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kannEn kuva Timo Aalto, Wave Productions

skoon alue on nyt osa 
Kärjen kaupunginosaa 

– myös virallisesti. Kaa-
voittaja on ottanut käyt-

töönsä Eskoon nimen alueelle ra-
kentuvia varhaiskasvatuksen ja 
koulun hankkeita varten. Vai mitä 
pidätte nimistä: Eskoon päiväkoti, 
Eskoon alakoulu, Eskoon yläkou-
lu. Tuntuu hyvältä, että tunnettu 
nimi jatkaa elämäänsä.

Tuki- ja osaamiskeskuksen 
henkilöstö on alkuvuonna läh-
tenyt suorittamaan ammatti-
tutkintoja tai niiden osia. Liki 70 
eskoolaista on parasta aikaa pit-
käaikaisen kumppanimme Sedun 
järjestämässä oppisopimuskoulu-
tuksessa.

Tuki- ja osaamiskeskuksen 
palveluiden muotoilu etenee 
suunnitellusti. Työryhmät ovat ot-
taneet asian omakseen. Näyttää 
vahvasti siltä, että pääsemme syk-
syllä testaamaan uusia ICF-pohjai-
sia tuotteitamme yhdessä jäsen-
kuntiemme kanssa. Simuloinnin 
jälkeen teemme tuotteillemme 
viimeiset hienosäädöt. Näin halli-
tus voi joulukuussa vahvistaa uu-
den palvelukokonaisuuden, jon-
ka viitekehys on sekä kansallinen 
että kansainvälinen. 

invesToinTihankkeemme ete-
nevät samoin suunnitellusti. 
Syyskuun alussa päästään muut-
tamaan uuteen Pääkujan asumis- 

yksikköön ja todennäköisesti vuo-
den 2019 aikana uuteen Tuki- ja 
osaamiskeskukseen. Edessä on 
vielä monta muutosta, jotka on-
neksi ovat positiivisia ja vievät 
meitä uuteen käyttäjälähtöiseen 
maailmaan. Tuli sote tahi ei. 

soTe-uudisTuksen lakiesityk-
set ovat tätä kirjoittaessa valio-
kuntakierroksella. Jännityksellä 
odotamme, ehtiikö eduskunta kä-
sitellä kokonaisuutta ennen ke-
sälomia. Valmistelun aikana on 
käynnistetty kehittämishankkeita 
ja laadittu selvityksiä. STM julkaisi 
27.4.2018 uutisen, jonka mukaan 
selvityshenkilöt arvioivat erityis-
huoltopiirien asemaa maakunta- 
ja sote-uudistuksessa. 

selviTyshenkilöiden tehtä-
vänä on muun muassa selvittää, 
miten vammaisten henkilöiden 
vaativat palvelut on tarkoituksen-
mukaista organisoida osana pal-
velutuotantoa. Lisäksi he keräävät 
erityishuoltopiirien näkemykset 
niiden tulevasta organisoitumis-
mallista.

selviTyshenkilöiden on teh-
tävä perusteltu esitys tulevista or-
ganisoitumismalleista 31.8. men-
nessä. Esityksestä järjestetään 
lausuntokierros syksyllä.

- Jouni Nummi
Kuntayhtymän johtaja

Tuki- ja osaamiskeskus 
integroituu kiinteäksi osaksi 
muuta yhteisöä

E

Tuki- ja 
osaamiskeskuksen 
palveluiden muotoilu 
etenee suunnitellusti.

2 PääkirJoiTus    
 
4 lyHyEsTi
 
5 kun soTE uudisTuu 
  
6 iHminEn Ei saa Jäädä
 sanaTTomaksi
 
8 människan får inTE vara mållös
 
10 SopurahaSSa nautitaan 
 työn iloSta
 
12 Eskoon PalvElumuoToilu 
 suJuu rivakasTi

13 rääTälöiTyä kouluTusTa
 PalvElumuoToiluun 

16 minusTa PiTi Tulla
 lasTEnTarHanoPETTaJa

16 oot tullu kuuntelemaan pähkää 

18 kaavoiTus ETEnEE 
 Eskoon aluEElla 

sisällys

eskoossa 1/2018    3eskoossa 1/2018    2



v

LY
HY
ES
TI

itä sosiaalipalvelujen asiakkai-
den asialle tapahtuu maakunta-
vaalien jälkeen? onko järjestäyty-
vässä maakuntaorganisaatiossa 

erityishuollon toimijoita tai asiantuntijoita? 
mikä on heidän roolinsa?
Vuoden 2020 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut 
(mukaan lukien vammaisten henkilöiden so-
siaali- ja terveyspalvelut) järjestää maakunta. 
Tämä tarkoittaa, että näiden palveluiden osal-
ta järjestämisvastuu siirtyy kotikunnalta maa-
kunnalle ja asiakas siirtyy maakunnan asiak-
kaaksi.

Uudessa maakunnassa on nykyisiä erityis-
huollon toimijoita ja asiantuntijoita aivan sa-
moin kuin nykyisinkin. Heidän rooliinsa kuu-
luu palvella asiakasta hänen palvelutarpeensa 
mukaisesti, omaa asiantuntijuuttaan hyödyn-
täen. Maakuntaan muodostetaan mahdollisim-
man eheitä palvelukokonaisuuksia, joissa toi-
mitaan yhdenmukaisilla toimintaperiaatteilla 
ja jotka kattavat koko Etelä-Pohjanmaan.

millä tavoin sosiaalihuollon vaativat palvelut 
on tarkoitus järjestää 1.1.2020 alkaen? mitä tar-
koittaa, että vastuu julkisista sote-palveluista 
siirtyy omalta kotikunnalta maakunnalle? 
Tämänhetkisen valinnanvapauslakiluonnok-
sen mukaan maakunnan liikelaitos tuottaa 
sosiaalihuollon palvelut. Tämä sisältää myös 
sosiaalihuollon vaativat palvelut. Vastuun siir-

haastattelu iina Åman

Miten ihmiset löytävät sosiaalihuollon palvelut

KUN SOTE UUDISTUU
Tulevan sote-uudistuksen askelkuviot ovat olleet aika kimurantteja. 

Monen mielessä lienee päällimmäisenä kysymys siitä, miten hän ja omat 
läheiset selviytyvät ensi askelista ja löytävät tarvitsemansa palvelut.

 
Kysyimme asiaa sote-valmistelun huipulta. Maakuntajohtaja 

asko peltola sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntavalmistelun sote-tiimi 
harri Jokiranta, Tanja penninkangas, päivi leikkola, päivi saukko ja 

minna laitila koostivat kysymyksiimme vastaukset.

M
tyminen tarkoittaa sitä, että maakunnan tehtä-
vänä on järjestää asiakkaan tarvitsemat palve-
lut lakien ja asetusten mukaisesti.

Maakunnan liikelaitos voi esimerkiksi myön-
tää vammaiselle henkilölle asiakassetelin tai 
henkilökohtaisen budjetin yhteisesti tehdyn 
palveluntarpeenarvioinnin ja asiakassuunni-
telman perusteella. Henkilö voi itse valita asia-
kassetelin tai henkilökohtaisen budjetin palve-
lun tuottajan. 

Asiakassetelipalveluiden ja henkilökohtai-
sen budjetin osalta palveluiden tuottajina voi-
vat olla mm. maakunnan hyväksymät yksityi-
set yrittäjät ja järjestöt.

Asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia 
ei ole pakko ottaa vastaan. Tällöin maakunnan 
liikelaitos huolehtii palvelun tuottamisesta.

mitä sote-uudistus tarkoittaa eskoon sosiaali-
palvelujen käyttäjien kannalta? mikä muuttuu?
Maakuntauudistuksessa nykyiset kuntayhty-
mät, kuten Eskoo, lakkaavat olemasta. Eskoon 
nykyiset palvelut sisältyvät tulevan maakun-
nan liikelaitoksen palvelutuotantoon.  

miten eskoon palvelujen käyttäjät hyötyvät 
sote-uudistuksesta? miten uudistus muuttaa 
heidän elämäänsä? 
Sote-uudistus lisää palvelunkäyttäjien valin-
nanvapautta ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin 
palveluihinsa. l

Jutut kokosi: Iina Åman

aistikeskus 
sateenkari kutsuu

Sateenkaaren avoimet ovet pää-
siäisviikolla houkuttelivat pai-

kalle runsaasti kiinnostuneita. 
Tule sinäkin lekottelemaan, ren-
toutumaan, kokemaan värejä ja 
nauttimaan viherhuoneen tun-
nelmasta. Sateenkaari sopii kai-
ken ikäisille – lapsiperheille, senio-
ri-ikäisille sekä TYHY-toimintaan.

Aistikeskus Sateenkaari si-
jaitsee osoitteessa Eskoontie 48, 
sisäänkäynti ison parkkipaikan 
puolelta. 

Rakennushanketta 
päivitettiin 

Hallitus päätti kokouksessaan 27.4. 
hyväksyä Tuki- ja osaamiskeskuksen 
päivitetyn hankesuunnitelman.

Tulevan Tuki- ja osaamiskeskus 
Eskoon käyttäjät ovat käyneet 
tilojen toimintoja läpi. Palvelujen 
sijoittumisen sekä asumistarpeiden 
lisääntymisen vuoksi joitakin 
tulevan keskuksen toimintoja on 
sijoitettu uudelleen eri tiloihin. 

Muun muassa kuntosalin tilalle 
suunnitellaan monitoimitila/
luentosali. Tila sijoittuu 
tarkoituksenmukaisesti tuki- ja 
osaamiskeskuksen ensimmäiseen 
kerrokseen lähelle sisääntuloa. 

Kuvat: Arkkitehdit Siistonen Oy

kaupunki tuo eskoon alueelle hybridikoulun

Seinäjoen kaupunki järjestää Eskoon tiloihin hybridikoulun. Koulu on 
tarkoitettu ensisijaisesti Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 

laitos- ja tilapäisasiakkaille (luokat 1–9), joille koulunkäynti on toiminta-
kyvyn haasteiden vuoksi tilapäisesti rajoitettua.

Koulutuksen järjestäjänä toimii Seinäjoen kaupungin opetustoimi. 
Koulun toiminta käynnistyy vuoden 2019 alussa Lasten- ja nuortenkoti 
Vanamon laajennuksen valmistumisen yhteydessä.

säbää!

Salibandyseura Konnat aloittaa ensi syksynä kehitysvammai-
sille tarkoitetun erityisliikuntaryhmän. Erityisliikuntaryh-

mä syntyy Eskoon ja Konnien yhteistyönä.
Asia sinetöitiin huhtikuun lopussa pääkonna Jude Tervon 

ja Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon sosiaaliohjaajan Mikko Ky-
töniemen kädenpuristuksella. 

Ryhmä polkaistaan käyntiin ensi syksynä, mutta Jukka 
Tervo Konnista ottaa jo ennakkoilmoittautumisia vastaan.

Erityisliikuntaryhmä kokoontuu ensimmäisen ker-
ran Qmax Arenalla sunnuntaina 2. syyskuuta. 
Asiasta saa lisätietoja numerosta 0500 733 919.

varaa itsellesi tai 
ryhmällesi aika: 
050 474 6776  
tai 050 4746719 
sateenkaari@eskoo.fi

Holger toivottaa kaikille 
valoisaa kesää!
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teksti annika pollari    kuvat Timo aalTo

Ihminen ei saa jäädä sanattomaksi
Kelan tarjoamiin tulkkauspalveluihin on tullut muutoksia. Nyt jokainen 

tulkkauspalvelun käyttöpäätöksen saanut voi valita oman tulkkinsa ja laatia itselleen 
listan haluamistaan tulkeista. Tulkkaukset varataan edelleen Kelan vammaisten 
tulkkauspalvelukeskuksesta. Hätätapauksessa voi myös soittaa suoraan tulkille.

ehitysvammalain muu-
tos vahvistaa vam-
maisen ihmisen itse-
määräämisoikeutta ja 

sananvapautta. Puhevammaisel-
la on mahdollisuus saada apua 
oman mielipiteensä ilmaisemi-
seen joko tulkin välityksellä tai 
erilaisten kommunikaatiomene-
telmien avulla. Kaikki eivät kui-
tenkaan tätä mahdollisuutta 
syystä tai toisesta hyödynnä. Poh-
janmaan alueella vain 45 % myön-
teisen tulkkauspalvelun käyttö-
päätöksen saaneista käyttää Kelan 
maksamaa tulkkauspalvelua. 

– Tulkin tilaamisesta on pyritty 
tekemään mahdollisimman help-
poa Kelan VATU-keskuksen kautta 
tai hätätapauksessa suoraan tulkil-

ta. Vaikka tulkin tilaamisessa olisi 
ensimmäisellä kerralla vaikeuksia, 
niin ei kannata luovuttaa, Eskoon 
tulkkauspalvelujen Kelan yhteys-
henkilö Maarit Vinni rohkaisee.

Aikaisemmin Kela lähetti asiak-
kaan luokse ensimmäisen vapaa-
na olevan tulkin. Tämän vuoden 
alusta puhevammainen on voinut 
valita oman tulkkinsa ja laatia it-
selleen tulkkilistan, josta käy ilmi 
haluttujen tulkkien yhteystiedot. 
Maarit Vinni toivoo tämän uudis-
tuksen lisäävän tulkkauspalvelui-
den käyttöä.

Tukena arjessa ja juhlassa
Kela ostaa asiakkailleen tulkkaus-
palveluja, joten Eskoonkin tulk-
kauspalveluiden tulkit toimivat 

asiakirjojen tuottamisessa ja luke-
misessa. Kuulovammainen henki-
lö voi käyttää kirjoitustulkkausta. 
Tulkkauspalvelua on tarjolla myös 
ruotsinkielisille.

– Tämän lisäksi olen asiakkaan 
mukana vapaa-ajan toiminnoissa 
ja harrastuksissa tulkkaamassa asi-
akasta, jotta hän voi puhevammas-
ta huolimatta osallistua toimintaan 
ja keskusteluun. Olen ollut asiak-
kaan tulkkina myös ulkomaan mat-
kalla, Hietavirta kertoo.

kommunikoinTia 
monenlaisilla apuvälineillä
Eskoon tulkit antavat myös kom-
munikaatio-ohjausta ja opetus-
ta, jos esimerkiksi lapsella on 
hankaluuksia oppia puhumaan. 
Tällöin apuna voidaan käyttää 
muun muassa kuvakommunikaa-
tion erilaisia menetelmiä. Lapsen 
kotikunta voi myöntää hänelle 
kommunikaatio-ohjausta. Kom-
munikaatio-ohjausta saa puhete-
rapeutin suosituksesta.

Kommunikaatio-ohjauksessa 
Elina Hietavirta ohjaa asiakasta, 

perhettä ja asiakkaan lähipiiriä 
käyttämään asiakkaan omaa kom-
munikointivälinettä. Hän laatii oh-
jauksissa paljon esimerkiksi päi-
väjärjestyksiä, joissa voi käyttää 
havainnollistamiseen kuvia tai 
esineitä asiakkaan yksilöllisiä tar-
peita vastaavasti.

Maarit Vinni iloitsee siitä, että 
erilaisia kommunikointimenetel-
miä on nykyään paljon ja uusia ke-
hitetään koko ajan lisää.

– Kommunikoinnissa voi hyö-
dyntää tablettitietokoneita, esinei-
tä, kuvia tai vaikka mitä apuvälinei-
tä. Oikeastaan vain mielikuvitus ja 
osaaminen on rajana. Pääasia on, 
että puhevammainen – oli hän sit-
ten lapsi tai aikuinen – ei jää sanat-
tomaksi, toteaa Vinni.

vaaTivien TilanTeiden 
moniosaajia
Eskoon tulkit ovat moniosaajia, 
joilla on koulutus erilaisiin tulk-
kaus- ja kommunikaatiomenetel-
miin sekä kokemusta hyvin eri-
laisissa vaativissakin tilanteissa 
tulkkaamisesta. Ammattitaitoa ja 

K

Näin tilaat tulkin

 » muuttuneen ohjeistuksen mukaan 
voit valita oman tulkkisi.

 » kun olet valinnut tulkin, voit tilata 
tulkkisi kelan vaTu-keskuksesta 
soittamalla Pohjanmaan alueella 
numeroon 020 634 4812   
tai sähköpostitse    
vatu.pohjanmaa@kela.fi

 » kun vaTu-keskus on suljettu, voit 
tilata tulkin soittamalla suoraan 
omalle tulkillesi. 

 » Eskoon tulkkien yhteystiedot löydät 
osoitteesta http://www.eskoo.
fi/palvelut/kommunikaatio-ja-
tulkkaus/valitse-oma-tulkkisi.html

 » Tietoa ja ohjeita kelan 
tulkkauspalveluista:    
www.kela.fi/vammaisten-
tulkkauspalvelut 

 » kelan yhteyshenkilö Eskoossa on 
projektipäällikkö, HTm maarit vinni,  
puh. 050 474 6722,    
maarit.vinni@eskoo.fi 

Kelan toimeksiannosta. Eskoon 
tulkkauspalvelut on tarkoitettu 
henkilöille, jotka tarvitsevat apua 
vuorovaikutukseen puhe- tai kuu-
lovammansa vuoksi. 

Puhevammaisten tulkki ja kom-
munikaatio-ohjaaja Elina Hie-
tavirta tekee pääsääntöisesti 
opiskelu- ja asioimistulkkauksia. 
Opiskelutulkkauksessa hän tulk-
kaa oppilaalle koulussa ja tukee 
näin hänen opiskeluaan. Asioi-
mistulkkaukset sisältävät Hie-
tavirran mukaan kaiken mah-
dollisen asioinnin esimerkiksi 
virastoissa, lääkärissä, kaupun-
gilla, kotona, kokouksissa ja pu-
helimessa. Tulkkauspalvelua voi 
käyttää myös työelämässä apu-
na neuvotteluissa, seminaareissa, 

osaamista pidetään jatkuvasti yllä 
kouluttautumalla. 

Elina Hietavirran kiinnostus 
kommunikointiin heräsi jo ala-as-
teella, kun hän alkoi olla erilaisten 
vammaisten henkilöiden kanssa 
tekemisissä. Opiskellessaan lähi-
hoitajaksi hän suuntautui vam-
maistyön koulutusohjelmaan ja 
teki opinnäytetyön puhevammais-
ten tulkin työstä.  Myöhemmin Hie-
tavirta kouluttautui oppisopimuk-
sella puhevammaisten tulkiksi.

– Palkitsevinta työssäni on näh-
dä tyytyväinen asiakas, kun hän 
saa hoidettua omia asioitaan ja 
pystyy osallistumaan yhteiskun-
nan toimintaan tulkin avulla. Pi-
dän työstäni myös siksi, että työ 
on monipuolista. Aina on uutta 
opittavaa, kun tekniikka kehittyy 
ja kommunikoinnin mahdollisuu-
det laajentuvat, Hietavirta kertoo.

vasemmalla / bilden till vänster: 

Eskoon tulkit toimivat Kelan 
toimeksiannosta. Puhevammainen 

voi valita itse oman tulkkinsa. 

Eskoos tolkar arbetar på uppdrag av 
Fpa. En person med talhandikapp 

kan välja sin egen tolk. 

Riitta Lahti, Maria-Leena Lahti-Leino, 
Elina Hietavirta, Päivi Viitanen, 

Anita Kivistö, Anna-Mari Teivaanmäki 
ja Riitta-Liisa Björk.

oikealla / bilden till höger: 

Elina Hietavirta pohti jo 
opiskeluaikana puhevammaisten 

asiakkaiden käytöstä: mitä he sillä 
yrittävät kertoa ja miten mahdollisesti 

käytös muuttuisi, jos asiakkaalle 
löydettäisiin kommunikointikeino. 

Elina Hietavirta grubblade 
redan under sin studietid över 

talhandikappade klienters beteende, 
vad de försöker berätta och hur 

beteendet skulle förändras om en 
kommunikationsmetod kunde hittas. 

 l
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text annika pollari och riiTTa-liisa bJörk    bilder Timo aalTo

Människan får inte vara mållös
Ändringar har gjorts i tolktjänster som tillhandahålls av FPA. 

Nu kan alla som har beviljats tolktjänst välja sin egen tolk och upprätta en lista 
över tolkar som de vill ha. Tolkningar kommer fortsättningsvis att reserveras 

från FPA, Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. 
I en nödsituation kan du också ringa direkt till tolken.

örändringen i handi-
kapplagen stärker själv-
bestämmanderätten och 
yttrandefriheten för funk-

tionshindrade. En talhandikap-
pad person har möjlighet att få 
hjälp att uttrycka sin egen åsikt 
antingen med hjälp av en tolk el-
ler genom olika kommunikations-
metoder. Av någon anledning an-
vänder inte alla denna möjlighet. I 
Österbottenregionen är det endast 
45% av dem som har fått beslut om 
rätten till tolktjänst som använder 
den av FPA betalda tolktjänsten.

– Man har strävat till att få det så 
enkelt som möjligt att göra en tolk-
beställning via FPA:s VATU-center 
eller, i händelse av en nödsitua-

tion, direkt från tolken. Även om 
det första gången skulle vara svårt 
att beställa tolk, skall man inte ge 
upp, säger Maarit Vinni, FPA:s 
kontaktperson i Eskoos kommuni-
kations- och tolkningstjänster.

Tidigare skickade Fpa den för-
sta lediga tolken till kunden, men 
från början av året har den talhan-
dikappade kunnat välja sin egen 
tolk och upprätta en tolklista där 
de önskade tolkarnas kontaktupp-
gifter finns. Maarit Vinni hoppas 
att denna reform kommer att öka 
användningen av tolktjänster.

sTöd för vardag och fesT
FPA köper tolktjänster för sina 
kunder, även Eskoos tolknings-

tjänster tolkar arbetar på uppdrag 
av FPA. Tolktjänsterna är avsed-
da för personer som behöver hjälp 
i interaktion på grund av sitt tal-
handikapp eller hörselnedsättning.

Tolk för talhandikappade och 
kommunikationshandledare Eli-
na Hietavirta gör huvudsakligen 
studietolkningar och tolkning vid 
uträttande av ärenden. Som stu-
dietolk tolkar hon för den stude-
rande i skolan och stöder därmed 
elevens studier. Enligt Hietavirta 
kan tolkning i olika ärenden in-
kludera lite av varje, t.ex. besök i 
kontor, läkarbesök, ute på staden, 
hemma, på sammanträden och te-
lefonsamtal. Tolktjänster kan ock-
så användas i arbetslivet för att 

Såhär beställer du en tolk

 » Enligt de ändrade instruktionerna 
kan du välja din egen tolk. 

 » när du har valt en tolk kan du 
beställa din tolk från fPa vaTu-
centralen genom att ringa i 
österbottens område till nummer 
020 634 4812 eller med e-post till 
vatu.osterbotten@fpa.fi

 » när vatu-centralen är stängd kan 
du beställa en tolk genom att ringa 
direkt till din tolk.

 » Eskoo tolkarnas kontaktuppgifter 
hittar du på adressen  
http://www.eskoo.fi/palvelut/
kommunikaatio-ja-tulkkaus/valitse-
oma-tulkkisi.html 

 » information och vägledning   
om fPa:s tolktjänster:   
http://www.kela.fi/web/sv/
tolktjanst-funktionsnedsattning

 » fPa:s kontaktperson i Eskoo är 
projektledare, HTm maarit vinni,  
tfn 050 474 6722,    
maarit.vinni@eskoo.fi

F

hjälpa till i förhandlingar, semina-
rier, skapa dokument och läsning. 
En person med hörselnedsättning 
kan använda en skrivtolk. 

– Dessutom är jag med och tol-
kar klienter som deltar i fritidsak-
tiviteter och fritidssysselsättning-
ar så att de trots talhandikapp kan 
delta i aktiviteter och samtal. Jag 
har även varit med som tolk på en 
utlandsresa, säger Hietavirta. 

kommunikaTion med olika 
hjälpmedel 
Eskoo:s tolkar arbetar också med 
kommunikationshandledning och 
undervisning om barnet exempel-
vis har svårt att lära sig tala. Då kan 
till exempel olika metoder för bild-
kommunikation användas. Bar-
nets hemkommun kan ge ett beslut 
om kommunikationshandledning. 
Beslutet om kommunikationshan-
deldning fås med rekommenda-
tion av en talterapeut. 

Som kommunikationshandle-
dare instruerar Elina Hietavirta 
klienten, familjen och klientens 
närstående att använda klientens 
egen kommunikationsmetod. Hon 
gör också kommunikationstavlor 
och scheman med bilder eller fö-
remål som stöd, individuellt an-
passade till kundens behov.

Maarit Vinni gläder sig över att 
det idag finns många olika kom-
munikationsmetoder och att nya 
utvecklas hela tiden. 

– I kommunikation kan man an-
vända sig av pekplattor, föremål, 
bilder eller vilka hjälpmedel som 
helst. Egentligen är det bara fan-
tasin och kunnandet som sätter 
gränser. Det viktigaste är att den 
talhandikappade - oavsett om han 
är barn eller vuxen - inte är mållös, 
säger Vinni. 

experTer i uTmanande 
siTuaTioner 
Eskoo:s tolkar är mångkunni-
ga, har utbildning i olika tolk-

nings- och kommunikationsme-
toder samt erfarenheter i mycket 
olika och krävande tolkningsupp-
drag. Professionella färdigheter 
och kunnande upprätthålls stän-
digt genom skolningar.  

Elina Hietavirtas intresse för 
kommunikation väcktes redan i 
grundskolan där hon kom i kon-
takt med personer med olika 
funktionshinder. I sina närvår-
darstudier valde hon ett handi-
kapp-utbildningsprogram och 
gjorde en avhandling om taltol-
kens arbete. Senare studerade Hie-
tavirta med läroavtal till tolk för 
talhandikappade.

 – Det mest givande i mitt jobb 
är att se när kunden är nöjd och 
kan hantera sina egna ärenden 
samt kan delta i sociala aktiviteter 
tillsammans med en tolk. Jag tyck-
er om mitt arbete för att arbetet är 
så mångsidigt och för att det alltid 
finns något nytt att lära sig då tek-
niken utvecklas och kommunika-
tionsmöjligheterna blir fler, säger 
Hietavirta. l

 Riitta-Liisa Björk tolkar 
 både finskspråkiga och 
 svenskspråkiga klienter.

 Riitta-Liisa Björk 
 tulkkaa sekä ruotsiksi 
 että suomeksi. 

Enligt FPA:s 
kontaktperson i Eskoos 
kommunikations- och 

tolkningstjänster, Maarit 
Vinni, har alla något 

att säga i världen och i 
samhället.

Eskoon tulkkaus-
palvelujen Kelan 

yhteyshenkilön Maarit 
Vinnin mukaan 

kaikilla on sanansija 
maailmassa ja 

yhteiskunnassa.
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n perjantaiaamu ja edessä viikon 
odotetuin työpäivä. Työmiehet ovat 
juuri hypänneet autosta ja kävelleet 
Sopurahan varaston ovesta sisään, 

mutta heitä ei näy enää missään. Astelemme 
kuvaajan kanssa hyvän matkaa ison tavarata-
lon pitkiä käytäviä, ennen kuin 
tavoitamme miehet – täydessä 
työn touhussa. 

Lastaushyllyjen harjalla 
häärii kauppias Joni Kylmälä 
ja heittelee sieltä alas miehille 
isoja pahvilaatikoita. Tänään 
työharjoittelussa on kolme äi-
järyhmäläistä. Pasi Ritola ja 
Petri Tusa ottavat kauppiaan 
heittämistä laatikoista tottuneesti kopin. Jari 
Kallio ja ohjaaja Jouni Haapoja auttavat purka-
maan pakkauksista kumisaappaita myyntiteli-
neisiin. Laatikot on äkkiä purettu. Miehet otta-

teksti iina Åman    kuvat Timo aalTo

Eskoon Erityiskoulutus- ja 
päivätoimintayksikkö Kaarisillan 
Äijäryhmässä on 5–6 miehen 
työporukka, joka pääsee 
perjantaiaamuisin urakoimaan 
Seinäjoen Sopurahaan. Mukana 
heillä on kaksi ohjaajaa.

1. Kauppias Joni Kylmälä, 
Pasi Ritola, Petri Tusa ja 
Jari Kallio viihtyvät 
näyttävällä talouspaperi-
osastolla.

2. Pasi Ritola ja Petri Tusa 
lajittelevat saapaslaatikot 
pahvinkeräyslavalle.

3. Jari Kallio, Pasi Ritola, 
Petri Tusa ja ohjaaja 
Jouni Haapoja (selin) 
siirtyivät pikavauhtia 
säätämään harjoja 
myyntikuntoon.

vat tyhjät pahvilaatikot mukaansa ja lähtevät 
viemään niitä ulos. Siellä he taittelevat laatikot 
tarkasti kartonginkeräyslavalle. Eipä siinäkään 
kauan nokka tuhise. 

Miehet katoavat taas kaupan uumeniin, ku-
vaaja vetää varusteineen hyvää ravia peräs-

sä. Jään vaihtamaan ajatuksia 
kauppiaan ja Kaarisillan so-
siaaliohjaaja Kari Avanteen 
kanssa. 

enemmän kuin yhTeisTyöTä
Yhden asiakkaan työharjoitte-
lusta alkanut Sopurahan ja Es-
koon yhteistyö on jatkunut jo 
vuosia, ja siitä on tullut merki-

tyksellistä puolin ja toisin.
– Meillä on aina tarjota töitä, ja tarjoankin 

niitä mielelläni. Tiedän omasta kokemuksesta, 
että työ antaa itseluottamusta ja tarjoaa parasta 

SOpUrahaSSa 
NaUTITaaN 
TyöN IlOSTa

O terapiaa. Se antaa myös työkavereita ja mahdol-
lisuuden kuulua yhteisöön, Joni Kylmälä toteaa. 

Varaston purkaminen, myyntipakkausten 
järjesteleminen ja tavaroiden hyllyttäminen 
kuuluu eskoolaisten ohjelmaan perjantaisin. 
Näiden töiden lisäksi Sopurahalta saadaan eri-
laisia lajittelutöitä, joita tehdään Kaarisillassa. 

– Jouluksi meille tuli 150 000 joulukorttia, 
jotka lajiteltiin myyntieriin Kaarisillassa. Ostin 
taannoin viisi miljoonaa kampaa. Niiden lajit-
telussa on vierähtänyt aikaa, Joni Kylmälää hy-
myilyttää.

anToisa Työ palkiTsee
Pasi Ritola nauttii siitä, että saa tehdä Sopura-
hassa oikeaa työtä. 

– Puramme pakkauksia ja järjestelemme ta-
varoita hyllyihin. Pidän eniten suurten wc-pa-
peripakkausten järjestelemisestä.

– Miehet tekevät täällä kaikkea sitä mitä 

muutkin työntekijät. Työt pyritään tekemään 
hyvin. Tehokkaasti, mutta hyvin, sosiaaliohjaa-
ja Kari Avanne toteaa. 

Petri Tusa kertoo, että he ovat hyllyttäneet 
Fairya, maitotuotteita ja muuta sekalaista ta-
varaa. Hän pitää myös työskentelystä talouspa-
periosastolla.

– Pakkausten nosteleminen ja siirteleminen 
on hienoa, kun ihmiset saavat tulla katsomaan 
ja ostamaan.

Kauppias nyökyttelee tyytyväisenä. 
– Olemme huomanneet että myynti kasvaa, 

kun pojat ovat täällä töissä.
– Meidän äijäryhmäläisille on tärkeää, että 

he saavat käydä oikeissa töissä oikeissa työ-
paikoissa. Sen huomaa, kun pääsemme tänne 
perjantaisin. Me pannaan rähinä päälle, mut-
ta tehdään silti hyvin ja rauhassa, Kari Avanne 
painottaa. l

1. 2.

3.

~
Työ antaa 

itseluottamusta 
ja tarjoaa 

parasta terapiaa.
~
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uki- ja osaamiskeskus Eskoon palvelumuo-
toilu etenee monella taholla johtoryhmän 
johdolla. Syksyllä lähdettiin liikkeelle sisäi-
sillä asiakaskuulemisilla ja palvelutarpeiden 
kartoittamisella. Samaan aikaan suunnitel-
ma muotoiltujen palveluiden kehittämiselle 

ja käyttöönotolle alkoi saada hahmoa.
Asiakaskuulemiset ovat jatkuneet koko alkuvuoden eri si-

dosryhmien, muun muassa kuntien, odotuksia ja tavoitteita 
kartoittamalla. 

Lisäksi Eskoon asiantuntijat ovat selvittäneet kentällä 
laajalla rintamalla, millaisia toiveita ja tarpeita palveluiden 
käyttäjillä on. Tämä on luonut perustaa palvelumuotoilun 
painotuksille. 

Yhteistyötapaamisten tu-
loksena tuotteistamiselle saa-
tiin konkreettinen pohja, ja 
ensimmäisiä uudistettuja pal-
veluita alkoi syntyä. Eskoossa 
perustettiin tuotteistamistyö-
hön sisäisiä projektiluontoi-
sia palvelumuotoilun työryh-
miä. Ryhmät ovat työstäneet 
palveluja kevään ajan. Työ-
ryhmien kokoonpanoissa on 
huomioitu, että edustajia on 
kaikista palveluita tuottavista 
yksiköistä. 

ensimmäiseT piloTiT 
Tiedossa
Eskoossa palvelumuotoilun 
tärkeimpiä tavoitteita on ollut havaita kentältä tulevat sig-
naalit, jotta päästään kiinni asiakkaiden muuttuviin tar-
peisiin ja alueen kysyntään. Lainsäädännön uudistuessa 
tärkeintä on keskittää kaikki liikenevä resurssi asiakkaan 
kohtaamiseen, asiakasturvallisuuteen ja yhteistyöhön hei-
dän läheisverkostonsa kanssa. Keskeistä on huomioida val-
takunnalliset linjaukset tulevan vammaispalvelulainsää-
dännön uudistuksessa maakuntien kulttuuria kunnioittaen.

– Uudistettu palvelutuotevalikoima on tarkoitus saattaa val-
miiksi ensi vuoden alkupuolella. Ensimmäisiä pilotteja käyn-
nistyy vähitellen, erityispalvelujohtaja Mervi Huttula kertoo. 

– Ensimmäiset pilotoijat ovat jo nyt halukkaita testaa-
maan muotoiltuja ja tuotteistettuja palvelujamme. Heidän 
kanssaan kokeilemme, testaamme ja teemme valintoja. 

teksti iina Åman    kuvat Timo aalTo

muoToilu omissa käsissä
Palvelumuotoilu tarvitsee leveät hartiat, ja ne hankitaan 
esimiehille ja asiantuntijoille kohdennetun koulutuk-
sen avulla. Koulutuksen tavoitteena on edistää muotoilun 
etenemistä sekä laajentaa ja syventää henkilökunnan osaa-
mista.

Esimies- ja asiantuntijavalmennus on rakennettu yhdes-
sä Sedu Seinäjoen kanssa.

– Teimme tietoisen valinnan, että emme lähteneet palve-
lumuotoiluun konsulttien avulla. Tarkoitus on, että meillä 
kaikki halukkaat voivat ottaa aktiivisen roolin ja ovat siten 
osallisia uudistuksessa. 

– Palvelujen muotoilutyö pitää yllä arvokeskustelua ja  var-
mistaa tiedon levittymisen yksiköissä. Palvelumuotoilua kä-

sitellään laajennetussa johto-
ryhmässä, johon osallistuvat 
myös luottamushenkilöiden 
edustajat. Prosessin jälkeen 
työntekijöiden tulee edelleen 
tunnistaa Eskoon palveluajat-
telu ja alueen väestön meille 
asettama arvopohja.

Sedun koulutukseen osal-
listuu noin 30 esimiestä ja 
asiantuntijaa.  He muodosta-
vat ydinjoukon työryhmissä, 
joissa valmistellaan palvelu-
tuotteita. Lisäksi tällä hetkellä 
yli 30 työntekijää eri yksiköis-
tä osallistuu muuhun amma-
tilliseen lisäkoulutukseen. 
Eskoossa kokoontuu useita 

työryhmiä, muun muassa asumisen tukea, työ- ja päivätoi-
mintaa, psykososiaalisia palveluita sekä lapsi- ja perhetyön 
palveluita miettivät työryhmät. l 

ylhäällä: 
Lapsi- ja perhetyön palveluita muotoileva 
työryhmä on löytänyt yhteisen näkemyksen. 
Projektipäällikkö Tiina Paganus, sosiaalityöntekijä 
maija koivula asiantuntijapalveluista, 
osastonhoitaja Tiina kuivamäki Kotopihlajasta 
ja LAPE-projektityöntekijä Heidi Pakkala 
tapasivat Lastentalo Kotopihlajassa. Työryhmään 
kuuluu lisäksi vs. yksikön esimies Tiina Pitkänen 
Vanamosta.

Eskoon palvelumuotoilu sujuu rivakasti

T
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Yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto, Sedu:

Räätälöityä koulutusta 
palvelumuotoiluun 

edu ja Eskoo ovat tehneet yhteistyötä jo 
useiden vuosien ajan. Henkilöstön ke-
hittämisohjelma kokonaisuutena sai 

nyt uudet mittasuhteet.
Eskoossa oli työstetty uutta strategiaa ja 

päätetty lähteä tavoittelemaan entistä parem-
paa asiakaskokemusta palvelumuotoilua hyö-
dyntämällä. Uusi strategia ja visio sekä ym-
päristön muuttuvat tarpeet edellyttävät myös 
henkilöstöön ja sen osaamiseen panostamista. 

On aivan upeaa, että työnantaja haluaa sat-
sata työntekijöihinsä näin kokonaisvaltaisesti 
ja laajasti. Olemme todella iloisia, että saamme 
olla kumppanina mukana mahdollistamassa 
tämän. Opettajillemme on järjestetty oma työ-
huone Eskoon tiloista, jotta he voivat valmis-
tautua ja ohjata opiskelijoita paikan päällä.

Eskoosta lähti yli 60 työntekijää opiske-
lemaan oppisopimuksella eri tutkin-
toja ja niiden osia. Eniten opiskelijoita 
lähti suorittamaan mielenterveys- ja 
päihdetyön erikoisammattitutkin-
toa, josta räätälöitiin Eskoolle oma 
koulutuskokonaisuus. Se toteute-
taan pääasiassa Eskoon omissa ti-
loissa. Syksyllä käynnistetään vielä toi-
nen koulutuskokonaisuus vastíkään OPH:n 
vahvistaman kuntoutus-, tuki- ja ohjauspal-
veluiden erikoisammattitutkinnon ympärille. 
Myös johtamisen ja esimiestyön tutkintokou-
lutusta ja tuotekehitystyön erikoisammattitut-
kintokoulutusta räätälöitiin. Osa koulutuspäi-
vistä valittiin Sedun Esimiesareenalta.

Eskoon henkilöstölle kohdennettujen koulu-
tusten lisäksi Sedun opiskelijoita on jatkuvas-
ti Eskoossa koulutussopimuksella oppimassa 
työtä tehden. Opiskelijoillemme tarjoutuu tätä 
kautta mahdollisuus saada käytännön työko-
kemusta ja parhaassa tapauksessa työllistyä.

Yhteistyötä tullaan tekemään myös toisin 
päin. Kun Sedu lähtee kehittämään työpaikal-
la tapahtuvan oppimisen prosessiaan, teemme 
Eskoossa asiakaskuulemisia ja osallistamme 
heitä meidän palvelumuotoiluprojektiimme. 
Yhdessä olemme sopineet ottavamme amma-
tillisen koulutuksen reformista kaiken irti. l

S

Palvelumuotoilu

 Satu Ahopelto tuntee 
 Tuki- ja osaamiskeskus 
 Eskoon jo pitkältä ajalta. 
 Yhteistyö on vain 
 tiivistynyt entisestään 
 viime aikoina. 
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 Tiina Heikkilä (vasemmalla), 
 Satu Varismäki, Ulla Yli-Hynnilä, 
 Seija Ylitalo ja Piia Jaskari 
 kokoontuivat Sedun 
 Rastaantaipaleen opinahjoon 
 vaihtamaan ajatuksia 
 koulutuksen annista. 

Kysyimme henkilöstön 
kehittämisohjelmaan 
osallistuneilta, miten 
opinnot ovat lähteneet 
käyntiin. Kokemukset 
näyttävät vastanneen 
opiskelijoiden odotuksia.

Asiakkaan 
näkökulma 
koulutuksen 
ytimessä

Palvelumuotoilu

risuviidan palveluyksikön 
esimies tiina heikkilä 
suorittaa Johtamisen 
erikoisammattitutkintoa (JET):

Tavoitteenani on uuden oppiminen 
ja johtamisen vahvistaminen. 
Saan uutta ajankohtaista tietoa 
ja todistuksen, josta on hyötyä 
tulevaisuudessa. Näyttöjen kautta 
pystyn tuomaan hyötyä myös 
omaan yksikkööni.

Pidän tärkeänä tiedon jakamista 
ja keskustelua yhdessä muiden 
opiskelijoiden kanssa.

On mukavaa olla pitkästä aikaa 
”koulunpenkillä” niin Eskoossa kuin 
Sedullakin. Alku vaatii harjoitusta, 
mutta kyllä se siitä lähtee.

sosiaaliohjaaja, varaesimies Satu Varismäki 
kuusikodosta osallistuu JET-koulutukseen:

JET-koulutuksen sisältö on laaja 
ja monipuolinen. Harkitsin jo 
sosionomiopintojeni (AMK) aikana suorittavani 
tämän koulutuksen. Olen kiitollinen, että nyt 
sain tutkinnon suorittamiseen mahdollisuuden. 

Koen että työn ohessa tehtävä koulutus 
antaa parhaan mahdollisuuden hyödyntää 
opitut asiat välittömästi käytännön työssä. 
Koulutus auttaa minua kehittymään työssäni 
laajentamalla teoreettista osaamistani. Lisäksi 
opiskelu syventää ja vahvistaa käytännön 
valmiuksia työhön.

Koen opiskelun mielenkiintoiseksi ja 
innostavaksi. Olen vielä opintojeni alussa, 
mutta koen saaneeni työssäni hyödynnettäviä 
tietoja ja taitoja.

sosiaalityöntekijä 
ulla yli-hynnilä Eskoon 
asiantuntijapalveluista 
suorittaa tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkintoa:

Eskoossa on parhaillaan 
meneillään palvelujen 
uudelleenmuotoilu ja olen siinä 
mukana. Koulutuksesta saan 
eväitä tähän työskentelyyn.

Olen saanut työkaluja, joilla 
voi jäsentää ja tehdä näkyväksi 
asiakkaan saamia palveluja. 
Asiakkaan kanssa työskentelee 
henkilökuntaa eri yksiköistä, ja 
olemme saaneet koulutuksessa 
moniammatilliselle työskentelylle 
yhteistä kieltä.

Talouspäällikkö Seija ylitalo 
Eskoon talouspalveluista 
suorittaa johtamisen 
erikoisammattitutkintoa. 

Haluan laajentaa osaamistani 
prosessien kehittämisen ja 
palvelumuotoilun näkökulmasta. 
Tähän mennessä on ollut 
kannustavaa opiskella lean-
ideologiaa ja asiakkaan 
saaman hyödyn näkökulmaa 
palvelutuotteissa.

kuntoutussuunnittelija piia Jaskari 
Eskoon asiantuntijapalveluista suorittaa 
tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa.

Odotan uusia taitoja arjen työhöni. Eskoossa 
tehdään parhaillaan palvelutuotteiden 
muutostyötä ja haluan olla kehittämässä 
palvelutuotteita selkeämmiksi 
kokonaisuuksiksi. 

Opinnoissa yhtenä kokonaisuutena 
on palvelumuotoilu, joka kuuluu työhöni 
kiinteästi. Olen suunnittelemassa asiakkaan 
mielekästä arkea yhdessä asiakkaan, lähi-
ihmisten ja kotikunnan kanssa. Koulutuksessa 
toivon saavani työtäni helpottavia selkeitä 
toimintatapoja.

Oppisopimuksella opiskelu on hieno 
mahdollisuus keskustella ja kehittää yhdessä 
organisaation palveluita. Meillä on mahdollista 
koulupäivien aikana jakaa toimivia käytäntöjä 
ja yhdessä miettiä sujuvampia toimintatapoja 
tulevalle. Opiskelut ovat olleet tähän mennessä 
innostavia.
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almistuin sosionomiksi joulukuussa 
2012. Mutta lähdetäänpä nyt aivan 

alusta… Minusta piti tulla lastentarhan-
opettaja. Hain keväällä 2009 opiskelemaan 
sekä Tampereen yliopistoon että Seinäjoen am-
mattikorkeakouluun. Pääsin SeAMKiin opiske-
lemaan sosiaalialan koulutusohjelmaan. Ajat-
telin, että hankitaan se lastentarhanopettajan 
pätevyys sitten tätä kautta.

Heti koulun alettua meillä oli ”kenttäpäiviä”, 
jolloin pääsimme tutustumaan alan työmah-
dollisuuksiin. Meille oli käynyt esittäytymässä 
Eskoosta Erityiskoulutus- ja päivätoimintayk-
sikkö Kaarisillan esimies. Sen innostamana 
hain kehitysvammapuolen kenttäpäivään Kaa-
risiltaan.

Kenttäpäivä oli käänteentekevä opiskelu-
jeni (ja lopuksi koko työurani) kannalta. Valit-
sin Kaarisillan myös työharjoittelukohteekse-
ni. Mielenkiinto työtä kohtaan vain vahvistui ja 
sain kipinän kehitysvammatyöhön!

Valitsin sektoriopinnoikseni ”vammaisuus ja 
elämänkulku”-sektorin. Aloin myös toimia Kaa-
risillassa järjestettävissä ”Lupi-illoissa”. Sain 
vuoden aikana kerrytettyä kaksi opintopistettä 
ja samalla rutkasti lisää työkokemusta. Suoritin 
muitakin harjoittelujaksoja Kaarisillassa.

Marraskuussa 2012 Kaarisillasta soitettiin ja 
kysyttiin, tulisinko tekemään kuukauden sijai-
suuden. Menin, ja sijaisuus kestikin yllättäen 
kaksi ja puoli vuotta. 

Kesällä 2015 sijaisuuteni päättyi ja hakeu-
duin töihin päivähoidon puolelle. Tein töitä las-
tentarhanopettajana kaksi vuotta. 

Syksyllä 2017 palasin takaisin tälle tielle, 
joka tuntuu omimmalta. Toimin unelmatyös-
säni Kaarisillassa vaikeasti vammaisten päivä-
toiminnassa sosiaaliohjaajana. Kohtaan sopi-
vassa suhteessa aitoja ihania ihmisiä, haasteita 
ja onnistumisen elämyksiä. l
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Sosionomi, sosiaaliohjaaja Kristiina Jokimaasto:

minusta piti tulla    
lastentarhaopettaja
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ähkässä tärkeintä ovat harjoitukset 
ja yhteenkuuluvuuden tunne, kun 
henkilökunta ja asiakkaat kokoontu-
vat soittamaan yhdessä.

Näin toteaa bändin jäsen, Erityiskoulutus- ja 
päivätoimintayksikkö Kaarisillassa työskente-
levä sosiaaliohjaaja Mikko Kytöniemi. Hän on 
soittanut Pähkässä lähes 10 vuotta. Alun perin 
Kytöniemi kävi tuuraamassa rumpalia ja ajau-
tui sitten pysyvästi bänditouhuun. 

– Pähkän torstaitreeni on työviikon kohokoh-
ta, Mikko Kytöniemi sanoo.

Yhtä innokkaasti torstaita odottavat bändin 
muutkin parikymmentä jäsentä. Heistä viisi 
kuuluu henkilökuntaan, ja kaikki muut mu-
sisoijat ovat Eskoon asiakkaita. 

pala TähTeyTTä
Pähkällä on vuoden mittaan säästeliäästi keik-
koja. Iso ponnistus oli viime vuonna Pizzaa ja 

teksti iina Åman    kuvat Timo aalTo

nosta kädet ilmaan, koska:

moottoripyöriä -musikaali, joka vei esiinty-
mään eri puolille Etelä-Pohjanmaata. 

– Pähkässä saa maistaa vähän tähteyttä. Nim-
marin pyytäminen voi olla bändissä soittavalle 
ihmiselle ainutkertainen, once in a lifetime -jut-
tu, Mikko Kytöniemi pohtii. 

– Pisimmän keikkamatkan teimme marras-
kuussa Mikkeliin. Yksi soittajista sanoi Mikke-
lin matkan jälkeen, että se oli koko hänen elä-
mänsä paras reissu.

eskoon käynTikorTTi 
Pähkä edustaa Eskoota maailmalla ja on saanut 
valtavasti hyvää palautetta. 

– On nähty, että tämä on toimiva juttu. Mo-
nelle kehitysvammaiselle musiikki on jopa 
tärkein tapa ilmaista itseään. Tulijoita olisi 
enemmän kuin pystymme ottamaan, Mikko 
Kytöniemi kertoo.

Nyt Pähkä on saamassa uudet bänditilat.

– On mahtavaa, että kuntayhtymä mahdollis-
taa tällaisen toiminnan. Bändi tuo sisältöä asi-
akkaiden elämään. Kun käy päivätoiminnassa 
töissä, soittoharrastus on hyvää vastapainoa. 

muiTakin bändejä
Pähkään ei ole kovia pääsyvaatimuksia. Kaikki 
saavat kokeilla eri soittimia. Ryhmässä valikoi-
tuu itsestään, kuka ryhtyy soittamaan ja kuka 
laulamaan. 

– Yksi henkilö oppi talven aikana soittamaan 
rumpuja. Yksilöllistä ohjausta pystymme anta-
maan kuitenkin paremmin Mökä-orkesterissa, 
jossa on vähän vähemmän jäseniä.

Mikko Kytöniemi soittaa kahden kollegansa 
kanssa lisäksi Eskoon Let´s go Boys -nimisessä 
epävirallisessa tyky-bändissä.

– Suunnilleen kerran kuukaudessa käydään 
renkuttamassa. l

– P

oot tullu 
kuuntelemaan 

pähkää

 Mikko Kytöniemi saa 
 ilokseen harrastaa 
 torstaisin ihan työn 
 puolesta.
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einäjoen kaupunki 
valmistautuu kaa-
voitusohjelmassaan 
2017–2021 kaupun-
gin kasvuun. Yhte-
nä tavoitteena on 
turvata tarvitta-

vat palvelut eri puolilla kaupunkia. 
Kaupungin odotetaan laajenevan 
Kärjen asuinalueen suunnalla, jos-
sa Eskoon alueesta muodostuu tu-
levina vuosikymmeninä oma asuin- 
alueensa ja kaupunginosansa. 

Nähtävillä olevan Eskoon alueen 
kaavaehdotuksen mukaan alueel-
le rakennetaan kaupungin päivä-
koti ja koulu. Päiväkodin on tarkoi-
tus palvella Kärjen ja Pajuluoman 
kaupunginosien asukkaita. 

– Päiväkodin rakentamiselle on 
tällä hetkellä isompi tarve, ja siitä 
saatetaan tehdä päätöksiä jo tänä 
vuonna. Koulu tulee ajankohtai-
seksi myöhempinä vuosina, kun 
asuminen alueella lisääntyy, Sei-
näjoen kaupungin yleiskaavapääl-
likkö Jyrki Kuusinen toteaa.

– Rakennukset sijoittuvat 
omaan ympäristöönsä Törnävän-
tien ja Tupatien väliin. Alueelle 
tulee myös uusia liikenneväyliä. 
Liikennejärjestelyissä otetaan eri-
tyisesti huomioon turvallisuus ja 
kevyenliikenteen yhteydet, Kuusi-
nen sanoo. 

KaavOITUS 
ETENEE 
ESKOON 
alUEElla
teksti iina Åman    
grafiikka seinäJoen kaupunki

kohTi vihreää kaupunginosaa
Seinäjoen kaupunginvaltuusto 
hyväksyi joulukuussa 2016 kau-
pan, jossa kaupunki hankki Es-
koon sosiaalipalvelujen kuntayh-
tymältä yli 20 hehtaaria maata. 
Eskoo myi kaupungille alueet ra-
kennuksineen. Kauppahinta oli 
2,6 miljoonaa euroa.

Eskoon alueen asemakaavoi-
tuksen ensimmäinen vaihe tuli 
voimaan helmikuussa 2017. Päi-
väkotia ja koulua koskeva kaava-
ehdotus on kaupunginvaltuuston 
päätettävänä vielä ennen kesää. 
Jyrki Kuusisen mukaan alueen 
maankäytön suunnittelu etenee 
vaiheittain. Alueen kaavoituksen 
pohjana toimii vuonna 2016 laa-
dittu maankäytön suunnitelma.

– Seinäjoen laajentumissuunta 
on Kärjen ja Eskoon alueella. Asu-
misen rakentaminen laajenee lä-
hivuosina, ja kokonaisuudessaan 
Eskoon alueelle 10–20 vuoden ai-
kana, Jyrki Kuusinen arvioi.

– Maankäyttösuunnitelmaa 
alueella ohjaa ympäristöajattelu. 
Eskoon luonnonläheiseen kaupun-
ginosaan on mahdollista rakentaa 
vihreä asuinympäristö ja luontoys-
tävälliset liikkumismahdollisuudet. 
Alueelle olisi mahdollista toteuttaa 
haluttaessa vaikka liikuntapainot-
teinen koulu. l

S
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SeInÄJoEn TaPaHtUmAkAuPuNgIn RyTmIsSÄ
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo järjestää kehitysvammaisten valtakunnalliset kulttuuripäivät 
15–17.6.2018 Seinäjoella. Ohjelmallinen viikonlopputapahtuma tarjoaa upean kattauksen ohjel-
maa ja toimintaa eri puolilla kaupunkia.

Perjantain ja lauantain päiväohjelmat käynnistyvät klo 10 Rytmikorjaamolla. Tarjolla on run-
saasti koettavaa; musiikki-, kuvataide-, liikunta- ja toimintapajoja, teatteria, poniajelua ja kar-
vakavereita. Vierailevat esiintyjät saapuvat Ravattulasta ja Vaalijalasta.

Rytmikorjaamon iltakonserteissa lavalle nousevat perjantaina Irina ja Pähkä ja lauantaina 
Jukka-Poika & Band sekä Telaketju.

Päivillä ovat mukana myös mm. Papunet ja Kehitysvammaisten tukiliitto.

AlUsTaVa OhJeLmA
PeRjAnTaI 15.6.
10.00–14.00  PÄIVÄ RYTMIKSELLÄ Rytmikorjaamo
15.00–15.30 PIZZAA JA MOOTTORIPYÖRIÄ -MUSIKAALI 
  Seinäjoen kaupunginkirjasto
16.30  POP-UP GOSPEL Lakeuden Risti
18.00  ILTA RYTMIKSELLÄ Rytmikorjaamo
19.00  PÄHKÄ
20.00  IRINA

LaUaNtAi 16.6.
10.00–16.00 PÄIVÄ RYTMIKSELLÄ Rytmikorjaamo
18.00  ILTA RYTMIKSELLÄ Rytmikorjaamo
19.00  Ohjaajien kokous
20.00  JUKKA POIKA & BAND
21.30  TELAKETJU


