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Velkaneuvonta
on vuoden 2013
parahultaasin
työyhteisö
Vuoden Parahultaasimman työyhteisön valinta tehdään saapuneiden ehdotusten pohjalta.
Ehdotuksen voi tehdä työyhteisö itse tai joku sen ulkopuolelta. Myös työyhteisön voi vapaasti määritellä eikä sen tarvitse olla työyksikkö.
Parahultaasimman työyhteisön tunnistaa siitä, että siellä
asiakas on tärkeä ja siellä on
myös hyvä yhteishenki – LLKY-henki.

Hyvinvointi ja ”tekemisen
meininki” heijastuu asiakkaisiin. Vuodelle 2013 tuli 5 ehdotusta, joista työsuojelutoimikunta teki keväällä valinnan. Voittaneessa hakemuksessa perusteluina olivat mm.
sopusointuinen työyhteisö, positiivinen ilmapiiri, joka ikinen
päivä koetaan valtavaa onnistumisen riemua, antaa kaikkensa viimeiseen helmeilevään
hikipisaraan saakka, jokainen
päivä on merkityksellinen itselle ja asiakkaille. Hakemuksessa puhuttiin kahdesta henkilöstä: Marjasta ja Leenasta,
jotka ovat yksi kokonaisuus.
Vuoden 2013 Parahultaasin
työyhteisö on siis yhden hengen työyhteisö Velkaneuvonta.
Parhaimmat onnittelut työyhteisölle ja yhteisön edustajalle
Marja Leena Ala-Kyynylle. Työsuojelutoimikunta halusi valinnallaan osoittaa, että työyhteisön koolla ei ole merkitystä valintaa tehtäessä.

Kunniamaininta
Parahultaasimman
työyhteisön valinnan ohella on aikaisemmin annettu myös kunniamaininta, joka perustuu
johonkin yhteisön ennakkoluulottomaan omaksumaan toimintatapaan. Kunniamaininta
on yksi tapa tuoda esille työyhteisön erityispiirteitä.
Työsuojelutoimikunta halusi
antaa kunniamaininnan ”Joulun taikaa konsertin toteuttajille ja taustajoukoille”. Joulun taikaa konsertti oli viime
vuonna Kauhajoen ja Isojoen
kirkoissa. Kauhajoella kirkko
oli täynnä ja Isojoella kuuli-

joita oli toista sataa. Konsertin
esiintyjät ovat kehitysvammapalvelujen asiakkaita, asukkaita ja henkilökuntaa vahvistettuna muutamalla ulkopuolisella avustajalla. Toimintaa on
tarkoitus laajentaa nyt myös
Teuvalle. Toiminnalla on luotu jotakin aivan uutta. Asukkaita tai asiakkaita aktivoivaa
toimintatapaa markkinoidaan
parhaillaan myös valtakunnallisesti. Kysymys on ihmisten
vahvuuksien löytämisestä. Yhteistyön voima ja iloinen asenne näkyvät toiminnassa.

Erinomainen esimies
Liikelaitoskuntayhtymän lähes kuuden vuoden toiminta-aikana on käyty läpi suuria toiminnallisia muutoksia.
Muutokset jatkuvat edelleen.
BSC-tuloskortissa on valittu
kaiken toiminnan lähtökohdiksi asiakas-, toimintaprosessien, henkilöstön ja johtamisen sekä talouden näkökulmat. Näissä kaikissa on
suuret haasteet ja niiden yhteensovittaminen vaatii hyvää esimiestyötä. Viime vaiheessa onnistuminen näkyy
taloudessa.
Johtokunta edellyttää, et-

tä sen tekemät päätökset valmistellaan huolellisesti ja että päätetyt asiat laitetaan täytäntöön. Tämä edellyttää hyvää tiimityötä ja lojaalisuutta
esimiestyössä kaikkiin suuntiin. Se edellyttää myös oman
työn osaamista, sen jatkuvaa
kehittämistä, uusien haasteiden kohtaamista ja selkeää
näkemystä tulevaisuudesta.
OSAKE-koulutuksessa on
korostettu koko työyhteisön
osallisuutta työn tekemisen
uudistamisessa ja asiakkaiden hyvän olon ja aktiivisuuden edistämisessä. Siihen on
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aikaa, jos esimies pitää sitä
tärkeänä.
Susanna
Teerimäki
on
Sanssin palvelukodinpalveluvastaavana uudistanut oman
työyhteisönsä toiminnan. Hänen yhteisönsä on kokenut
suuria muutoksia, henkilöstöllä on positiivinen asenne
työhön ja talous on kunnossa. Asukkaiden hyvinvointi
on sydämen asiana.
Liikelaitoskuntayhtymässä on paljon hyviä esimiehiä,
mutta Susanna Teerimäki on
kokenut suuret haasteet ja
onnistunut niissä erinomaisesti. Valinnan yhteydessä
mainittiin 10 asiaa, joissa on
liikelaitoskuntayhtymän yhteistä strategiaa toteutettu
onnistuneesti.

Kaikille palkituille toivotamme parhainta onnea! Kannustakoon
palkitseminen
meitä kaikkia yhä parempiin
suorituksiin yhteisen ja yhtenäisen LLKY:n rakentamisessa.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
mukana lääkäripäivillä
Olimme edustamassa Suupohjan
liikelaitoskuntayhtymää
Tampere-talossa 19.-21.3.2014,
kun suuri joukko lääketieteen
ammattilaisia ja opiskelijoita oli kolmepäiväisillä Lääkäripäivillä Tampereella. Pohjalais-teemalla mentiin tänäkin
vuonna ja se tuntui kiinnostavat ammattilaisia. Ständillämme oli paljon vierailijoita ja
suuri osa osallistui myös humoristiseen tietovisaan, jossa
kysyttiin mm. mistä vaivasta
asiakas tulee lääkärin vastaanotolle kun hänellä on fatitauti?
Entäpä mikä on kikki? Muutama tiesi vastauksen myös siihen mitkä ovat luntioomet?
Viemisinä meillä oli messuvieraille mm. Karijoen lähdevettä, jonka meille sponsoroi
mukaan Hartwall. Vesi tekikin

Kirsti Kähärä kevään Lääkäripäivillä.
kauppansa ja sai aikaan kovasti keskustelua siitä, että lähellämme on mahtava vesi ja kaunis luonto täällä Suupohjassa.
Syksylläkin on jo oltu mukana ”Kunta etsii lääkäriä” -tapahtumassa 8.9.2014 Tampereella, tapahtuma oli kohdis-

tettu 4. – 6. vuosikurssin lääketieteen kandidaateille.
”Etsimme nuoria lääkäreitä tutustumaan Suupohjan alueeseen
ja työskentelemään täällä tai
mahdollisia paluumuuttajia”.

”Medisiinariliitto syynäsi ensimmäistä kertaa hyviä työpaikkoja ja myönsi samalla
kunniamainintoja työpaikoille, jonka myötä Medisiinariliiton kunniamaininnan sai
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.”
Lisätietoja http://www.laakarilehti.fi/

Kehitysvammapalveluiden uusia tuulia
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta on 6.10.2014 päättänyt
ottaa Kauhajoen Validia-kodin
ikäihmisten palveluasumisen
omaksi toiminnaksi 1.1.2015
alkaen. Samassa yhteydessä
vapautuu uutta tilaa yli 20 asumispaikkaa, jotka otetaan kehitysvammapalveluiden käyttöön.
Työsuojelutarkastuksissa ja
muissa yhteyksissä on kehitysvammapalveluiden Kauhajoen asumisyksiköiden osalta havaittu huomattavia korjaamistarpeita. Muutostarpeet koskevat Helppiksen, Kujakodon,
Kuja-Kokon ja Pikku-Helppik
sen tiloja. Tilat omistaa Pik-

ku-Helppistä lukuun ottamatta
Kauhajoen kaupunki.
Validia–kodin laajennusosan
tilojen siirtyminen kehitysvammapalveluiden käyttöön ratkaisee osittain nykyisten toimitilojen remontointitarpeet ja mahdollistaa Kujakodon osalta tilojen remontoimisen vastaamaan
paremmin tämän hetken vaatimuksia (tuetun asumisen keskus).
Validia–kodin tiloihin siirtyminen tarkoittaa sitä, että
Helppiksen, Kujakodon, Kuja-Kokon ja Pikku-Helppiksen asukkaiden asumispaikka
muuttuu Validia-kodin tiloihin,
osalla pysyvästi ja osalla väliai-

kaisesti. Vastaavasti toimitilajärjestelyt aiheuttavat henkilöstölle pysyviä tai tilapäisiä muutoksia työpaikan sijainnin suhteen. Vakinaisen henkilöstön
vähentämistarvetta muutoksessa ei tule.
2015
aikaTammikuun
na Kujakodon, Helppiksen ja
Pikku-Helppiksen
asukkaat
muuttavat Validia-kodin laajennusosaan. Muuttovalmennus heidän osaltaan aloitetaan
mahdollisimman pian. Kuja-Kokossa aloitetaan muuttovalmennus vuoden vaihteen
jälkeen. Kujakodon remontin
valmistumisen jälkeen (touko-kesäkuussa)
Kujakotoon

muuttaa kuusi asukasta, jonka
jälkeen Kuja-Kokon asukkaat
vuorostaan pääsevät muuttamaan Validian tiloihin. Lopputilanne on se, että nykyisen
Validia-kodin tiloissa asuu vakituisesti 21 kehitysvammaista. Lisäksi sinne jää intervallipaikkoja.
Vammaispalvelun sosiaalityötä
tekevät 1.2.2015 lähtien koko
LLKY:n alueella sosiaalityöntekijä Maija Hauta-Heikkilä puh.
040 7610488 ja sosiaaliohjaaja
Maria Laine puh. 040 1822242.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@llky.fi
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Perhetukikeskuksesta
moniammatillista apua perheille
Perhetukikeskus
Kauhajoella Topeekan varrella on hyvin
löytänyt paikkansa osana lapsiperheiden sosiaalityötä. Perhetukikeskuksessa työskentelee perheterapeutti, sosiaaliohjaaja, kaksi lastensuojelun
intensiiviperheohjaajaa, kaksi
lastensuojelun perhetyöntekijää sekä kaksi ammatillista tukihenkilöä. Teuvalla, Isojoella
ja Karijoella toimivat kaksi lastensuojelun perhetyöntekijää
ovat myös osa perhetukikeskuksen tiimiä. Hyvin monenlaiset tilanteet perheissä voivat johtaa lastensuojelun asiakkuuteen: perheissä voi olla
esimerkiksi mielenterveysongelmia, sairautta tai päihdeongelmia. Vanhemmat tarvitsevat
tukea vanhemmuuteensa, lasten diagnoosit voivat kuormittaa perheen jaksamista tai lasten koulunkäynnin sujumista.
Perheillä ei ole tukiverkostoja
ja vanhemmilla saattaa olla ongelmia taloudellisten asioiden
hoidossa. Perhe voi myös tarvita lastensuojelun tukea yllättäviin kriiseihin.
Perheterapia, lastensuojelun
perhetyö, intensiivinen perheohjaus ja ammatillinen tukihenkilötyö ovat perheelle maksuttomia avohuollon tukitoimia, joita sosiaalityöntekijä voi
perheelle tarjota.
Perhetyö perustuu lapsen
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätökseen sekä
perheen kanssa yhteisesti laadittuun lastensuojelun asiakassuunnitelmaan ja perhetyön suunnitelmaan. Yhdessä
perheen ja sosiaalityöntekijän
kanssa asetetaan perhetyölle
tavoitteet. Perhetyön vaikuttavuutta arvioidaan noin kolmen
kuukauden välein.
Perhetyön työskentelyn ta-

voitteena on luottamus, avoimuus ja suunnitelmallisuus
työntekijöiden ja perheen kesken. Perheille räätälöidään yksilöllisesti heidän perhettään
parhaiten tukeva työskentelymalli. Työskentely tapahtuu
pääsääntöisesti perheen kotona. Perhetyöntekijät työskentelevät perheissä sekä pareina
että yksin. Työ on esimerkiksi
vanhemmuuden tukemista, kodin arjen ja arkirutiinien opettelua, perheen toimintakyvyn
vahvistamista, perheen vuorovaikutustaitojen tukemista
ja syrjäytymisen ehkäisemis-

tä. Perhetyöntekijän työskentelyn tavoitteena on tehdä käynneistään tarpeettomia siten että perhe oppii löytämään omat
voimavaransa ja niiden avulla
selviytymään itsenäisesti.
Intensiivinen perheohjaus on
työmuotona aloitettu elokuussa 2012. Työmuoto on tarkoitettu tilanteisiin, jossa on tarpeellista tilapäinen tehostettu apu
ja tuki perheeseen. Työtä tehdään parityöskentelynä ja perhettä tavataan useammin kuin
tavallisessa perhetyössä. Intensiivisessä perheohjauksessa työskentelyjakso kestää noin

kuusi kuukautta.
Ammatillinen tukihenkilötyö
on lapsille ja nuorille suunnattu
lastensuojelun avohuollon tai
jälkihuollon tukitoimi. Ammatillinen tukihenkilötyö perustuu tukihenkilön ja lapsen tai
nuoren väliseen luottamukselliseen suhteeseen. Tuki suunnitellaan yksilöllisesti, jokaiselle
asiakkaalle sopivaksi. Tapaamiset voivat olla esimerkiksi keskustelua, arkipäiväisten asioiden opettelua, koulunkäynnin
tukemista, ammatin tai työnhaun tukemista, tai sosiaalialisten suhteiden ja vapaa-ajan
harrastusten tukemista. Usein
tukihenkilötyö on toiminnallista tekemistä. Tavoitteet suunnitellaan ja niiden toteutumista arvioidaan yhdessä lapsen
tai nuoren sekä hänen perheensä että lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Tilaus tukihenkilötyölle tulee lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä.
Ammatillinen tukihenkilötyö
aloitettiin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä
1.3.2013 yhdellä työntekijällä.
Tällä hetkellä kuntayhtymässä
työskentelee kaksi ammatillista
tukihenkilöä.
Työntekijöillä on mahdollisuus käyttää perhetukikeskuksen toiminnallista tilaa monipuolisesti lasten ja perheiden
kanssa työskentelyssä. Tällä
hetkellä perhetukikeskuksessa
kokoontuu kerran viikossa äiti
- vauva ryhmä. Perhetukikeskuksen tiloissa voidaan mahdollistaa vanhemman ja lapsen
tapaaminen, pitää verkostoneuvotteluja, palavereita yms.
Perhetukikeskus on myös monesti ollut kokoontumispaikkana erilaisille lasten ja perheiden parissa toimiville työryhmille.
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Uusi laki oppilas- ja
opiskelijahuollosta
tuo psykologipalvelut
näkyvämmin
Kauhajoen
oppilaitoksiin
Elokuun 2014 alussa on tullut voimaan uusi laki oppilasja
opiskelijahuollosta
(1287/2013). Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden
edellytyksiä lisäävää toimintaa
oppilaitosyhteisössä. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen.
Uusi laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti lukiolaisten
ja ammatillisten oppilaitosten
ja niiden opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Uudistuksen myötä myös toisen asteen opiskelijoille tulee järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut.
Kauhajoen perheneuvolaan
on perustettu uusi psykologin virka tammikuusta 2014
lähtien. Viranhaltija Johanna
Nygård toimii puolet työajastaan koulupsykologin tehtävissä Kauhajoen perusopetuksen
alakouluilla. Perusopetuksen
yläkoululla sekä toisen asteen
oppilaitoksissa koulupsykologin työtehtäviä hoitaa terveyskeskuspsykologi, tehtävässä
on niin ikään aloittanut uusi
työntekijä Katri Saloharju keväällä 2014. Sekä perheneuvolapsykologi että terveyskeskuspsykologi ovat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayh-

tymän (LLKY) työntekijöitä
ja työskentelevät Kauhajoen
kouluille ostopalveluperiaatteella. Suoraan kouluille tehtävän työn rinnalla perheneuvola palvelee edelleen lapsiperheitä LLKY:n yhteistoiminta-alueella auttaen lapsen
kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä myös
lapsen opillisissa vaikeuksissa. Aikaisemmin Kauhajoella ei ole ollut nimettyä koulupsykologia millään kouluasteella. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteena on
siirtää toiminnan painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan. Turvaamalla varhainen
tuki oppilaille ja opiskelijoille
koulussa voidaan tarjota matalan kynnyksen palvelua ja välttää raskaampia toimenpiteitä.
Opiskelijalle on järjestettävä
mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti
oppilashuollon psykologin tai kuraattorin
kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai oppilaitoksen
työpäivänä sen jälkeen kun oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa
mahdollisuus keskusteluun on
järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.
Koulupsykologin keskeisiä
työalueita ovat lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen,
oppimiseen sekä mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Psykologipalvelut painottuvat ala-

Kuvassa Katri Saloharju ja Johanna Nygård

ja yläkoulun oppilaiden sekä
opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti hieman eri tavoin. Perusopetuksen alaluokilla pyritään kiinnittämään erityistä
huomiota oppilaan mahdollisiin oppimis- ja lukivaikeuksiin
sekä erityisopetuksen ja muiden tukitoimien tarpeellisuuden arviointeihin. Tämän lisäksi alakoulun koulupsykologi antaa myös keskusteluapua
mielenterveyden ongelmissa
ja elämän kriisitilanteissa. Yläkoulussa ja toisen asteen opiskelijoiden
opiskeluhuollossa
koulupsykologin työ painottuu
ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Opiskelija voi hakeutua mielen hyvinvoinnin

asioissa psykologin luo lyhytkestoiseen
keskusteluapuun
ja tukitoimien arviointiin (15krt). Asiat voivat liittyä oppilaan kehitykseen, terveyteen, ihmissuhteisiin, opiskeluun, tulevaisuuteen tai johonkin aiemmin tapahtuneeseen
asiaan. Yksilötyöskentelyn lisäksi molemmat koulupsykologit osallistuvat oppilaitoskohtaisiin
oppilashuoltoryhmiin
sekä erikseen kutsuttuna yksittäisen oppijan asioissa toimivaan asiantuntijaryhmään.
Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain perusidean mukaisesti koulupsykologien työn tavoitteena on varhainen puuttuminen.
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Kauhajoen kotikuntoutus
Kotikuntoutus on päihde- ja
mielenterveyskuntoutujien
palvelujen kehittämiseksi luotu avokuntoutuspalvelu, jonka Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti 10.9.2012 aloittaa
omana toimintana 1.11.2012 alkaen.
Toiminnan ajatus on tukea asiakkaiden kuntoutumista ja antaa
tukea heidän kotiinsa, huomioiden asiakkaiden omat voimavarat ja toimintakyky. Kotikuntoutusta voidaan tarjota asiakkaille,
joiden fyysinen toimintakyky on
riittävä itsenäiseen kotona asumiseen ja arjesta selviämiseen.
Tuen tarve arvioidaan säännöllisesti ja tukea annetaan mahdollisimman joustavasti tarpeen
mukaan. Kotikuntoutuksen pääasiallinen tavoite on turvata asiakkaiden itsenäinen asuminen,
kokonaisvaltainen hyvinvointi
ja kuntoutuminen normaaliin arkeen tukemalla heitä yksilöllisen
tarpeen mukaan.

Kotikuntoutuksen toimintaan
kuuluvat maksuttomat kotikäynnit arkisin klo 6:00 –
19:00 välisenä aikana ja ryhmätoiminnot, joista asiakas
maksaa ryhmästä riippuen 3
- 10 €:n osallistumismaksun.
Kotikäyntien aikana huolehditaan yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisesti hänen
arkeensa kuuluvista asioista ja
keskustellaan mm. tavoitteista sekä etsitään ratkaisuja hänen elämäntilanteisiinsa. Kotikuntoutus avustaa ja opastaa
asiakasta eri tilanteissa. Asioi-

Kuvassa: Marja-Liisa Santamäki, Terhi Pajamäki, Petri Borén, Outi Uittomäki ja Henna Hyövälti.

ta ei tehdä asiakkaan puolesta,
vaan yhdessä hänen kanssaan.
Asiakkaan oma halu kuntoutua sekä sitoutuneisuus kotikuntoutuksen palveluihin ovat
perusedellytyksiä, näiden lähtökohtien kautta kuntoutuminen on mahdollista.
Ryhmiä on artikkelin kirjoitushetkellä yhdeksän, näistä
neljä on toiminnallista ja viisi keskustelupainotteista. Punaisen tuvan ryhmät ovat osapäiväryhmiä, joiden tarkoituksena on antaa asiakkaille eväitä arkielämässä selviämiseen.
Ryhmien toiminnan kautta
pyritään löytämään asiakkaiden omia voimavaroja ja ottamaan ne käyttöön. Keinoja tähän ovat keskustelu ja/tai toiminnallisuus. Ryhmien lisäksi
tarjolla on avoin, matalan kyn-

nyksen kahvila päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Kahvila on avoinna perjantaisin neljä tuntia.
Kotikuntoutus tekee työtään
moniammatillisesti eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
Yhteistyötä tehdään mm. terveyskeskuksen, sosiaalityöntekijöiden, ensiapupsykiatrian
ja erikoissairaanhoidon kanssa. Näiden tahojen kanssa arvioidaan asiakkaan tuen tarve
ja suunnitellaan heille tarjottavat palvelut, lopullinen päätös tarjottavasta tuesta tehdään kotikuntoutuksen tiimipalaverissa. Asiakkuus syntyy hakemuksen kautta, joka
käsitellään SAS-ryhmän palaverissa. SAS-ryhmässä päätetään tarkemmin asiakkuudesta, edellytyksenä ovat diagnoo-

si, 18-65 vuoden ikä sekä asiakkaan sitoutuminen omaan
kuntoutumiseensa. SAS-ryhmä
(= selvitä – arvioi – sijoita)
on moniammatillinen työryhmä, joka toteuttaa ennakoivaa
toimintatapaa korostaen inhimillisyyttä, omatoimisuutta ja
kodinomaisuuta. Kotikuntoutuksen tiimissä työskentelevät
Marja-Liisa Santamäki, Terhi
Pajaniemi ja Henna Hyövälti,
jotka tekevät pääsääntöisesti kotikäyntejä. Ryhmäohjaajina toimivat Outi Uittomäki,
Tarmo Peltonen ja Petri Borén.
Toiminnan tukikohtana toimii
Kauhajoella Punainen tupa,
jonka tiloissa kotikuntoutuksen toimisto sijaitsee ja jossa
ryhmät kokoontuvat.
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Muutos kehitysvammapalveluiden
hallinnossa
Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti 28.4.2014 lakkauttaa kaksi vastaavan ohjaajan virkaa sosiaalipalvelualueen kehitysvammahuollon osaprosessissa ja perustaa
tilalle uuden kehitysvammapalveluiden esimiehen viran
1.5.2014 alkaen.

Uutena kehitysvammapalveluiden esimiehenä aloitti
1.5.2014 kehitysvammaisten
ohjaaja, sosionomi YAMK Anne-Mari Huhtala, jolla on 17
vuoden kokemus kehitysvamma-alalta. LLKY:n palveluksessa hän on ollut alusta asti.
Anne-Mari Huhtala vastaa

Suuplari 1/2014

kaikista LLKY:n omista kehitysvammayksiköistä. Asumisyksiköt ovat Mäntyrinne Isojoella, Päivänsiipi ja Kaislakoti
Teuvalla, Kuja-Kokko ja Kujakoto, Helppis ja Pikku-Helppis
sekä Luppokoto Kauhajoella.
Toimintakeskukset
toimivat
Kauhajoella ja Teuvalla. Eri-

tyislasten tilapäishoitopaikka
Rivieera toimii Kauhajoella.
Jokaiseen
toimipisteeseen
on valittu tiimivastaavat, jotka
huolehtivat yksikkönsä ”juoksevien asioiden” hoidosta ja
toimivat esimiehen ”oikeana
kätenä” yksikön jokapäiväisessä toiminnassa.

ta he hyödyntävät asukkaiden
hyväksi. Luppokodossa eletään
normaalia kodin arkea. Asukkaat käyvät arkisin työ- tai päivätoiminnassa omien voimavarojensa mukaisesti 2-5 päivänä
viikossa. Iltaisin asukkaat käyvät harrastuksissa, esim. kansalaisopiston ylläpitämässä kehitysvammaisten kulttuuri- ja
liikuntakerhossa (Kekuli) ja futiskerhossa. Osa asukkaista käy

uimassa, lenkkeilee, pyöräilee
itse tai tandempyörällä avustajan kanssa. Karaoke on monelle mieluisaa toimintaa. Tietokone- ja lautapelit ovat suosittuja.
Viikonloppuisin
vietetään
vapaa-aikaa. Juhlapyhiin valmistaudutaan yhdessä ja niitä
vietetään perinteisin menoin.
Asukkaat myös vierailevat lapsuudenkodeissaan juhlapyhinä.

Luppokodon arkea
Kauhajoen Kalkunmäessä on
vuoden 2013 huhtikuun alusta lähtien toiminut asumisyksikkö Luppokoto, joka on 13:n
kehitysvammaisen ihmisen koti. Nuorisopuolella (Nuokkari) asuu kahdeksan aktiivista
nuorta. Autismiyksikössä (Tikankolo) asuu viisi iloista ja
reipasta, paljon henkilökohtaista ohjausta ja tukea tarvitsevaa nuorta ihmistä. Tikan-

kolossa on lisäksi yksi intervallipaikka, jossa kotona asuva nuori voi asua tilapäisesti
esim. viikon tai kaksi kerralla.
Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Vakituinen
henkilökunta on sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita
tai oppisopimuskoulutuksessa
olevia. Työntekijät tekevät työtä omalla persoonallaan ja heillä on erilaisia vahvuuksia, joi-
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Muutoksia
kuntoutus
ohjauksessa
Erityistä tukea tarvitsevien
henkilöiden kuntoutusohjauksessa on tapahtunut
muutoksia vuoden 2014 aikana. Kouluikäisten ja aikuisten kuntoutusohjaajana
toiminut Kati Korpi on siirtynyt 1.8.2014 alkaen alle kouluikäisten varhaiskuntoutusohjaajaksi. Toisena varhaiskuntoutusohjaajana toimii
Sinikka Keski-Äijö.
Aluksi Sinikka Keski-Äijön toiminta-alue on Kauhajoki ja Kati Korpi toimii Isojoen, Karijoen ja Teuvan alueilla. Vähitellen kuitenkin
em. jako poistuu ja molemmat alkavat palvella kaikkien yhteistoiminta-alueen
kuntien asukkaita.
Kuntoutusohjauksen
asiakkaina on perheitä, joissa lapsella on todettu kehitysvamma tai eritasoisia
kehitysviiveitä esim. kielellisten, motoristen, kognitiivisten, sosiaalisten ja omatoimisuustaitojen alueella.
Kuntoutusohjaajan käynnit
toteutuvat lapsen kotona ja
päivähoidossa.

Sinikka Keski-Äijön puh.
040 5270807 ja Kati Korven
puh. 040 7027006. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@llky.fi.
Postiosoite: PL 100, 61801
KAUHAJOKI.

Kuvassa suuhygienisti Hilkka-Liisa Kivistö ja hammashoitajat Raija Kulmala sekä Sanna Viertola.

Terveyskasvatustapahtumia
kouluissa ja päiväkodeissa
Suun terveydenhuolto järjestää
terveyskasvatustapahtumia ja
vierailee vuosittain koululaisten luona sekä päiväkodeissa
pitämässä valistustunteja.
Viime vuonna Kauhajoen
yläkoululaisille jaettiin hammasharjat ja vesipullot, yht.
500 kpl. Vettä suositellaan jokaiselle janojuomaksi. Kiitokset Karijoen Hartwallin tehtaalle, josta vesipullot oli saatu lahjoituksena.
Samalla kerrottiin terveellisestä ravinnosta ja säännöllisestä ateriarytmistä sekä jatku-

van napostelun välttämisestä.
Terveellinen ruokavalio samoin kuin myös välipalat sisältävät runsaasti kasviksia, vihanneksia, hedelmiä, marjoja,
maitotuotteita ja täysjyväviljaa.
Ruokajuomiksi sopivat parhaiten maito, piimä tai vesi.
Kaikkein tärkein asia hyvän
suuhygienian
ylläpitämisessä on, että hampaat harjataan
fluoria sisältävällä hammastahnalla huolellisesti kaksi kertaa
päivässä: aamuin ja illoin ja jo
yläkouluiässä aloitetaan myös
säännöllinen
hammasvälien

puhdistus.
Terveyskasvatustilaisuuksia
on pidetty samansisältöisinä
Isojoella, Karijoella ja Teuvalla
kouluilla ja päiväkodeissa.
Makeat mehut, keksit, limsat,
energiajuomat samoin kuin maustetut kivennäisvedet, sipsit ja makeiset ovat haitallisia suunterveydelle. Fiksu tapa on käyttää xylitolia aina aterioiden jälkeen, koska
se neutraloi happohyökkäystä ja
ehkäisee reikiintymästä aiheuttavien bakteereiden toimintaa.

Kouluikäisten ja aikuisten kuntoutusohjaajan toimi on toistaiseksi täyttämättä.
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Ikäihmisten sosiaalipalveluiden
odotusaikojen julkaiseminen LLKY:ssä
Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tuli voimaan
1.7.2013. Tämän niin kutsutun
vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö
voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava
sellaisia menetelmiä käyttäen,
että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.
Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun
iäkäs henkilö saa hakemansa
sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vanhuspalveluiden keskimääräiset
odotusajat löytyvät www.llky.
fi – Hoidon ja Hoivan palvelut
– Ikäihmisten palvelut – sivulta. Lisäksi tiedot ovat saatavilla
kotihoidon toimistoista.

Palvelutarpeen
selvittäminen
Iäkkään henkilön palvelutarpeiden selvittämisestä lain 15§
edellyttää, että kunta vastaa
siitä, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
muiden hänen hyvinvointiaan,
terveyttään, toimintakykyään
ja itsenäistä suoriutumistaan
tukevien palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yh-

dessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn
edunvalvojan kanssa.
Selvittäminen on aloitettava
viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun:
1) iäkäs henkilö on hakeutunut sosiaalihuoltolain 40 a
§:ssä tarkoitettuun sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin;
2) iäkäs henkilö on tehnyt
kunnalle sosiaalipalveluja koskevan hakemuksen saadakseen
sosiaalipalveluja toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista;
3) 12 §:ssä tarkoitetun toiminnan yhteydessä on yhdessä iäkkään henkilön kanssa arvioitu, että hän tarvitsee
säännöllisesti apua toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen
tavanomaisista
elämän toiminnoista;
4) iäkkään henkilön palveluntarpeesta on tehty 25 §:ssä
tarkoitettu ilmoitus, ja selvittäminen on iäkkään henkilön
taikka hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn
edunvalvojan mielestä tarpeen
sen johdosta; taikka
5) iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia
muutoksia.

Kotihoitopalvelut
Kotihoitopalveluista (kotihoito, tukipalvelut, päivätoiminta,
muistineuvolatoiminta) sekä

ISOJOKI

KARIJOKI

KAUHAJOKI

TEUVA

Palvelutarpeen
selvittäminen

0-7 vrk

0-7 vrk

0-7 vrk

0-7 vrk

Kotihoitopalvelut

0-7 vrk

0-7 vrk

0-7 vrk

0-7 vrk

Omaishoidontuki

0-2 kk

0-2 kk

0-2 kk

0-2 kk

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

0-3 kk

0-3 kk

0-4 kk

0-6 kk

SHL:n mukaisesta kuljetuspalvelusta päättää alueen kotihoidon palveluohjaaja LLKY:ssä
tehtyjen
palvelukriteereiden
mukaisesti.

Omaishoidontuki
Omaishoidon tuen ratkaisu perustuu aina arvioon omaishoitotilanteen kokonaisuudesta.
LLKY:ssä on käytössä päätöksen teon tukena oma omaishoidon tuen toimintaohje. Päätöksen omaishoidon tuesta tekee
alueen kotihoidon palveluohjaaja. Omaishoidon tuki on aina korvausta hoidettavalle annettavasta hoidosta ja huolenpidosta. Omaishoidon tuki
myönnetään omaishoidon tuen
kriteerit täyttävälle omaishoidettavalle hakemuskuukautta
seuraavan kuukauden alusta.

Ympärivuorokautinen
palveluasuminen
LLKY:ssä kunkin paikkakunnan oma moniammatillinen
SAS-työryhmä selvittää ja arvio ikääntyneen hakeman pal-

veluasumisen tarpeen. Jatkossa em. toiminnasta tulee vastaamaan Seudullinen SAS-työryhmä. Asiakkaan palvelutarve
todetaan asiakkaan tai hänen
omaisensa/läheisensä/asioidenhoitajansa tekemällä palveluasumishakemuksella. Tämän
lisäksi asiakkaan tilanne arvioidaan arviointimenetelmillä.
Jos SAS-työryhmä päätyy siihen, että asiakkaalla on ympärivuorokautisen asumispalvelun tarve, hänelle myönnetään
asumispalvelupaikka tai hän
jää odottamaan asumispalvelupaikan vapautumista. LLKY:ssä
on valmistumassa tämän vuoden aikana myös uudet hoidon
ja hoivan asumispalveluiden
kriteerit ja palvelukuvaukset.
Ikäihmisten
sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika ajalta 1.1.–
30.6.2014
Seuraavan kerran keskimääräinen odotusaika julkaistaan
tammikuussa 2015 ajalta 1.7.–
31.12.2014
Lisätietoja antaa tarvittaessa
ikäihmisten palvelupäällikkö
Eila Runsala p. 040 184 0072
/ palvelukoordinaattori Tuula
Kälviäinen p. 040 182 22 57
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Mitä seniorineuvonta on?

Seniorineuvonnan tavoitteena
on auttaa ja tukea ikääntyvää
edistämään omaa terveyttään,
hyvinvointiaan, toimintakykyään, jotka tukevat kotona
asumista ja omatoimisuutta.
Tavoitteena on myös parantaa pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä
ottaa asiakas mukaan oman
hoidon suunnitteluun. Seniorineuvonta on matalan kynnyksen palvelupiste.
Seniorineuvonta tarjoaa ennaltaehkäiseviä palveluja tukemalla ja edistämällä ikäihmisten terveyttä, henkistä,
fyysistä ja sosiaalista turvallisuutta. Toiminnan tarkoituksena on lisätä ikäihmisten, heidän läheistensä ja omaishoitajien hyvinvointia, tukea ja antaa neuvoa omaishoidettavan
asioiden hoidossa.
Työntekijät ohjaavat ja neuvovat senioreita sairauksien
ennaltaehkäisyyn sekä niiden
varhaiseen toteamiseen liittyvissä asioissa. Äkilliset sairastumiset eivät kuulu seniori-

neuvontatoimintaan.
Seniorineuvontatoiminta perustuu Lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (voimassa 1.7.2013 alkaen) ja
Terveydenhuoltolakiin.

Miten seniorineuvonta
toteutetaan?

keskitytään liikuntakykyä, ravitsemusasioita, terveyttä koskeviin asioihin. Ryhmissä saadaan tietoa myös senioreille
tarjolla olevista palveluista ja
sosiaaliturvasta.
Tarvittaessa seniorineuvonnan asiakkaalle järjestetään
yksilövastaanotto.
Asiakas
voidaan ohjata myös saamaan
apua muilta sosiaali- ja terveyspalvelujen tahoilta.
Työnjako seniorineuvonnan
ja terveyskeskuksen välillä

selkiinnytetään niin, että asiakkaan hoito on tavoitteellista ja asiakas ohjataan tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin. Näin vältetään palvelujen
päällekkäisyyttä. Tässä huomioidaan myös muistineuvolatoiminta.
Seniorineuvontatoiminta on
maksutonta. Ryhmiin ei järjestetä kuljetuspalvelua. Se on
myös vapaaehtoista. Ryhmäkokoontumiset kestävät n. 2-3
tuntia kerrallaan 1-4 viikon vä-

Seniorineuvonta toteutetaan
ryhmissä, joka suunnataan 65
vuotta täyttäneille. Kohderyhmäksi otetaan aluksi 75 vuotta kyseisenä vuonna täyttävät,
jotka eivät vielä ole säännöllisen palvelun piirissä.
Seniorineuvontaryhmiä on
järjestetty Isojoella, Kauhajoella ja Teuvalla päivätoiminnan yhteydessä vuoden 2014
alusta ja Karijoella ryhmiä järjestetään syksystä 2014 alkaen.
Asiakkaat kutsutaan ryhmiin
pääsääntöisesti kirjeellä.
Seniorineuvontaryhmissä
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lein ja vetäjinä toimivat päivätoiminnan ohjaajat.

”Kyllä mä muuten muistan, mutta nimet ei tuu
mielehen”
Onko syytä huolestua? KYLLÄ ja EI
Mikäli
lähipiirin
nimet
unohtuvat, eivätkä tule lyhyellä viiveellä mieleen on syytä
huolestua.
Tutut kasvot, mutta nimi ei
tule mieleen! Ei ole syytä huolestua, koska nimien muistaminen alkaa huonontua jo 30 40 ikävuoden jälkeen. Nimien
muistaminen on yleisin syy,
jonka muistineuvolan asiakkaat tuovat esille kysyttäessä ”
mitä mieltä omasta muistista”
Meille kaikille sattuu unohduksia, koska keskittyminen
kahteen tai useampaan asiaan
heikkenee myös jo 30-40 ikävuoden jälkeen. Mikäli unohduksia sattuu päivittäin tai
asioita täytyy tarkistaa ja varmistaa pitkin päivää on syytä
huolestua. Tärkeät asiat kuten kukkaro, avaimet tai kännykkä ovat usein kateissa.
Lääkkeiden otossa tapahtuu
unohduksia tai sekaannuksia
viikoittain. Uusien asioiden,
kuten kännykän käyttö, oppiminen ei onnistu. Mikäli itse tai läheiset ovat huolissaan
muistista ja siitä, onko unohtaminen ”normaalia”, on hyvä lähteä selvittämään asioita. Muistinongelmat ovat yleisin syy epäillä muistisairautta. Toisinaan voi sysäyksen
tutkimuksiin antaa muuttunut käyttäytyminen, mielialan
mataluus tai se, että itsestä ja
asioistaan huolehtiminen on
vaikeutunut.
Yleisin sairaus muistin taustalla on Alzheimerintauti.
Miksi joku sairastuu muistisairauteen, joku ei? Vastausta ky-

Kuvassa: Kerttu Lintala, muistihoitaja

symykseen ei ole ja asiaa tutkitaan ja parantavaa hoitoa etsitään ympäri maailman. Alzheimerintautiin on kuitenkin
olemassa lääkkeitä, jotka parantavat kotona selviytymistä, kun sairaus löydetään varhaisessa vaiheessa. Meillä kaikilla kasvaa muistisairauksien
riski mitä vanhemmaksi me
elämme. Muistisairaudet eivät
ole vain ”vanhusten” sairaus,
vaan työikäisiä, alle 65 -vuotiaita, on suomessa n. 10.000.
Joka päivä Suomessa saa 36
henkilö muistisairausdiagnoosin eli n. 13.000 vuodessa.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (LLKY:ssä) on kaikkien ”kuntalaisten” käytössä muistineuvolat. Kauhajoella on muistineuvolatoimintaa ollut jo
vuodesta 2002 alkaen. Vuoden 2011 alusta toiminta on
aloitettu Isojoen, Karijoen ja
Teuvan alueilla. Vaikka nimikkeenä on ”-neuvola” kuu-

Kuvassa: Sisko Moilanen, muistisairaanhoitaja

lumme kotihoidon alaisuuteen
ja toimipisteemme ovat kotihoitotoimiston yhteydessä.
Muistineuvolan vastaanotolle
voi aikaa varata kuka tahansa. Osa asiakkaistamme tulee
lääkäreiden vastaanoton ja kotihoidon kautta, usein ihminen itse varaa aikaa, kun on
huolissaan muististaan. Myös
läheiset voivat ottaa yhteyttä
muistineuvolaan ja varata aikaa.
Muistineuvolassa kartoitetaan kyselyillä perustietoja.
Tehdään muistitesti (testissä ei tarvitse onnistua täydellisesti), sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä ja tehdään
tarvittaessa lähete laboratoriokokeisiin. Läheisten näkemyksellä arjessa selviytymiseen on tärkeä osa. Kenellekään ei aseteta muistisairaus
-diagnoosia yksin muistikyselyn, läheisen tekemän arvion,
erikoislääkärin lausunnon, tai
pään kuvan perusteella. Kaik-

kien täytyy antaa viitteitä siitä, että muistin taustalla on
muistinsairaus.
Tärkeää on, että omilla elintapavalinnoillamme pyrimme
säilyttämään ”Terävän pään
kaiken ikää”.

Vihjeitä Muistin
käyttö- ja
huolto-ohjeista
• Ystävät ja kaverit kunniaan
• Liikunta tavaksi
• Kypärästä suojaa vauhtilajeissa
• Ruokapöydän viisaat valinnat (kalaa, marjoja, hedelmiä, enemmän kasvisrasvoja)
• Alkoholia harkiten
• Valitse savuttomuus
• Nuku tarpeeksi
• Hallitse stressi
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Onnistunut kumppanuus työnantajan
ja työterveyshuollon välillä
Työterveyshuolto on lakisääteistä toimintaa, minkä vuoksi työnantajalla on velvollisuus
järjestää työterveyshuoltopalvelut henkilöstölleen. Yrittäjälle itselleen työterveyshuollon
järjestäminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
Työterveyshuollon lakisääteisenä perustehtävänä on ehkäistä työperäistä sairastumista, tukea työkyvyn ylläpitämistä ja työhön paluuta sekä
osallistua työyhteisöjen kehittämiseen. Työterveyshuoltoon
voi sisältyä myös sairaanhoitoa, jossa huomion painopisteenä on työn ja työympäristön
merkitys. Sairaanhoidon järjestäminen on kuitenkin työnantajalle vapaaehtoista. Työterveyshuollon sopimusvaihtoehdoista työnantaja voi valita sopivimman vaihtoehdon.
Työterveyshuollossa korostuu nykyään entistä enemmän
ennaltaehkäisevän toiminnan
merkitys.
Työterveyshuollon
tehtävänä ei ole toimia perusterveydenhuoltoa
korvaavana sairaanhoitojärjestelmänä,
vaan sen roolina on olla ensisijaisesti työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija, joka työpaikkojen kanssa yhteistyössä huolehtii henkilöstön
työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä työturvallisuudesta.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työterveyshuollossa on alkuvuodesta lähtien toiminut työterveyshuollon ylilääkäri Kyösti Rinteen lisäksi työterveyslääkäri
Pertti Lari. Osastonhoitajan lisäksi on yhdeksän työterveyshoitajaa, joista yksi on käynyt
rajatun lääkkeenmääräämisen
ja yksi päivystävän sairaanhoitajan koulutuksen; yksi työterveyshoitajista toimii työkykykoordinaattorina. Työterveyshuollon asiantuntijoina toimivat työterveyspsykologi ja

Työterveyslääkäri Pertti Lari, työkykykoordinaattori Satu Tamsi ja työterveyspsykologi Virve Hakala.

kaksi työfysioterapeuttia. Osastonsihteeri/lähihoitaja huolehtivat mm. ajanvarauksesta ja
laskutuksesta.
Työterveyslääkäri Pertti Lari, työkykykoordinaattori Satu
Tamsi ja työterveyspsykologi
Virve Hakala korostavatkin yhteistyön merkitystä työnantajien ja työterveyshuollon välillä.
Työterveyshuollolla on ensisijainen selvittelyvastuu työkykyyn liittyvissä asioissa, myös
lakisääteisen
sopimuksen
omaavien henkilöiden kohdalla. Tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn ylläpito ja mielellään parantaminenkin nykytilaan nähden. Pyrkimys on
joustavaan ja työkykyä turvaavaan yhteistyöhön. Myös työterveyshuollon moniammatillisen tiimityön merkitys on olennainen.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työterveyshuolto on mukana STM:n

Osatyökykyiset työssä -hankkeessa, minkä myötä Satu
Tamsi kouluttautuu työkykykoordinaattoriksi.
Työkykykoordinaattori toimii tukihenkilönä
työnantajalle/esimiehelle, työntekijälle ja työterveyshuollon muille toimijoille
varhaisen tuen ja onnistuneen
työhönpaluun
toimenpiteissä. Hänen tehtävänään on lisätä vuorovaikutusta ja ratkaista
mahdollisia erimielisyyksiä eri
osapuolten välillä, esimerkiksi
työtehtävien järjestelyjen osalta.
Työterveyspsykologin sijaisena on 4.8.2014 aloittanut Virve Hakala. Työterveyspsykologi on asiantuntija työn henkisten ja sosiaalisten vaatimusten
alueella.
Yksilövastaanotolla hän voi yhdessä asiakkaan
kanssa kartoittaa tämän työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Lisäksi hän voi
mm. selvittää työyhteisön on-

gelmatilanteita ja tehdä ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Työterveyspsykologi toimii
usein myös esimiesten tukena
antaen tietoja, neuvontaa ja
ohjausta työyhteisön vuorovaikutukseen ja ristiriitatilanteisiin liittyen.
Työterveyshuolto toivoo, että
työnantajat ja työntekijät voisivat ottaa rohkeasti heihin yhteyttä. Esimerkiksi Kela edellyttää, että työnantaja /esimies
ilmoittaa työntekijän sairaus
poissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun
työn
tekijälle on kertynyt 30
sairauspoissaolopäivää. Ensisijainen yhteyshenkilö työterveyshuollossa on yritysten/
työpaikkojen nimetty oma työterveyshoitaja, joka tarvittaessa käyttää hyödykseen työterveyshuollon moniammatillista
tiimiä.
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Onko sänky vaarallinen paikka?
Yhä edelleen törmää käsitykseen, että sairaalahoito on sängyssä lepäämistä. Hoitotyön ammattilaiset ovat tottuneet tekemään asioita asiakkaan puolesta
ja sitä odottavat usein niin asiakkaat kuin heidän omaisensakin.
Se on kuitenkin karhunpalvelus
asiakkaalle ja hänen kuntoutumiselleen, sillä sängyssä makuuttaminen on haitallista.
Tutkimusten mukaan lihasvoima vähenee iäkkäällä henkilöllä
viisi prosenttia päivässä. Ihmisen elimistö sopeutuu makuuasentoon, jonka seurauksena voi
olla verenpaineen romahtaminen pystyyn noustessa, silmissä sumenee ja jalat pettävät alta.
Mahdollisimman aikaisella liikkeelle pääsemisellä ehkäistään
myös vaarallisia komplikaatioita,
kuten laskimotukoksia ja keuhkokuumetta. Jos lääketieteellistä estettä ei ole, niin sängystä on
päästävä ylös mahdollisimman
pian. Jos ei pääse, niin uhkana
on, että sinne jää, kertoo Akuuttiosaston osastonhoitaja Elina
Rahkola Kauhajoelta.
LLKY:n osastoilla, palvelukodeissa ja kotihoidossa toimitaan yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Yksi
näistä tärkeistä periaatteista
on omatoimisuuden tukeminen. Asiakkaan toimintakyky
kartoitetaan ja hänen hoitonsa
ja kuntoutuksensa suunnitellaan omien voimavarojen mukaisesti.
Hoitohenkilökunnalla on kuntoutumista edistävä hoitotapa,
mikä tarkoittaa sitä, ettei asiakkaan puolesta tehdä asioita, joista hän selviytyy itse. Yhteistyö
asiakkaan, eri ammattiryhmien
ja omaisten kanssa on kuntoutumisen suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeää. Tavoite tulee
olla kaikkien tiedossa niin osastolla kun kotonakin, lisää Koivukartanon ja Koivukodin osastonhoitaja Jaana Auressalmi Isojoelta.
Kuntoutumista edistävä toiminta on ihan arkisia tilanteita, esimerkiksi ruokatarjotinta ei

Ryhmä Isojokisia naisia kuntosalilla, tällä kertaa harjoitellaan
valssin tahdissa
viedä asiakkaan sängyn viereen,
jos hän pystyy tulemaan päiväsaliin syömään. Peseytymisessä,
pukeutumisessa, wc-käynneissä
ja vaikkapa hiusten harjaamisessa tavoitteena on, että asiakas tekisi mahdollisimman paljon itse.
Hoitotyöntekijän tehtävä on antaa asiakkaalle mahdollisuus onnistua arjen toimissa itse. Asiakasta kannustetaan ja rohkaistaan yrittämään ensin itse, apua
annetaan vasta tarvittaessa, kertoo Kuntoutusosastolla työskentelevä lähihoitaja Annikki Tuisku Teuvalta.
Kuntoutusosaston lähihoitaja
Minna Hietanen kertoo, että päivisin osastolla pukeudutaan päivävaatteisiin, sängyt pedataan ja
ollaan ylipäätään enemmän liikkeellä ja poissa sängystä. Tämä
tuo kuntoutujalle enemmän liikettä päivään ja karkottaa sairaalamaisuutta. Päivää rytmittävät
ruokailut, kuntoutushetket hoitajien ja fysioterapiahenkilökunnan kanssa sekä virikehetket, joita Kuntoutusosastolla pidetään
vähintään kahtena iltapäivänä
viikossa. Kuntoutuville potilaille
pyritään laatimaan kuntoutumissuunnitelma ja heille annetaan
ohjeita omatoimisenkin kuntoutuksen toteuttamiseksi jo osastojakson aikana. Potilaan kokonaistilanne huomioidaan aina,
muuta taikakeinoa kuntoutumiseen ei ole kuin se, että potilas
itse osallistuu aktiivisesti omalla panoksellaan kuntoutukseensa. On tärkeää, että potilas yrit-

tää tehdä mahdollisimman paljon itse ja toteuttaa annettuja
kuntoutusohjeita. Kaiken tämän
toiminnan seurauksena potilas
on enemmän liikkuva ja aktiivinen kuntoutuja pitkin päivää,
kuin sängyssä palveluita odottava passiivinen potilas.
Lihasvoima ja tasapaino heikentyvät iän myötä, mutta sopivalla harjoittelulla näitä ominaisuuksia voidaan ylläpitää
tai jopa parantaa. Liikkumiskyvyn edistymisen kannalta parhaita harjoitustilanteita on yhdistetyt lihasvoima- ja tasapainoharjoitukset. Harjoituksia voi
toteuttaa monin eri tavoin; yksin,
ryhmässä, sisällä, ulkona, kuntosalilla tai kotioloissa. Tärkeintä on harjoitella säännöllisesti,
harjoittelun tehoa vähitellen nostaen. Ikäihmiset harjoittelevat
mielellään kuntosalilla. Ryhmässä tulee myös sosiaalista kanssakäymistä. Mukava musiikki
taustalla saa ihmiset joskus laulamaankin, kertoo fysioterapeutti
Tiina Pitkäkoski Isojoelta.
Avokuntoutuksen ja kuntoutumista edistävän toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä toimintaa, että hän voisi selviytyä omassa asuin- ja
elinympäristössään mahdollisimman pitkään, sanoo kotihoidon
palveluohjaaja Riikka Jokinen
Isojoelta. Riikka jatkaa, että kotihoidossa asiakkaille tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Siinä käydään läpi asiakkaan omat voimavarat ja asiat,

jotka hän vielä omatoimisesti kykenee suorittamaan. Asunnon
muutostyön tarve selvitetään ja
tarvittavat apuvälineet huolehditaan kotiin. Kotona asumista tuetaan tarjoamalla virikkeellinen
ja sosiaalinen kanssakäyminen
kotihoidon päivätoiminnan toimesta.
Kuntoutusosaston osastonhoitaja Anne Lehtinen kertoo, että LLKY on panostanut kuntoutumista edistävään toimintaan
henkilökuntaa
kouluttamalla.
Yhteensä 15 lähihoitajaa Teuvalta, Kauhajoelta, Isojoelta ja Karijoelta on suorittanut kuntoutuksen osaamisalan opinnot oppisopimuksella. Anne muistuttaa
vielä, että omaisten ja läheisten
olisi tärkeä oivaltaa mihin kuntouttavalla työllä ja omatoimisuuteen patistamisella pyritään.
Tarkoituksena on potilaan paras,
toimintakyvyn ylläpitäminen ja
toimintakyvyn parantaminen.
Tutkimuksissa on todettu, että
kuntoutuminen on monen asian
summa. Fyysisen toiminnan ja
harjoittelun lisäksi tulee mm.
ruokavalio ja lääkitys olla kunnossa. On tärkeää saada ravinnosta riittävästi energiaa, proteiineja ja D-vitamiinia. Lääkityksen
osalta on tarkistettava, ettei se
aiheuta esim. huimausta tai muita haittavaikutuksia. Kovakaan
harjoittelu ei auta, jos ruokavalio tai lääkitys on pielessä, toteaa
Jaana Auressalmi
Elina Rahkolan mukaan kuntoutumista edistävä toimintapa antaa parhaimmillaan asiakkaalle onnistumisen iloa, itseluottamusta, oman elämän
hallinnan tuntua, uusia elämyksiä, epäonnistumisista oppimista, mielialan virkistymistä, sosiaalisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä parempaa elämänlaatua. Kuntoutusta
edistävä toiminta hoitotyössä
onnistuu oikeanlaisella asenteella. Hoitaja on ammattitaitoinen, jos osaa olla auttamatta liikaa sellaisissa arkipäivän
toimissa, jotka asiakas itse kykenee suorittamaan.
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LLKY:n diagnostiset palvelut

Laboratorion kliinisen kemian laitteet Kauhajoen uudessa laboratoriossa.
Vuosi 2014 on tuonut uudistuksia sekä laboratorion että röntgenin toimintaan. Molempia on
kehitetty siten, että ne tukevat
yhteispäivystystoimintaa ja asiakkaita entistä paremmin. Uutta palvelua on saatu liittymällä valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Sinne tallennetaan aina palvelutapahtumaan
liittyvät laboratoriotutkimus-

pyynnöt ja tulokset sekä kuvantamistutkimusten pyynnöt
ja lausunnot. Pankkitunnuksilla pääsee Kelan sivuilta tarkastelemaan omia vastauksiaan.
Huhtikuun alussa keskitettiin
laboratoriotutkimusten analysointi Kauhajoen terveyskeskuksen laboratorioon.
jäsenkuntien
Kaikkien
alueella on näytteenotto käyn-

nissä entiseen tapaan arkipäivisin. Karijoella järjestetään
näytteenottoa tiistaisin ja torstaisin. Toinen asiakaspalvelua
parantava muutos on ollut laboratorion ajanvaraus jokaisessa näytteenottolaboratoriossa.
Sen avulla pystymme palvelemaan asiakkailtamme entistä
nopeammin. Asiakkaiden jonotusajat ovat lyhentyneet ja asiakasmäärät jakautuvat tasaisemmin jokaiselle työpäivälle.
Myös keskussairaalan antamat laboratorioajat näkyvät nyt
kaikissa näytteenottolaboratorioissa kuntakohtaisesti, joten
asiakkaan ei enää tarvitse itse
varata uutta aikaa omaan näyt-

teenottolaboratorioon tai ottaa
jonotusnumeroa.
Röntgenpalveluja
aukioloaikoja on lisätty Kauhajoella
parantamaan asiakaspalvelua.
Maanantaisin ja perjantaisin
on pidennetyt aukioloajat klo
18:aan saakka. Teuvan röntgen
on avoinna viikottain tiistaista
torstaihin.
Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulokset kuulee
lääkäriltä vastaanotolla. Jos
vastaanottoaikaa tai soittoaikaa
lääkärille ei ole, tulokset kysytään oman kunnan terveyskeskuksen lääkärin vastaanoton
kiireettömästä ajanvarausnumerosta.

Ajanvaraus
Laboratorio
arkisin klo 12 – 14 puh. 040 673 9263 tai 040 199 0637

Carina ja Marjo
röntgenin
tutkimushuoneessa
Kauhajoella.

Röntgen
Kauhajoki
arkisin klo 8 – 15 puh. 040 128 7206
Teuva
arkisin klo 9 – 15 puh. 040 828 1844
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Ympäristöpalvelut muistuttaa
Ympäristöpalveluiden perustehtävä on viihtyisän, terveellisen ja turvallisen elin- ja toimintaympäristön turvaaminen
sekä ihmisille että eläimille,
luonnon arvoja kunnioittaen,
asiantuntevasti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Ympäristöpalvelut haluaa muistuttaa
Suupohjan asukkaita jätteiden
asianmukaisesta käsittelystä
mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Kiinteistökohtainen
jätehuolto
Asuinkiinteistön haltija on velvollinen liittymään alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen.
Asukkaalla tulee olla käytössään astia poltettavalle jätteelle. Jokaisesta kunnasta löytyy
hyötykäyttöasema, johon viedä
kotitalouden vaaralliset jätteet,
hyötyjätteet ja kaatopaikkajätteet. Ekopisteitä, joissa on astiat metalli- ja lasijätteelle sekä paperinkeräykselle, löytyy
useita joka kunnan alueelta.

Roskaaminen
Roskaamista on kaikki jätteen
hylkääminen ympäristöön. Jätteen hylkääminen maastoon
tai muuhun paikkaan, missä
se saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle, epäviihtyisyyttä tai hajuhaittaa
naapureille on kielletty jätelain
nojalla. Jätteeksi määritellään
lain mukaan aine, jonka haltija on poistanut, poistamassa
tai on velvollinen poistamaan
käytöstä.
Roskaaja on velvollinen siivoamaan jättämänsä jätteet.
Ympäristölautakunta voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan
roskaantuneen
alueen.

Haittaeläimet
Rottien ja muiden haittaeläinten ilmaantuminen kiinteistölle johtuu yleensä jätehuoltoon
liittyvistä ongelmista. Yleensä ongelmia esiintyy eläinten
päästessä käsiksi kompostiin,
jäteastian jätteisiin tai lintujen ruokintapaikan jätteisiin.
Tavallisissa asuinkiinteistöissä
rotat ja hiiret on helppo pitää
poissa huolehtimalla talousjätteiden säilytyksestä asianmukaisissa astioissa.
Rotat ja hiiret saattavat levittää ihmisiin ja kotieläimiin

tarttuvia tauteja. Terveydensuojelulain mukaan kiinteistönhaltija on velvollinen hävittämään rotat, hiiret ja muut
haittaeläimet. Rottia voidaan
hävittää myrkyttämällä, mutta ensisijainen torjuntakeino
on ennaltaehkäisevästi poistaa
mahdolliset ruokailu- ja suojapaikat. Myrkyttäminen on tehtävä torjunta-ainepakkauksen
ohjeiden mukaisesti ja siten,
etteivät lapset ja kotieläimet
pääse myrkkyyn käsiksi.

Lintujen ruokinta

Ympäristönsuojelu
Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala
p. 0400 161 501
vs. ympäristösihteeri Anna-Kaisa Kittilä
p. 050-386 4625

Ympäristöterveysvalvonta
Ympäristöterveystarkastaja Jarno Perttula
p. 0400 660 501
Ympäristöterveystarkastaja Piia Tella
p. 0400 571 116
Ympäristöterveystarkastaja Tarja Kortesniemi
p. 040 579 8236
Ympäristöterveystarkastaja Mirkka Liukku
p. 040 487 7046
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@llky.fi

Lintujen ruokinta saattaa aiheuttaa ihmisille hygienia- ja
terveyshaittaa. Linnut ja muut
pikkueläimet tahraavat ulosteillaan piha-alueita, parvekkeita, lasten leikkipaikkoja ja
muita oleskelupaikkoja. Lisäksi eläimet voivat levittää tarttuvia tauteja, kuten salmonellaa.
Lintuja ei suositella ruokittavaksi kesäaikaan ollenkaan,
koska linnut löytävät itse ruokansa ja ruokinta voi vääristää
niiden luonnollista käyttäytymistä. Taajamissa ruokinnan
tulee aina olla pienimuotoista
ja sen tulee tapahtua erikseen
sitä varten tehdyltä lintulaudalta.
Kiinteistön omistajan/haltijan on huolehdittava, ettei
ruokinnasta aiheudu naapureille tai muulle ympäristölle terveys- tai hygieniahaittaa. Taloyhtiöt ohjeistaa ja antaa määräyksiä miten ja missä
ruokinnan tulee tapahtua taloyhtiön hallinnoimalla alueella.

Jätteiden poltto
kiinteistöllä
Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistöllä saa polttaa keskuslämmityskattilassa
tai muussa kiinteässä lämmitys- tai polttolaitteessa ainoastaan kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta, ja
käyttää sytykkeenä puhdasta ja
kuivaa paperia ja pahvia sekä
pieniä määriä näihin verrattavaa jätettä. Taajama-asutusalueen ulkopuolella saa avotulella
polttaa maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten kuivia olkia, oksia,
risuja ja kaisloja. Polttaminen
ei saa aiheuttaa haittaa tervey
delle tai ympäristölle.
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