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Aurinkoinen syystervehdys,
luettavanasi on Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden uutiskirje 2/2018. Uutiskirjeessä
kerrotaan vammaispalvelujen ajankohtaisista asioista ja esitellään vammaispalveluiden
yksikköjä tai palveluja. Seuraava uutiskirje ilmestyy helmikuussa 2019.
Uutiskirje lähetetään sähköpostilla yhteistyökumppaneille ja sen voi tulostaa
vammaispalveluiden nettisivuilta. Uutiskirje löytyy myös tulostettuna vammaispalveluiden
yksiköiden ilmoitustauluilta. Uutiskirjettä voi välittää ja jakaa edelleen.
Mikäli et halua uutiskirjettä, ilmoitathan siitä kirjeen lähettäjälle. Voit antaa palautetta
uutiskirjeestä sähköpostilla juho.suortti(at)jkl.fi.
Tämän uutiskirjeen aiheita ovat:









Kehitysvammaviikoista syntyi kulttuuripläjäys
Yksikkö esittäytyy: Työtoiminta Retro
Asumisen palveluseteli valmisteilla
Henkilökohtainen budjetointi päiväaikaiseen toimintaan
Päivätoiminta 2. – jako aamupäivä- ja iltapäiväryhmiin
Uusia työntekijöitä vammaispalveluissa
Jyväskylän palveluopas selkokielisenä painettuna ja netissä
Viittomakieliset uutiset

_________________

Kehitysvammaviikoista syntyi kulttuuripläjäys
Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut on yhteistyökumppaneineen järjestänyt marrasjoulukuun vaihteessa kehitysvammaisten viikkoa jo vuodesta 2010 lähtien. Tänä vuonna
tapahtumat jatkuvat kahdella taidenäyttelyllä aina vuoden 2019 puolelle.
Myös tapahtuman nimi kokee muutoksen. Tänä vuonna tapahtuma saa nimekseen
kehitysvammaisten kulttuuripläjäys. Ohjelmatarjonta tulee jatkamaan kehitysvammaviikkojen
tutuksi käynyttä tarjontaa, mutta kyllä mukaan aina jotain uuttakin mahtuu. Ohjelma on
alustava ja siihen saattaa tulla vielä muutoksia. Lopullinen ohjelma valmistuu lokakuun
aikana.
Kehitysvammaisten kulttuuripläjäyksen ohjelma 26.11.2018- 28.2.2019
Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2018 teema on ” itte saa päättää”.





Ma 26.11. klo 13–15 Keilaturnaus. Hutunki, Reinontie 7
Ke 28.11. klo 12–15 Disco- ja karaokebileet. Tanssisali Lutakko, Lutakonaukio 3
Pe 30.11. klo 9–13 Jyväskylän kaupungin toimintakeskusten avoimet ovet
Ma 3.12. klo 12 Elokuvapäivä. Finnkino, Kauppakatu 29-31

Keljonkatu 26 B • 40600 Jyväskylä
Vaihde: 014 266 0000
etunimi.sukunimi@jkl.fi • www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaisten-palvelut
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Pe 7.12. klo 18–20.30 Pikkujoulutanssit. Tapiola, Keljonkankaantie 10
Ma 10.12. klo 10–14 Säpäliikuntapäivä. Vaajakosken liikuntahalli, Urheilutie 36
Ti 11.12 klo 18 Kauneimmat joululaulut. Sepän Kipinä, Ahjokatu 3-5
Ma 17.12 klo 10–14 Lasten leikkipäivä. Leo’s Leikkimaa, Ahjokatu 11
3.1.2019–28.2. 2019 Taidenäyttely. Pihlajalinna, Cygnaeuksenkatu 8
8.1.2019–2.2.2019 Taidenäyttely. Galleria Palkki, Palokan kirjasto, Koivutie 5

Lisätietoja: palveluesimies Reijo Veijalainen, 014 266 3920, reijo.veijalainen(at)jkl.fi
www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaisten-palvelut/kehitysvammaistenpalvelut/kehitysvammaisten

Yksikkö esittäytyy: Työtoiminta Retro
Työtoiminta Retrossa järjestetään kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden
päiväaikaista toimintaa. Retrossa työskentelevät asiakkaat ovat käyneet muun muassa
valmentavan koulutuksen tai ammatillisen koulutuksen. Työt suunnitellaan yksilöllisesti
jokaisen omia vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntäen. Retro tarjoaa myös työelämään
tutustumisjakson tai työssäoppimispaikan ohjausta tarvitseville henkilöille.
Retrossa tehdään muun muassa polttopuita, koivua ja sekapuuta, myyntiin, erilaisia käsitöitä,
kuten mosaiikki-, tekstiili- ja puutöitä sekä pestään autoja käsinpesuna. Parhaillaan tehdään
muun muassa kausituotteita joulumyyntiä varten.
Retro etsii yhteistyökumppaneita, joilla olisi mahdollisuus tarjota asiakasryhmällemme
soveltuvia alihankintatöitä.
Tervetuloa Retroon joulumyyjäisiin pe 30.11.2018 klo 9-13 osoitteeseen Varastotie 3A,
40250 Jyväskylä.
www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaisten-palvelut/paiva-jatyotoiminta/tyotoiminta-retro

Asumisen palveluseteli valmisteilla
Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut valmistelee kehitysvammaisten ja autismikirjon
henkilöiden asumisen tuen palvelusetelin käyttöönottoa. Asumisen tuen palvelusetelillä
asiakas voisi ostaa asumispaikan esimerkiksi ryhmäkodista tai asuntoryhmästä sekä siihen
liittyvää ohjausta ja tukea kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Palveluseteli on yksi
vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen.
Perusturvalautakunta päättää otetaanko palveluseteli käyttöön. Päätösasiana asumisen tuen
palvelusetelin käyttöönotto on perusturvalautakunnan kokouksessa 25.10.2018.
Palvelusetelin käyttöönottoa käsitellään myös lautakunnan iltakoulussa 11.10. sekä samana
päivänä vanhus- ja vammaisneuvoston yhteisessä iltakoulussa. Mikäli lautakunta hyväksyy
palvelusetelin käyttöönoton, on kyseessä ensimmäinen palvelusetelillä järjestettävä
vammaisten palvelu Jyväskylässä.
Jyväskylän kaupunki järjestää kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumisen ja
asumisen tuen palvelut tällä hetkellä pääosin omana toimintana ja lisäksi palveluja ostetaan
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yksityisiltä toimijoilta ja yhteisöiltä. Jyväskylän kaupunki vastaa palveluiden
asiakasohjauksesta.
Palveluohjaus palvelusetelillä myönnettävän palvelun piiriin tapahtuu ainoastaan Jyväskylän
kaupungin sosiaalityöntekijän tai palveluohjaajan kautta. Palveluseteli vastaa aina asiakkaan
tuen ja ohjauksen tarvetta. Asumisen tuen palveluseteli on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille tai
sitä vanhemmille asiakkaille.
Palveluseteli lisää vammaispalvelujen asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia ja vahvistaa
itsemääräämisoikeuden toteutumista. Palveluseteleitä tarjotaan lähtökohtaisesti uusille
asiakkaille. Kenenkään jo palvelujen piirissä olevan ei tarvitse vaihtaa palveluseteliin, ellei
asiakas erityisesti itse niin halua.
Lisätietoja: vammaispalveluiden palvelupäällikkö Juho Suortti, p. 014 266 4063

Henkilökohtainen budjetti päiväaikaiseen toimintaan
Henkilökohtainen budjetti tarjoaa mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin sekä myös
tavanomaisesta eroaviin valintoihin.
Jos asiakkaalle ei ole löytynyt vammaispalveluiden monipuolisesta tarjonnasta sopivaa,
mielekästä tai tarpeen mukaista päiväaikaista toimintaa, henkilökohtainen budjetti voisi olla
ratkaisu.
Henkilökohtainen budjetti pohjautuu palveluntarpeenarvioon. Palvelusuunnitelmaa
laadittaessa asiakas miettii omaa tilannettaan, tuen tarpeita ja sitä, mitä asiakas tarvitsee ja
haluaa. Apuna pohdinnassa käytetään Näin minä pärjään -materiaalia. Yhdessä asiakkaan ja
hänen kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa mietitään, mitkä ovat mielekkäitä
palveluja tai toimintoja.
Jyväskylän vammaispalveluissa on kokeiltu vuodesta 2017 alkaen henkilökohtaista
budjetointia muutaman asiakkaan kanssa. Uusien asiakkaiden kanssa työstetään
henkilökohtaiseen budjetointiin liittyvää materiaalia loppuvuoden 2018 aikana. Työpajat
järjestetään yhteistyössä kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa.
Henkilökohtainen budjetti vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vapautta itse tai
tuettuna suunnitella, valita ja hankkia sopivimmat palvelut. Henkilökohtainen budjetti perustuu
asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin sekä palveluiden ja tuen kustannuksiin.
Henkilökohtaisesta budjetista voi keskustella oman sosiaalityöntekijän tai palveluohjaajan
kanssa.

Kortepohjan toimintakeskuksessa Päivätoiminta 2:ssa kokeillaan ryhmien
jakamista aamu- ja iltapäiväryhmiin
Kortepohjan Päivätoiminta 2:ssa on syyskuun alusta alkaen kokeiltu mallia, jossa
ryhmäkodeissa asuvat asiakkaat käyvät päivätoiminnassa kahdessa vuorossa. Lyhyempi
toimintapäivä palvelee selkeästi niitä asiakkaita, joille vanhan mallin mukainen toimintapäivä
oli liian pitkä.
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Asiakaskohtainen varsinainen päivätoiminta-aika on pysynyt päivän lyhentymisestä
huolimatta ennallaan, koska asiakkaat syövät lounaan kotona.
Uudessa mallissa henkilöstö- ja tilaresursseja on pystytty aiempaa paremmin kohdistamaan
aktiiviseen päivätoimintaan ja ohjaajien työaikaa vapautuu enemmän varsinaiseen
viriketoiminnan ohjaamiseen. Uuden mallin myötä päivätoimintaan on myös saatu lisää
asiakaspaikkoja.
Ryhmäkodeilta ja päivätoiminnan henkilökunnalta kerätään kokeiluun liittyen palautetta, jonka
perusteella päätetään, jääkö uusi palvelumalli pysyvästi käyttöön.
Päivätoiminta 2, henkilökunta

Uudet työntekijät esittäytyvät
Olen kuljetussuunnittelija Sari Hyötyläinen. Siirryin keväällä kaupungin henkilökuljetustiimistä
vammaispalveluihin ja vastaan edelleen perusturvan kuljetuksista ja palvelu- ja
asiointiliikenteestä sekä lisäksi suunnittelen maakunta- ja soteuudistukseen liittyviä KeskiSuomen SoTe- kuljetuksia. Pidän työstäni paljon ja siirtyminen tuntui hyvin luontevalta jo
ennaltakin tuttuun työyhteisöön. Lisäksi siirtymisessä korostui tietoisuus ja halu siitä, että on
mukana uudistusten keskellä tulevaisuudessakin pohtimassa muun muassa
vammaispalveluiden asiakkaiden liikkumiseen liittyviä ratkaisuja.
Olen Maarit Laakkonen ja olen aloittanut vammaispalveluissa palveluesimiehenä kesäkuussa
Ritoniityn-, Ritorinteen- ja Harjukodin asumisyksiköissä sekä päivätoiminta Kotilossa. Olen
työurani aikana ehtinyt hankkia monenlaista koulutusta ja kokemusta. Peruskoulutukseltani
olen erikoissairaanhoitaja ja kuntoutuksen ohjaaja. Tulen tehtävääni aivan eri
toimintaympäristöstä ja opittavaa on ollut paljon. On ollut mielenkiintoista ja haastavaa
tutustua uuteen organisaatioon ja katsella toimintaa ikään kuin ulkopuolisen silmin. Minut on
otettu erittäin hyvin vastaan ja innolla odotan mitä kaikkea tulee vastaan.
Nimeni on Kirsi Tarhanen ja olen työskennellyt Jyväskylän kaupungilla
kehitysvammapalveluissa vuodesta 1997. Olen työskennellyt ohjaajana asumisen sekä
päivätoimintojen puolella. Väliin mahtuu myös esimiestehtäviä sijaisena ja
lisäkouluttautumista. Aloitin palveluesimiehenä syyskuussa Päivätuvalla, Kortetuvalla ja
päivätoimintayksikkö Improssa. Koulutukseltani olen vammaistyön suuntaava lähihoitaja ja
kuntoutuksen ohjaaja. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon sain valmiiksi kesäkuussa.
Olen Johanna Aarniovuori ja olen työskennellyt vammaispalveluissa ohjaajana vuodesta
2003. Useamman vuoden palveluesimiehen varahenkilönä toimimisen jälkeen siirryin
elokuussa palveluesimiehen tehtäviin Ahokodin ja Kotikartanon asumisyksiköihin.
Koulutukseltani olen erityiskasvatukseen ja vammaistyöhön suuntautunut sosionomi (amk).
Olen myös suorittanut sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Paljon on opittavaa edessä, mutta molemmissa
yksiköissä on huippuohjaajat ja heidän kanssa työtä on hyvä tehdä ja kehittää.
Olen Lauri Ottelin ja olen aloittanut Jyväskylän kehitysvammaneuvolan lääkärinä 1.9.2018.
Työhöni kuuluu lääkärin vastaanoton lisäksi työskentely moniammatillisessa työryhmässä
kuntoutuksen ja kehitysvammalakiin liittyvien erityiskysymysten parissa. Tavoitteemme on
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tarjota laadukkaita palveluita alueemme kaikenikäisille kehitysvammaisille asiakkaille.
Toimintamme painottuu asiakkaan kehitysvammaisuuteen liittyviin erityiskysymyksiin,
tarpeisiin ja kuntoutuksen suunnitteluun. Hyödynnämme toiminnassamme moniammatillista
osaamista.
Olen Elina Hakkarainen ja olen aloittanut kehitysvammaneuvolan psykologina toukokuussa.
Työtehtäviini kuuluu jyväskyläläisten kehitysvammaisten asiakkaiden kehitystasotutkimukset,
rajoittamistoimenpiteiden seuranta ja arvioiminen osana moniammatillista tiimiä, haastavan
käyttäytymisen arvioiminen yhdessä lääkärin kanssa sekä tukikeskustelut asiakkaiden
kanssa. Kehitysvammaneuvolan psykologin työssä yhdistyvät monet itseäni kiinnostavat
asiat ja jokainen päivä on ollut uutta oppia täynnä. Aikaisemmin olen työskennellyt muun
muassa perheneuvola- ja koulupsykologina Pirkanmaalla sekä Suomen CP-liitolla
motoriikkaan ja oppimiseen liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Jyväskylän palveluopas selkokielellä verkossa ja painettuna
Jyväskylässä tarjolla olevia palveluja ja toimintoja esittelevä palveluopas luettavissa
kaupungin nettisivuilla ja saatavana painettuna jakelupisteistä muun muassa OIVA keskuksesta, Jyväskylä Infosta, asiointipisteistä, Hyvinvointikioskista, ikääntyneiden
päiväkeskuksissa, kirjastoista sekä terveysasemilta.
www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/ikaihmisten-neuvonta-jaohjaus/palveluopas

Viittomakieliset uutiset
Viittomakieliset uutiset ilmestyvät kerran kuussa ja ovat katsottavissa osoitteessa:
www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaisten-palvelut/sosiaalityo-japalveluohjaus/ajankohtaisia

