuu esimerkiksi van-
hempien kuoltua tai tulee sairauk-
sia, jolloin palveluntarve muuttuu. 
Tarvitaan erilaista asumista ja yk-
silöllisiä tapoja järjestää asumi-
nen. Laitosasumista tarvitaan jat-
kossakin jonkin verran. Eskoon 
alueelle valmistuva Lastentalo on 
hyvä esimerkki uudenaikaisesta 
pitkäaikaisen asumisen palvelus-
ta, Mäki-Torkko muistuttaa.

Päivitetty asumisen alueellinen 
suunnitelma on luettavissa Eskoon 
nettisivuilla. l
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Lasten- ja nuortenkoti 

VANAMO
Valoisa ja suojaisa kasvupaikka

 Kasvatusvastaava Tiina Korpelaisen 
 ja Vanamon esimies Kristiina Kepon 
 voi löytää työhuoneen lisäksi myös 
 keittiön puolelta. 
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n ole koskaan ennen saanut tutustua 
vastaavanlaiseen paikkaan. Vierai-
len kuvaajan kanssa Lasten- ja nuor-
tenkoti Vanamossa, jonne asukkaat 

muuttavat aina lastensuojelupäätöksen kautta. 
Vanamo on koti, jonne lapsi asettuu asumaan 
useimmiten vuosien ajaksi, kasvamaan siellä 
nuoreksi ja itsenäistymään aikuisuuden kyn-
nykselle asti.  → 

teksti IINA ÅMAN    kuvat TIMO AALTO

Valoisa ja suojaisa 
kasvupaikka

E

 Lasten- ja nuortenkoti Vanamo
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Vanamo sijaitsee Tuki- ja osaamiskeskus Es-
koon alueella rauhaisessa ja metsäisessä ympä-
ristössä.

Vierailupäivämme aamuna Vanamon isot 
lapset ja nuoret olivat ehtineet jo lähteä kou-
luun. Kotona on vain pikkuinen poika, joka vi-
listää olohuoneen ja oman huo-
neensa väliä. Vieraat hän hurmaa 
hymyllä ja halilla. 

Vanamo täytti alkuvuodesta 
kymmenen vuotta. Rakennuksessa 
on saatu valmiiksi perusteellinen 
remontti, jonka tuloksena on uu-
distunut, viihtyisä ja moderni koti.

Jokaisella lapsella ja nuorella 
on oma tilava huone, jonka sisustus mukailee 
asukkaansa makua ja harrastuksia. Yhteinen 
keittiötila, ruokailutila ja olohuone kelpaisivat 
sisustuslehteen. 

Tärkeintä on kuitenkin se vankka ammatti-
taito, lämpö ja läsnäolo, joka välittyy henkilö-

kunnasta ja heijastuu takaisin näistä lapsista 
ja nuorista. Vanamon aikuiset jakavat vanhem-
muutta lasten omien läheisten ja asiantuntijoi-
den kanssa lapsen ja nuoren parhaaksi.

Iltapäivän puolella saamme tutustua isom-
piin lapsiin. Tarjolla on välipalaa koulusta tu-

lijoille. Myöhemmin päivä aiotaan 
kruunata yhden lapsen 9-vuotis-
päiväkakulla. 

Juhlahetket nostavat välillä mu-
kavasti arjen yläpuolelle. Niin voi 
käydä vain, kun arki soljuu hyväl-
lä tavalla. Hyvä arki hoitaa ja kun-
touttaa. Se antaa joustavat raa-
mit ja tarpeelliset rajat, ja yhdessä 

jaettu elämä luo yhteisyyttä ja kiintymystä. 
Kaikesta näkee, että lasten ja aikuisten välil-

lä on aitoa välittämistä ja luottamusta. Jos välil-
lä onkin vaikeampia päiviä ja kaikenlaisia kom-
melluksia, on myös iloa ja yhteistä naurua. Niin 
kuin kotona on hyvä ollakin. l

~
Hyvä arki
hoitaa ja 

kuntouttaa.
~
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1.-2. Vanamon sisustus 
huokuu valoa ja 
modernia viihtyisyyttä. 
Olohuoneen 
puolelta on 
ikkunanäkymä pieneen 
toimistohuoneeseen.

3. I        CHEEK

4. Nuoren neidon 
vuodetta suojaavat 
suloiset siivet.

5. Syntymäpäiväsankari 
testaa, maistuvatko 
kakun koristeet hyvältä.

6. Eräs nuorimies on 
värien mestari. 

7. Arki sujuu, kun sen 
rytmittää järkevästi.
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skoo järjesti viime huhtikuus-
sa valtuuston kokouksen yhtey-
dessä seminaarin päätöksenteon 
tueksi.

– Seminaari herätti tutkiske-
lua ja asennetta. Ruvettiin miet-

timään asioita uudella tavalla, Eskoon so-
siaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen 
puheenjohtaja Merja Uusitalo havainnoi.

Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja 
Matti Kuvaja pitää erityisenä sitä, että Eskoon 
strategia on nyt yhdessä tehty ja jalkautettu.

INNOSTAVA TYÖTAPA
Huhtikuista valtuuston seminaaria täydensi 
toukokuussa Eskoon ja sen jäsenkuntien yhtei-
nen kehittämisseminaari. Seminaari oli suoraa 
jatkumoa Eskoon strategiatyölle. Seminaarin 
onnistumiselle tarjosivat hyvän pohjan aiem-

teksti OUTI RANTALA

E
mat seminaarit sekä vuoden 2014 kartoitus 
konkreettisesta palvelutarpeesta Eskoon jäsen-
kunnissa. 

Eskoon kuntayhtymän luottamushenkilöt, 
asiantuntijat, Eskoon henkilökunta ja palve-
lunkäyttäjien edustajat pitävät seminaarien 
ns. Learning cafe -ryhmätyötapaa innostavana 
ja hyödyllisenä.

ASENTEET KUNTOON
Merja Uusitalo sanoo, että kehitysvammaisten 
ihmisten halutaan kansallisella tasolla kuulu-
van yhteiskuntaan, mutta ei olla valmiita hy-
väksymään kaikkea, mitä siihen liittyy.

– Ihmisten ennakkoluulot tulevat esille 
muun muassa valituksina asuinalueille raken-
nettavista asumispalveluyksiköistä. Tarvitaan 
asennemuutosta. Kehitysvammaiset ihmiset 
asuvat, käyvät töissä, harrastavat, seurustelevat 

SEMINAARIT 
PÄÄTÖKSEN-
TEKIJÖIDEN 
TYÖKALUNA
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Rakennustoimikunta 
tähtää  järki-  
investointeihin
Eskoon rakennustoimikunta ko-
koontui 2.10. pohtimaan rahoitus-
mallia, jossa Eskoon mahdolliset 
tulevat kiinteistöinvestoinnit eivät 
rasittaisi kuntayhtymän kuntien 
taloutta.

Tuki- ja osaamiskeskuksen 
alueella on tarkoitus purkaa van-
haa rakennuskantaa ja rakentaa ti-
lalle tarkoituksenmukaista, nykyis-
tä pienempää rakennusmassaa. 
Eskoon kiinteistöjen kuluista sekä 
kiinteistönhoidon ja -huollon pro-
sesseista ja kustannuksista saata-
va seurantatieto antaa selkeitä pe-
rusteita päätöksentekoon. 

– Yhtymävaltuusto antoi huh-
tikuun seminaarissaan raken-
nustoimikunnalle eväät kiin-
teistöstrategian valmisteluun. 
Rakennustoimikuntaan kuuluu 
Eskoon hallinnon edustajien li-
säksi hallituksen jäseniä. Toimi-
kunnan ajatuksena on raivata tilaa 
kaavoitukselle ja ennen kaikkea 
asumiselle, kuntayhtymän johtaja 
Jouni Nummi kertoo.

 – Tulevaisuudessa täällä ei ole 
enää ”Eskoon aluetta”, vaan kau-
punginosa, jossa sijaitsee asun-
toja, Niittyvillan koulu sekä Tuki- 
ja osaamiskeskus Eskoo, Nummi 
kaavailee. 

 – Muutos on totaalinen, mutta 
Eskoon henki ja palvelut eivät häviä 
minnekään. Kykenemme palvele-
maan edelleen pohjalaismaakun-
tia ja niissä asuvia ihmisiä. Riittävä 
henkilöstö ja fyysiset rakenteet luo-
vat edellytykset uudistuvalle palve-
lurakenteelle; emme tarvitse siihen 
kaikkia näitä vanhoja rakennuksia, 
Jouni Nummi toteaa.

teksti IINA ÅMAN    kuva TIMO AALTO 

ja riitelevätkin aivan siinä missä me muutkin.

NYKYAIKAINEN TUKI- JA OSAAMISKESKUS
Asenne ja asuminen ovat avainsanat Eskoon 
strategiassa. Tavoitteena on luoda nykyaikai-
nen ja joustava Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo, 
josta löytyvät muun muassa jalkautuvat erityi-
sasiantuntijapalvelut, lastentalo ja ikääntyvien 
kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelut. 
Osaamiskeskus vastaisi alan erikoisosaajana 
paitsi kolmen pohjalaismaakunnan, myös osit-
tain valtakunnalliseen tarpeeseen. 

Tarkoituksenmukaisimmat tilat voitaisiin 
rakentaa ja remontoida Eskoon alueelle Seinä-
joelle.

– Uudisrakentamisen ja remontoimisen ko-
konaiskustannus on noin 14 miljoonaa euroa. 
10 miljoonaa euroa pitäisi tulla kaavoituksesta 
ja rakennusoikeudesta, Kuvaja laskee. l

Pöydän päässä 
rakennustoimikunnan 

puheenjohtaja 
Matti Kuvaja,

vasemmalla etualalla 
Eskoon kuntayhtymän 
johtaja Jouni Nummi,

 
talouspäällikkö 

Seija Ylitalo, 

sihteerinä 
kiinteistöpäällikkö 

Timo Hakala, 

hallituksen jäsen
Timo Rajala, 

hallintojohtaja 
Kaija Metsänranta,

hallituksen jäsen
Risto Saharinen, 

sekä hallituksen 
puheenjohtaja 

Merja Uusitalo. 

»
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ietarsaareen on valmis-
tunut uuden uutukainen 
asumispalveluyksikkö 
Kotilinna. Asukkaat pää-

sivät muuttamaan Kotilinnaan 
lokakuun alussa. Rakennukses-
sa on oma asunto 14 vakituiselle 
asukkaalle ja lisäksi yksi kauniis-
ti sisustettu kaksio lyhytaikaiseen 
huolenpitoon. 

Samaan yhteyteen on raken-
nettu myös uusi työ- ja päivätoi-
mintakeskus Veturi. 

Kotilinnan henkilökunta ohjaa 
ja avustaa asukkaita arjessa jokai-
sen asukkaan omien yksilöllisten 
tavoitteiden mukaisesti. 

Palveluyksikön tuore esimies 
Maarit Wik on aloittanut työnsä 
Eskoossa elokuussa.

Pietarsaareen valmistui tänä syksynä uusi suomenkielisille kehitysvammaisille 
tarkoitettu palveluyksikkö. Yksikkö palvelee koko Pietarsaaren seutua.

Kotilinna ja Veturi avasivat   
ovensa Pietarsaaressa

– Teemme yhteistyötä läheisten 
ja muiden yhteistyötahojen kans-
sa. Arvostamme ja tuemme asuk-
kaan itsemääräämisoikeutta, osal-
lisuutta ja yksilöllisyyttä, Maarit 
Wik kertoo.

Ajattelun taustalla on valtakun-
nallinen tavoite, jonka mukaan 
laitosmaisista paikoista siirrytään 
kohti itsenäistä elämää ja omaa 
asuntoa – kotia.

ONNISTUNUT MUUTOS
Muutos ja muuttopuuhat ovat 
opettaneet Maarit Wikille ja koko 
henkilökunnalle varmasti ainakin 
kaaoksen hallintaa. 

Tavoitin Maarit Wikin heti 
muuttoa seuraavana päivänä, ja 
ruljanssia tuntui riittävän. Puhe-

P
limeen vastatessaan Wik vaikutti 
kuitenkin hyvin tyytyväiseltä: hän 
oli juuri saanut syödyksi loppuun 
lautasellisen puuroa. Ateriointiin 
monine keskeytyksineen ja uudel-
leenlämmityksineen oli kulunut 
yhteensä pari tuntia, mutta tun-
nelmat olivat varsin iloiset.

– Olemme odottaneet muut-
toa kovasti, ja nyt olemme hyvil-
lä mielin. Aloitimme Kotilinnan 
ja Veturin toiminnan käytännös-
sä tyhjästä. Huonekalut saimme 
pari päivää ennen kuin asukkaat 
muuttivat taloon. 

– Suurin toiveemme on, että 
asukkaamme kotiutuvat nopeasti, 
ja että mukava arki ja elämä alkaa 
sujua. Ensimmäinen yö meni oi-
kein rauhallisesti, Wik kiittelee. l
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Kotilinna

 » Pitkäaikaisia asukkaita 14.

 » Yksikössä on 3 tupaa, joissa jokaisessa  
 asuu 4 asukasta. Asukkailla on tilava oma 
asuinhuone ja kylpyhuone.

 » Kaksi yksiötä: kahdella asukkaalla on  oma 
erillinen yksiö, jossa on keittiö ja kylpyhuone.

 » Yhteiset tilat: keittiö, ruokailuhuone, 
olohuone sekä kodinhoitohuone, sauna ja 
suihkutilat.

 » Kalustettu kaksio lyhytaikaista huolenpitoa 
tarvitseville, esimerkiksi itsenäistymistä 
harjoitteleville henkilöille ja heidän 
läheistensä tukemiseen.

1. Kotilinna ja Veturi sijaitsevat Kivilösin kauniissa 
kaupunginosassa Pietarsaaren keskustan 
tuntumassa.

2. Palveluyksikön esimies Maarit Wik pitää uutta 
yksikköä mahtavana paikkana sekä asukkaille että 
työntekijöille.

3. Keittiötilat kiiltävät uutuuttaan. 

4. Yksikön rakennutti Pietarsaaren kaupungin 
omistama kiinteistöyhtiö Ebba, jolta Eskoo 
vastaanotti tilat 28.9. pidetyssä tilaisuudessa. Eskoo 
vuokraa tilat ja tuottaa niihin liittyvät palvelut.

2. 3.

4.
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ARMEIJAN 
MEININKIÄ 
PEKONRANNASSA

teksti ja kuvat OUTI RANTALA
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Tommi Vuolle sekä Kausalasta 
Kouvolan läheltä Eero Miettinen.

Kehitysvammaisten Tukiliiton 
Malike-toiminta oli Intti-leirillä 
mukana ensimmäistä kertaa.

– Leirille valittiin osallistu-
jat toimintakyvyn perusteella, ei 
diagnoosin. Malike on auttanut 
MPK:ta leirin toteuttamisessa pi-
tämällä koulutuksia ja tuomalla 
apuvälineitä paikalle, koulutus-
suunnittelija Anssi Helin Malik-
keesta kertoo.

Kurssinjohtaja Riitta Laihoso-
lan mukaan koulutus antoi tar-
peellisia neuvoja.

 Miikka Heikkinen otti tuntumaa 
 ekolaseraseeseen äitinsä Anne 
 Heikkisen avustamana. 

aanpuolustuskoulu-
tusyhdistys MPK on 
vetänyt jo useita Int-
ti tutuksi -leirejä eri 

puolilla Suomea Kehitysvammais-
ten Palvelusäätiön ja paikallisten 
toimijoiden kanssa. Eskoo tarjosi 
Pekonrannan leirikeskuksen tähän 
käyttöön 4.–6. syyskuuta, jolloin 
järjestettiin historian ensimmäi-
nen Intti-leiri vaikeavammaisille 
ihmisille avustajineen. Osallistu-
jista Martti Mäkinen, Juha Laaja 
ja Keijo Pulkkinen asuvat Eskoon 
asumisyksiköissä, Ylöjärveltä oli-
vat tulleet Miikka Heikkinen ja 

– Anssi Helin ja Kari Mäkinen 
Malikkeesta neuvoivat koulut-
tamaan kurssilaisia aivan kuten 
muitakin, mutta välineiden kokei-
lemiseen ja vaihtamiseen pitää va-
rata aikaa. Näin jälkeenpäin voin-
kin todeta, että tällä varmistettiin 
kurssin onnistuminen.

Leirillä harjoiteltiin sotilastaito-
ja, kokeiltiin ampumista ekoaseel-
la ja ilmakiväärillä, tutustuttiin 
retkikeittimen käyttöön ja harjoi-
teltiin ensiaputaitoja metsässä.

Koska kyseessä oli historian 
ensimmäinen vaikeavammaisten 
Intti-leiri, paikalla oli myös  → 

M
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Esteetön    
Pekonranta
Eskoon sosiaalipalvelujen kun-
tayhtymällä on Alajärven Leh-
timäellä viihtyisä leirikeskus 
Pekonranta, jossa järjestetään 
talvi- ja syyslomaleirejä sekä 
kesäaikaan seikkailuleirejä. Se-
sonkiajan ulkopuolella leirikes-
kusta ja saunarakennusta vuok-
rataan myös ulkopuolisille.

Pekonrannan tiloja ja ympä-
ristöä suunniteltaessa on otet-
tu huomioon vaikeavammaiset 
henkilöt. Liikkumista paikasta 
toiseen on helpotettu monin 
erilaisin ratkaisuin, jotta kaikki 
voisivat viettää mahdollisim-
man antoisaa leirielämää.

mediaa. Erityisesti Ajankohtaisen 
Kakkosen kuvausryhmä toi lisä-
jännitystä. Ohjelma esitettiin tele-
visiossa 8. syyskuuta. Myös Malike 
oli tuonut kuvaajansa paikalle, ja 
video julkaistaan Malikkeen uu-
della DVD:llä Apuvälinemessujen 
yhteydessä marraskuussa.

PÄÄTÖSPÄIVÄNÄ 
MIELI HERKKÄNÄ
Päätöspäivän aamuna nostettiin 
Suomen lippu salkoon. Kurssilai-
set kertasivat asennon ottamista, 
käännöksiä ja marssimista sekä 
harjoittelivat tervehtimistä. Pää-
töstilaisuudessa heille jaettiin to-
distukset ja kunniamerkit. Leiri 
päättyi juhlallisesti lipunlaskuun.

– MPK:n koulutuspäällikkö evp 
everstiluutnantti Lasse Kinnunen 
kävi tarkastamassa, mitä kurssi-
laiset olivat oppineet sotilastai-
doissa. Kurssilaisten reipas ter-
vehdys ”Hyvää huomenta, herra 
everstiluutnantti!” sai kyyneleen 
tirahtamaan ainakin kurssinjoh-
tajan silmäkulmaan, Laihosola ku-
vailee.

Leirin vetäjät pitivät Pekonran-
taa erinomaisena paikkana tä-
mäntyyppiselle kurssille, jossa mo-
net toiminnot toteutettiin ulkona. 

Vasen kuva: Kouluttaja Jukka 
Pyhälahti neuvoi, miten asetta 
käsitellään. Ekolaseraseessa on 
oikean aseen tuntu.

Oikea kuva: Eskoon Helakodissa 
asuva Keijo Pulkkinen odotti 
innoissaan ekolaserammuntaa. 
Hänen avustajanaan leirillä oli 
ohjaaja Elisa Ylikojola. 

Maasto ja rakennukset soveltuivat  
hyvin vaikeavammaisille ihmisille 
räätälöityyn eräelämykseen.

– Pekonrantaan oli saatu oikea 
tunnelma, Helin kiittää.

IKIMUISTOINEN KOKEMUS
Ylöjärveläinen Miikka Heikkinen 
on 20-vuotias, siis armeijaikäinen. 
Avustajana oli hänen äitinsä Anne 
Heikkinen. Parasta hänen mieles-
tään oli se, että saatiin kokea oi-
keasti, millaista armeijassa on.

– Miikka ei pysty puhumaan, 
mutta näin olotilasta, että leiri oli 
hänelle mieleen. Oli yhdessä teke-
mistä samanlaisessa porukassa. 
Oli hyvä, että leirillä oli muitakin 
vaikeavammaisia ja heidän avus-
tajiaan, joten apua sai aina, kun 
tarvitsi.

Teltassa yöpyminen oli elämys. 
– Pyörätuolilla pääsi hyvin ko-

rotettuun telttaan, ja sain nostet-
tua Miikan petiin. Yö meni hyvin, 
saimme nukuttua. Pulkkisen Keijo 
tosin aamulla sanoi, että olin kuor-
sannut kovaa. l

Lisätietoa: 
www.kvps.fi, www.mpk.fi,
www.malike.fi
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Sosiaalityöntekijä Heidi Pekkala ja kuntoutussuunnittelija 
Piia Jaskari antavat asiantuntija-apua erilaisiin 

kehitysvammaisen ihmisen elämän muutosvaiheisiin.

skoon sosiaalityöntekijät ja kuntou-
tussuunnittelijat palvelevat aikuisia 
ja lapsia, jotka ovat Eskoon tai alueen 
kuntien vammaispalvelujen asiak-

kaita. Suuri osa heistä tulee Eskooseen kun-
toutusjaksolle. Kuntoutusjakson syynä voi olla 
esimerkiksi lääkityksen tai tuen tarpeen tar-
kistaminen.
 
LÄHETTEELLÄ ASIAKKAAKSI
Sosiaalityöntekijä Heidi Pakkala ja kuntoutus-
suunnittelija Maija Koivulan laativat lasten 
kuntoutussuunnitelmia, kartoittavat perhei-
den kanssa lasten tilapäishoidon järjestämistä 
ja neuvottelevat kuntien kanssa. 

– Työmme nojaa sosiaalihuoltolakiin, joka 
määrää selvittämään tarpeen ja hakemaan sitä 
vastaavan palvelun. Kerromme mihin vammai-
nen asiakas on lain mukaan oikeutettu, Heidi 
Pakkala kertoo.

Lapsi tulee Eskoon asiakkaaksi yleensä lää-
kärin lähetteellä lastenneuvolan, terveyskes-
kuksen, kouluterveydenhuollon tai muun vi-
ranomaisen yhteydenoton kautta. Palvelujen 
suunnittelu lähtee yhteispalaverista, johon 
osallistuvat Eskoon terapeutit, sosiaalityönte-
kijä sekä vanhemmat ja lapsi.

– Kartoitamme perheen kokonaistilanteen ja 
mietimme, mitä lähdetään tekemään. Perheet 
ovat pitäneet tästä tavasta toimia.

E
MONIAMMATILLISTA OSAAMISTA
Sosiaalityöntekijät ja kuntoutussuunnittelijat 
tietävät, mitä palveluja kukin kunta asukkail-
leen tarjoaa. Heidän tehtävänään on pitää kaik-
ki langat käsissä.

– Pyrimme aina ajamaan asiakkaan etua. 
Taloudellisen tilanteen huomioiminen on ny-
kypäivää. Mietimme asiakkaalle tarkoituksen-
mukaisia palveluita käytettävissä olevasta pal-
velutarjonnasta, kuntoutussuunnittelija Piia 
Jaskari kertoo.

Jaskari tarkistaa asiakkaan palvelutarpeen, 
kun se on ajankohtaista tai asiakkaan tilanne 
on syystä tai toisesta kriisiytynyt. Suuri osa hä-
nen asiakkaistaan asuu Eskoon kuntayhtymän 
alueella Seinäjoella joko pysyvästi tai kuntou-
tusjaksoilla. 

Sosiaalityöntekijä Virva Malinen vastaa 
pääosin aikuisten palveluista. Asiakkaat oh-
jautuvat hänelle perusopetuksen viimeisellä 
luokalla, kun tarkistetaan suunnitelmaa jat-
ko-opintoihin.

Sosiaalityöntekijää ja kuntoutussuunnitte-
lijaa tarvitaan erityisesti elämän muutosvai-
heissa. He osallistuvat asiakkaansa asioissa 
Eskoon asiantuntijapalveluiden moniammatil-
lisiin työryhmiin. Yhteistyökumppaneita ovat 
perheiden lisäksi kuntien sosiaalityöntekijät ja 
terveydenhuollon ammattilaiset sekä Eskoon 
omat asiantuntijat. l

teksti ja kuva  OUTI RANTALA

Kaikki langat käsissä
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TIEDUSTELUT JA VARAUKSET

ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ 
AISTIHAVAINTOKESKUS SATEENKAARI
Eskoontie 47, 60280 Seinäjoki

FYSIOTERAPEUTTI SARI ERKINHEIMO
044 4156 776 | sateenkaari@eskoo.fi

www.eskoo.fi

TERVETULOA    
SATEENKAAREEN!

Aistihavaintokeskuksessa saat elämyksiä ja 
kokemuksia eri aistien kautta. 
Viihtyisä ympäristö, erilaiset valohuoneet 
ja rauhallinen musiikki auttavat sinua 
saavuttamaan hyvän ja rentoutuneen olon. 
Rauhoittava tässä hetkessä aistiminen ja 
oleminen sopivat kaikille.


