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LUKIJALLE
Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 ja Kaseva 25 vuotta. Kasevan neljännesvuosisadan mittainen toiminta kehittyen lähes tyhjästä nykyiseksi monipuolisen asumisen ja kuntouttavien
palvelujen tuottajaksi on ollut merkittävä. Sen vuoksi hallitus päätti syksyllä 2016, että on
tärkeää kertoa sanoin ja kuvin, miten tähän päivään on tultu.
Toimin yhdistyksen toiminnanjohtajana runsaat 19 vuotta. Olen saanut olla mukana kehittämässä ja rakentamassa toimintaa yhdessä kulloisenkin hallituksen ja henkilökunnan
kanssa. Yhdessä olemme tehneet rakentavia, ennakkoluulottomia ja joskus aika rohkeitakin päätöksiä. Perusajatus kaikessa toiminnassa on ollut ja on edelleen kaarinalaisten kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja muiden pitkäaikaissairaiden ja vammaisten
hyvä elämä.
Jäin eläkkeelle helmikuussa 2017. Lupasin kirjoittaa tämän ”Palveluyhdistys Kaseva 25
vuotta sanoin ja kuvin”-julkaisun kevään aikana. Olen lukenut 25 vuoden ajalta kaikki hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. Olen keskustellut yhdistyksen alkuvuosista
erityisesti kunniapuheenjohtaja Anja Rinta-Jaskarin ja Asumispalveluyksikkö Pirtassa yli 20
vuotta hoitajana toimineen Aniitta Haltsosen kanssa. Omat muistoni alkavat vuoden 1997
syksystä.
Pöytäkirjojen kautta olen tehnyt mielenkiintoisen matkan vuodesta 1992 tähän päivään
asti. Valitettavasti alkuvuosien pöytäkirjamerkinnät ovat usein melko puutteellisia ja osa
pöytäkirjoista on vuosien saatossa kadonnut. Sen vuoksi voi olla, että jotkut päätökset
jäävät tässä julkaisussa vaille niille kuuluvaa arvoa. Olen kuitenkin pyrkinyt antamaan mahdollisimman oikean ja tehtyihin päätöksiin perustuvan kuvan kaikista toiminnoista. Lisänä
ovat omani ja muiden luottamus- ja toimihenkilöiden kertomat muistot.
Yhdistyksen valokuva-arkisto ennen matkapuhelimien yleistymistä on melko suppea ja
vanhojen kuvien laatu ei ole paras mahdollinen. Valokuvat kertovat usein enemmän kuin
sanat, joten olen ottanut niitä paljon mukaan.
Haluan kiittää yhdistyksen perustajajäseniä Antero Nylundia, Pertti Kujanpäätä ja Paula
Kukkosta. Ilman heitä ei olisi Palveluyhdistys Kasevaa eikä tätä julkaisua.
Mukavia lukuhetkiä!
Kaarinassa kesäkuussa 2017
Pirkko Heino
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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN
Antero Harju (nyk. Nylund), Pertti Kujanpää ja Paula Kukkonen ovat 16.4.1992 allekirjoittaneet sopimuskirjan, jossa sanotaan: ”Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Kaarinan
seudun vammaisten palveluyhdistys ry-nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja
hyväksyneet sille oheiset säännöt.”
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin yhdistys on merkitty 30.11.1992.
Nimi muutettiin 17.12.1997 Kaarinan Seudun Vammaisten Palveluyhdistys ry:ksi ja Palveluyhdistys Kaseva ry:ksi 24.11.2011.
Sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden itsenäistymisen edistäminen ja omatoimisen elämän saavuttaminen yhteiskunnan
jäsenenä.

Perustajajäsenet kukitettiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlassa. Kuvassa vasemmalta Pertti Kujanpää,
Paula Kukkonen ja Antero Nylund sekä puheenjohtaja Anja Rinta-Jaskari ja toiminnanjohtaja
Pirkko Heino.

JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä toiminnan tarkoituksen hyväksyvä yksityishenkilö tai yhteisö. Jäsenet kokoontuvat vuosittain kevät- ja syyskokoukseen. Vuoden 2016 lopulla jäsenmäärä oli 63.
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HALLITUS
Vuosien varrella sääntöihin on tehty muutoksia erityisesti hallituksen jäsenten osalta.
Kaarinan kaupungin vaatimuksesta oli päätetty, että puolet hallituksen jäsenistä nimetään
kaupungin esittämistä henkilöistä. Muiksi hallituksen jäseniksi yhdistys pyysi terveyskeskuksen, mielenterveyskeskuksen, seurakunnan, sosiaali-alan oppilaitoksen ja Kaarinan Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen edustajia.
Raha-automaattiyhdistyksen esityksestä päätös kaupungin nimeämien edustajien osalta
kumottiin vuonna 2004, minkä jälkeen syyskokous on valinnut puheenjohtajan ja muut
hallituksen jäsenet tehtävästä kiinnostuneiden keskuudesta. Samalla päätettiin, että yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi varat luovutetaan kaarinalaiselle yhdistykselle käytettäväksi yhdistyksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Aikaisemmin edunsaajana oli ollut Kaarinan kaupunki.
Samalla kun nimi muutettiin nykyiseksi, luovuttiin myös hallituksen varajäsenistä. Nykyisin yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, jotka syyskokous
valitsee.
Vuonna 2017 hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Paula Mäkinen, varapuheenjohtaja
Jukka Haroma sekä jäsenet Terttu Eriksson, Airi Koivumäki, Päivi Laalo, Marjatta Nenonen,
Tuuli Niemi, Juha Ristimäki ja Tiina Salo. Esittelijänä ja sihteerinä on toiminnanjohtaja Anne
Simola. Henkilökunnan edustajana kokouksiin osallistuu vastaava hoitaja Minna Hiltunen.

Hallitus ryhmäkuvassa keväällä 2017. Takarivissä vasemmalta henkilökunnan edustaja Minna
Hiltunen, jäsenet Juha Ristimäki, Marjatta Nenonen, Tiina Salo, Airi Koivumäki ja Päivi Laalo.
Alarivissä vasemmalta varapuheenjohtaja Jukka Haroma, puheenjohtaja Paula Mäkinen, toiminnanjohtaja Anne Simola ja hallituksen jäsen Terttu Eriksson.
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PUHEENJOHTAJAT JA VARAPUHEENJOHTAJAT
Neljännesvuosisadan aikana yhdistyksellä on ollut kolme puheenjohtajaa ja seitsemän varapuheenjohtajaa.
Puheenjohtajat
Antero Nylund
Anja Rinta-Jaskari
Paula Mäkinen

16.4.1992 – 13.8.1996
18.9.1996 – 31.12.2006
1.1.2007 –

Anja Rinta-Jaskari kutsuttiin 21.11.2007 syyskokouksen päätöksellä yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtajat
Pertti Kujanpää
Leena Punta
Tuomo Kivinen
Eila Haatainen
Pirjo Riikonen
Paavo Järvi
Jukka Haroma

1992 – 1993
1994 – 1996
1997 – 2001
2002
2003 – 2008
2009 – 2016
2017

TOIMINNANJOHTAJAT
Ensimmäinen toiminnanjohtaja yhdistykselle nimettiin vuonna 1995. Kaikkiaan seitsemän
toiminnanjohtajaa on yhdessä hallituksen ja muun henkilökunnan kanssa suunnitellut, järjestänyt ja kehittänyt toimintaa. Alussa vaihtuvuus oli suurta aina vuoden 1997 elokuuhun
asti, jolloin toiminnanjohtajaksi tuli Pirkko Heino.
Marianna Salmi
Maarit Malmi-Karvanen
Kari Salonen
Anja Rinta-Jaskari
Sirkka Koivisto
Pirkko Heino
Anne Simola

1995 osan vuotta
25.9.1995 – 31.3.1996 oman työn ohella
1.4. – 28.8.1996
1. – 31.10.1996 väliaikaisena
1.11.1996 – 31.7.1997
1.8.1997 – 31.1.2017
1.2.2017 -, Heinon sijaisena 1.12.2016 – 31.1.2017
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HENKILÖKUNTA
Yhdistyksen henkilökuntaan kuuluvat toiminnanjohtajan lisäksi Asumispalveluyksikkö Pirtan vastaava hoitaja ja hoitajat sekä laitoshuoltaja, Asuntoryhmä Sukkulan vastaava ohjaaja
ja ohjaajat, Avoin kohtaamispaikka Kiesin ohjaajat ja Vahva vapaaehtoinen -projektin projektikehittäjä ja projektityöntekijä.
Pirtan vastaavana hoitajana on vuodesta 2007 alkaen toiminut sosiaalialan ohjaaja Minna
Hiltunen ja Sukkulan vastaavana ohjaajana toiminnan alusta asti sosionomi Tuija Mäkinen.

Koko henkilökunta tekee työtään ammattitaidolla ja sydämellä. Pirtan hoitajia ja laitoshuoltaja
asumisyksikön pihalla kesällä 2016.
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KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT
Yhdistyksellä on 50 asuntoa kehitysvammaisille ja erityisnuorille kahdessa eri yksikössä.
Asumispalveluyksikkö Pirtassa Littoisissa on 26-paikkainen autetun asumisen ryhmäkoti
ja kahdeksan tuetun asumisen asuntoa. Asuntoryhmä Sukkula Hemmilänkadulla käsittää
seitsenpaikkaisen ohjatun asumisen ryhmäkodin lisäksi yhdeksän tuetun asumisen yksiötä
kahdessa rivitalossa.
Kaarinan kaupunki ostaa kaikki Pirtan ja valtaosan Sukkulan palveluista. Yhdistyksellä
on puitesopimus myös Turun kaupungin kanssa, mutta ei turkulaisia asukkaita. Paraisten
kaupunki ostaa Sukkulan palveluja.
Asumispalvelutoiminnan kehittäminen ja uudet rakennushankkeet ovat aina perustuneet olemassa olevaan tarpeeseen ja tehtyihin kartoituksiin.

KEHRÄ JA PIRTA
Heti yhdistyksen perustamisen jälkeen hallitus lähti toiminta-ajatuksen mukaisesti viemään eteenpäin kehitysvammaisten asumispalveluja. Tavoitteena oli siirtää Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin asunnoista asukkaita kotikuntaan sekä mahdollistaa kotona asuvien itsenäisempi elämä omassa asunnossa.Toiminta päätettiin aloittaa kahdessa yksikössä,
jotka olivat Iso-Littoinen ja Pikku-Littoinen. Myöhemmin nämä saivat nimet Pirta ja Kehrä.
Suunnitelmana oli aloittaa neljäpaikkaisen Kehrän toiminta 1.3.1993 ja viisipaikkaisen Pirtan 1.5.1993.
Kehrä saatiin vuokralle Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön Palvelutalo Värttinästä ja Pirta, eli entinen Littoisten terveystalo, tontteineen Kaarinan kaupungilta.Vuokra-ajaksi kaupunginhallitus päätti 31.12.2039 asti. Myöhemmin vuokra-aikaa pidennettiin
31.12.2060 asti.
Syyskuussa 1992 yhdistyksen syyskokous päätti hakea Raha-automaattiyhdistykseltä
avustusta Pirtan saneeraukseen ja kalustukseen sekä asumis- ja työtoimintaprojektille.
Lokakuussa hallitus järjesti asumisesta keskustelu- ja tiedotustilaisuuden kaarinalaisten
kehitysvammaisten omaisille.

Toiminta alkuun keväällä 1993
Torpan toimintakeskuksessa järjestettiin nimikilpailu Littoisten terveystalon uudeksi nimeksi Iso-Littoisen sijaan. Palkittuja ehdotuksia olivat Rustiikka ja Kanervo. Hallitus päätti
kuitenkin nimeksi Pirta. Tupaantuliaiset olivat 25.8.1993.
Kehrässä oli kolme vakituista asukasta ja yksi tilapäispaikka. Pirtassa vakituisia asukkaita
oli viisi ja yksi tilapäispaikka.Toiminta oli kuitenkin hyvin joustavaa ja asukkaita oli ajoittain
myös ylipaikoilla.
Raha-automaattiryhdistys myönsi asumis- ja työtoimintaprojektille 200 000 markan
projektiavustuksen. Projekti oli läheisessä yhteistyössä Kehitysvammaliiton valtakunnallisen ”Toimiva vammaishuolto kunnissa”-projektin kanssa. Asumis- ja työtoimintaprojekti
on tarkemmin esitelty sivulla 45.
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Asumispalvelutoiminta alkoi entisessä Littoisten terveystalossa. Kuvassa rakennus vähän ennen
purkutöiden alkua.

YHTÄ SUURTA PERHETTÄ
Kehitysvammaisten ohjaaja Aniitta Haltsonen on työskennellyt Kasevassa 24 vuotta. Näin
hän kertoo asumistoiminnan alkuajoista ns. vanhassa Pirtassa, joka toimi entisessä Littoisten terveystalossa.
”Aloitin työni Kasevassa sunnuntaina 15.8.1993. Vastassa oli tyhjä talo ja kaksi viikkoa
aikaa hankkia kalusteet ja tarvikkeet – tosin ilman rahaa. Maanantaina tuli nuori mies
nalle kainalossa ilmoittaen tulevansa nyt kotiin. Aikaisemmin Kehrässä asunut mies jäi siltä
seisomalta Pirtaan. Isäni haki miehen sängyn ja vaatteet ja näin ensimmäinen asukas oli
asettunut taloksi päivä oman työsuhteeni alkamisen jälkeen. Kahden viikon sisällä muuttivat muutkin asukkaat.
Kalusteiden ja käyttötavaroiden hankinta oli mielenkiintoista aikaa. Ensimmäiseksi sain
15 litran kattilan ja Osuuspankin yhteishyväkahvikupit. Äidiltäni sain vanhan kahvinkeittimen ja seurakunnan Vuorikodista syviä lautasia lusikoineen. Sukulaisiltani sain huonekaluja,
television, mattoja ja paistinpannun. Jossain vaiheessa sain myös matalat lautaset, haarukat,
veitset ja pienemmän kattilan. Näin muodostui vähitellen maailman kaunein koti.
Asuin Pirtan yläkerrassa poikani kanssa. Olin hoitaja, ohjaaja, puutarhuri, huoltomies ja
talonmies. Laitoin ruoat ja pesin pyykit. Puhdistin rännit, kolasin lumet ja ilmasin patterit.
Yhtenä päivänä viikossa minulla oli vapaata aamusta iltaan ja lisäksi yksi viikonloppu kuukaudessa. Työni oli hyvin itsenäistä ja vapaata, mutta työntäyteistä.
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Vakituisia asukkaita oli vuoden 1994 lopulla viisi ja lisäksi vaihtelevasti tilapäisasukkaita.
Hyvin moni Pirtan nykyisistä asukkaista on ollut asumisvalmennuksessa ja tilapäishoidossa
jo vanhassa Pirtassa.
Olimme yhtä suurta perhettä ja vietimme joulut ja pääsiäiset, syntymäpäivät ja muut juhlat yhdessä asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Usein mukana olivat myös oma isäni
ja äitini, joista tulikin monelle asukkaalle pappa ja mamma. Laskiaisriehat, kesätapahtumat,
puutarhatalkoot, yhteiset matkat ja retket kuuluivat yhteiseloomme. Olen elänyt asukkaiden kanssa synnytyksen, häät ja hautajaiset.Vankka yhteisöllisyys on oikea sana kuvaamaan
Kasevan asumispalvelun ensimmäisiä vuosia.
Vuonna 1994 hankin itselleni yhdeksänpaikkaisen pikkubussin, jotta voimme kaikki yhdessä matkustaa mökilleni viikonlopun viettoon. Marmarikseen Turkkiin teimme monta
yhteistä lomamatkaa. Usein mukana oli myös kotona asuvia kehitysvammaisia kotipalvelun
hoitajien kanssa.
Uusi Pirta valmistui 1997 ja seuraavan vuoden alussa siirryin hoitajan normaaliin työsuhteeseen, mutta tein työvuoroni edelleen vanhaan Pirtaan. Muutin pois työpaikaltani
omaan kotiin.Vanha rakennus purettiin vuonna 2005 Pirtan laajennustöiden alussa. Samalla taisi hävitä myös se hyvä kummitus, joka toisinaan kolisteli alakerran saunassa.”
Aniitta Haltsonen

Vanhan Pirtan toimisto oli aluksi olohuoneessa pienellä pöydällä käsittäen puhelimen ja kalenterin. Aniitta Haltsonen on ollut hoitajana Pirtassa toiminnan alusta lähtien.
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ASUMISPALVELUYKSIKKÖ PIRTA
Kaarinassa oli vuonna 1993 tehty kartoitus vammaisten palveluasumistarpeesta. Sen mukaan tarve olisi 8-10 asuntoa kehitysvammaisille ja 5-10 asuntoa muille vammaisille.
Tämän kartoituksen pohjalta ja sosiaalilautakunnan ehdotuksesta selvittää Pirtan lisärakentaminen yhdistyksen hallitus keskusteli mahdollisuudesta rakentaa Pirtan tontille uusia
asuntoja, joko yksiöitä tai soluasuntoja tai molempia. Helmikuussa 1994 hallitus päätti
tehdä tarvittavan esityksen kaavamuutoksesta ja suunnitella asuntojen määrää ja kokoa.
Tärkeänä pidettiin myös kysellä mahdollisten tulevien asukkaiden ja heidän perheidensä
mielipiteitä paikan sijainnista.

Suunnittelu käynnistyy keväällä 1994
Toukokuussa 1994 yhdistyksen ylimääräinen kokous päätti antaa arkkitehti Hannu Kuuselan tehtäväksi ryhtyä suunnittelemaan Pirtan uudisrakennusta. Rakentamisen tulisi käsittää tehdyn selvityksen mukaan kahdeksan asuntoa kahdessa ryhmässä sekä yhteistilat,
yhteensä noin 400-450 neliötä.
Myöhemmin tilakysymystä tarkennettiin siten, että suunnittelun pohjaksi asetettiin yksi
kaksio, kuusi yksiötä ja ryhmäkoti kuudelle asukkaalle. Tämä suunnitelma myös toteutui.
Rakennushankkeen rahoitukseen hallitus päätti hakea Raha-automaattiyhdistyksen
avustusta ja Valtion Asuntorahaston lainaa. Asukkaat olisivat huoneenvuokralain mukaisessa vuokrasuhteessa. Taloudellinen perusta oli Kaarinan kaupungin kanssa jo vuonna
1992 solmittu ostopalvelusopimus. Tavoitteena pidettiin rakentamista vuonna 1996 ja toiminnan käynnistymistä alkuvuodesta 1997.
Raha-automaattiyhdistys myönsi Pirtan rakentamiseen 900 000 markkaa. Kokonaiskustannusarvio oli 5 255 285 markkaa, minkä avustuksen jälkeinen osuus katettiin Kaarinan
kaupungin takaamalla Valtion Asuntorahaston myöntämällä korkotukilainalla.
Pääurakoitsijaksi tuli kilpailutuksen jälkeen Skanska Länsi-Suomi Oy. Rakentaminen eteni nopeasti alkuun päästyään.

Yhdistyksen puolesta Pirtan urakkasopimuksen allekirjoittivat 1.4.1997 varapuheenjohtaja Tuomo Kivinen ja puheenjohtaja Anja Rinta-Jaskari.
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Pirtan asukas Aulis Jalonen (selin) täyttämässä peruskiveen muurattavaa lieriötä. Pekka Anttila,
Tapio Pauna ja Pertti Kujanpää seuraavat tapahtumaa.

Peruskiven muuraus
Pirtan peruskiven muurauksen 22.5.1997 suorittivat sosiaalijohtaja Tiina Viljanen, yhdistyksen puheenjohtaja Anja Rinta-Jaskari, toiminnanjohtaja Sirkka Koivisto, varapuheenjohtaja Tuomo Kivinen, työntekijöiden edustaja Sanna Lukkarinen, arkkitehti Hannu Kuusela,
yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Antero Nylund ja Skanska Länsi-Suomi Oy:n
edustajana Tapio Pauna.
Pirtan perustukseen muurattiin seuraavan sisältöinen peruskirja:
Martti Ilmosen ollessa Kaarinan kaupunginjohtajana, Heimo Kukkosen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, Ilkka Laaksosen kaupunginhallituksen puheenjohtajana, Pentti
Kaukosen sosiaalilautakunnan puheenjohtajana, Tiina Viljasen sosiaalijohtajana, Paula Kukkosen vanhus- ja vammaistyön sosiaalisihteerinä, Anja Rinta-Jaskarin Kaarinan Seudun
Vammaisten Palveluyhdistyksen puheenjohtajana ja Sirkka Koiviston toiminnanjohtajana
muurattiin tämä peruskirja Pirta II:n asumispalveluyksikön perustukseen.
Tämän rakennuksen suunnitteli Arkkitehtuuritoimisto Hannu S Kuusela Oy, rakensi
Skanska Länsi-Suomi Oy/rakennusmestari Pekka Anttila ja rakennutti Kaarinan Seudun
Vammaisten Palveluyhdistys ry/valvova suunnittelurakennusmestari Riku Rousku (Kaarinan kaupunki).
Tämän peruskirjan oheen talletettiin 21.5.1997 ilmestynyt Kaarina-lehti, Suomessa käytössä olevat kolikkorahat 10 mk, 5 mk, 1 mk, 50 p ja 10 p ja 5-vuotisjuhlavuottaan viettävän yhdistyksen hallituksen jäsenten ja työntekijöiden nimikirjoitukset.
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Valmista vuoden 1997 lopulla
Pirtan harjannostajaisia vietettiin rakennustyömaalla 25.9.1997. Asukasvalinnat tehtiin
syksyn aikana ja toiminta alkoi vuoden 1998 alussa. Asumispalveluyksikkö Pirtan muodostivat vuoden 1998 alusta entisessä Littoisten terveystalossa toimiva, ohjatun asumisen ns.
vanha Pirta ja uudisrakennuksessa toimiva, autetun asumisen ns. uusi Pirta. Asukaspaikkoja
oli yhteensä viisitoista. Lisäksi Pirtassa oli kuusi yksiötä, joiden asukkaat kuuluivat Kaarinan kaupungin kotipalvelun piiriin. Kehrän yksikön toiminta päättyi 31.12.1997 ja kaikki
asukkaat siirtyivät Pirtaan.
Arkipäivä Pirtassa, niin uudessa kuin vanhassakin talossa, löysi kevään 1998 aikana omat
hyvät toimintatapansa. Arkisin kaikki asukkaat kävivät työ- tai päivätoiminnassa Kaarinan
kaupungin ylläpitämissä Torpan toiminta- ja Kaislan päivätoimintakeskuksessa. Kotonaan
asukkaat osallistuivat arkisiin toimiin kukin omien voimavarojensa mukaan. Ohjaava ja
kuntouttava työote oli hoitajien ohjenuorana. Hoitajat valmistivat myös kaikki ateriat ja
huolehtivat asumisyksikön siisteydestä.

Vihkiäiset
Asumispalveluyksikkö Pirtan vihkiäiset järjestettiin 24.6.1998.Tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren puoliso, rouva Eeva Ahtisaari piti vihkiäispuheen, jossa hän sanoi mm.: ”Iloitsen siitä, että Pirtan palvelukoti on syntynyt lamasta huolimatta. Se on toivon merkki,
sillä viime kädessä kutakin yhteisöä tullaan arvostamaan sen mukaan, mitä se on tehnyt
vähäisimmille jäsenilleen.”
Tilaisuudessa puhuivat myös yhdistyksen puheenjohtaja Anja Rinta-Jaskari ja Kaarinan
kaupunginjohtaja Martti Ilmonen. Lisäksi kuultiin musiikki-esityksiä. Mukana oli asukkaiden, heidän omaistensa, hallituksen jäsenten ja Pirtan henkilökunnan lisäksi Kaarinan kaupungin luottamushenkilöitä ja vammaispalvelujen työntekijöitä.
Samana vuonna rouva Ahtisaari mainitsi Eeva-aikakauslehdessä mieleensä jääneen käynnin Pirtassa. Puheenjohtaja Anja Rinta-Jaskari sai kutsun presidenttiparin Itsenäisyyspäivän
juhlavastaanotolle, mikä oli suuri tunnustus yhdistyksen työlle.

Presidentin puoliso, rouva Eeva Ahtisaari piti vihkiäispuheen Pirtassa 24.6.1998.
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OSALLISTUMINEN ONNIKKAAN
Kaarinassa tehtiin vammaishuollon kokonaissuunnitelma vuosina 2000 – 2001. Siinä todettiin, että lähitulevaisuudessa on tarvetta uusille kehitysvammaisten asunnoille. Kaarinan
Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö suunnitteli samaan aikaan ikä-ihmisten palveluasuntoja
Kaarinan keskustaan ns. linja-autoaseman tontille. Hallitus päätti lähteä mukaan Onnikaksi
nimettyyn hankkeeseen kehitysvammaisten asuntojen osalta. Kaupungille tehtiin vuoden
2001 alussa yhdessä säätiön kanssa tonttivaraus. Yhdistys teki osaltaan Raha-automaattiyhdistykselle 8 276 000 markan avustusanomuksen. Valtion Asuntorahaston edustajat
vierailivat 16.2.2001 Kaarinassa keskustelemassa ja tutustumassa Onnikka-hankkeeseen.

Avustusta saadaan ja ei saada
Vuonna 2002 yhdistys sai Raha-automaattiyhdistykseltä päätöksen, jonka mukaan Onnikka on sisällytetty vuosien 2003-2005 avustussuunnitelmaan siten, että vuonna 2003 olisi
mahdollisuus saada avustusta suunnitteluun ja vuosina 2004-2005 investointiin.
Vuodelle 2003 RAY-avustusanomus uusittiin, mutta päätös oli pyöreä nolla. Valmistelijan mukaan kaikki vanhusten puolen hankkeet oli hylätty, ellei kunta ollut kilpailuttanut
palvelua. Koska yhdistys oli yhteishankkeessa säätiön kanssa, jäi avustus saamatta. Uusi
avustusanomus tehtiin vuodelle 2004, mutta vastaus oli edelleen nolla.
Yhdistyksen hallitus päätti 14.1.2004 luopua Onnikka-hankkeesta ja aloittaa suunnittelun Pirtan laajentamiseksi.

”Tähän se tulee”, kertoo ja näyttää Pirkko Heino linja-autoaseman tontilla.
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PIRTAN LAAJENNUS
Helmikuussa 2004 hallitus päätti nimetä Pertti Kujanpään rakennuttaja-asiantuntijaksi
ja arkkitehti Hannu Kuuselan suunnittelijaksi Pirtan laajennukseen. Lisäksi hallitus päätti
anoa tuhat neliötä lisää rakennusoikeutta ja esittää Kaarinan kaupungille entisen Littoisten
terveystalon, eli vanhan Pirtan purkamista. Samalla esitettiin kaupungille, että sen tulee
kilpailuttaa palvelutoiminta, jotta yhdistyksellä olisi mahdollisuus saada RAY:n tai ARA:n
avustuksia.
Raha-automaattiyhdistykselle tehtiin 791 000 euron avustusanomus vuodelle 2005. Kesäkuussa 2004 kaupunki antoi luvan entisen terveystalon purkamiselle.
Laajennukselle tuli entistä suurempi kiire, kun Lääninhallituksen tarkastajan mukaan
vanhan Pirtan yläkerran asunnot piti poistaa asumiskäytöstä turvallisuussyistä ja myös
sinne tuli järjestää yövalvonta, mikä nosti huomattavasti yhdistyksen palkkamenoja.
Kaarinan kaupunki kilpailutti autetun asumisen palvelut 18 kehitysvammaiselle Pirtassa
ajalle 1.4.2006 – 31.12.2010.Yhdistys antoi 3 544 560 euron tarjouksen.
RAY:n avustuspäätös Pirtalle oli tasan nolla. Syynä oli se, että kaupunki oli kilpailuttanut
palvelun mainiten tietyn paikan. Lannistumatta päätettiin kuitenkin jatkaa suunnittelua.

Ennen laajennusosan rakentamista Pirtan asukkaat saivat omenat omalta pihalta. Esa Aaltonen
ja Rauno Viklund omenamaistiaisissa.
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Avustusta ja lainaa Valtion Asuntorahastolta
Helmikuussa 2005 hallitus päätti hakea Valtion Asuntorahasto ARA:lta avustusta 867 300
euroa ja korkotukilainaa 1 610 700 euroa. Samalla päätettiin, että RAY:lle ei tehdä uutta
avustusanomusta muun kuin koko Pirtan sprinklerjärjestelmän osalta.
Toukokuussa ARA ilmoitti tehneensä sekä investointi- että korkotukilainavaraukset.
Rakennuslupa-anomus jätettiin 15.8.2005. Hallitus päätti pyytää Kaarinan kaupungilta
omavelkaista takausta lainan vakuudeksi. Kaarinan kaupunginvaltuusto päätti 12.9.2005
antaa yhdistyksen Nordeasta otetulle 1,8 miljoonan euron lainalle kaupungin takauksen
40 vuoden ajaksi.

Rakennusaika
Laajennusosan urakkatarjousten avaus oli 7.10.2005. Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy jätti edullisimman tarjouksen, mutta kustannusarvio ylittyi 343 000 euroa, joten
suunnitelmia oli tarkistettava ja tehtävä karsintaa. Alkuperäisistä suunnitelmista poistettiin
mm. sauna, koska Pirtassa jo oleva sauna todettiin riittäväksi.
Keittiön osalta käytiin vilkasta keskustelua jakelu- ja valmistuskeittiön välillä. Lopulta
päädyttiin siihen, että keittiöön tehtiin valmistusvalmius, mutta toiminta päätettiin aloittaa
jakelukeittiönä ja tilata kilpailutuksen jälkeen ateriapalvelu kaupungin ruokahuollolta.
Marraskuussa 2005 ARA antoi osapäätöksen rakennussuunnitelman ja kustannusten
hyväksymisestä. Päätöksen mukaan avustettavat kustannukset olivat 2 766 000 euroa,
asuntojen pinta-ala 814 neliötä ja muiden yhteisten tilojen 176 neliötä. Rakennustyöt sai
aloittaa heti.
Urakkasopimus allekirjoitettiin 29.11.2005. Rakennustyöt alkoivat vanhan Pirtan rakennuksen purkamisella. Talon asukkaat muuttivat rakennustöiden ajaksi Pihlajakotiin Turkuun.Yhdistyksen oma hoitohenkilökunta huolehti myös evakossa olleista asukkaista.
Helmikuussa 2006 laajennusosan asunnot ilmoitettiin haettavaksi. Yhdistyksen ja vammaispalvelujen edustajat tutustuivat hakemuksiin ja päätökset tehtiin jo maaliskuun lopulla. Kaikki kahden uuden ryhmäkodin asunnot tulivat täyteen samoin kuin kolme uutta
tukiasuntoakin.
Rakennustyöt etenivät hyvin, vaikka louhintatyötä oli tontilla paljon suunniteltua enemmän. Pääurakoitsija ilmoitti kuitenkin jo ennen peruskiven muurausta, että rakennus on
sisäpuolisten töiden osalta valmis 15.9.2006.

Pirtan laajennusosan urakkasopimus allekirjoitettiin 29.11.2005.
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Peruskiven muuraus ja harjannostajaiset
Peruskiven muuraustilaisuus oli 9.3.2006. Peruskiven muurasivat puheenjohtaja Anja-Rinta-Jaskari, toiminnanjohtaja Pirkko Heino, vastaava hoitaja Sanna-Mari Ruohomeri, rakennuttajakonsultti Pertti Kujanpää ja Pirtan asukas Anna-Riitta Nenonen.
Harjannostajaisia vietettiin työmaalla 15.6.2006. Laajennusosa luovutettiin yhdistykselle
29.9.2006. Ensimmäiset asukkaat muuttivat uuteen kotiinsa 15.10.2006 ja muut porrastetusti niin, että 1.2.2007 koko talo oli täynnä.
Pirtan laajennusosan suunnittelussa otettiin huomioon vammaisten henkilöiden asumispalvelujen laatusuositukset mm. esteettömyyden, turvallisuuden ja kodinomaisuuden suhteen. Jokaisella asukkaalla on mahdollisuus yksityisyyteen, mutta myös yhteisöllisyydelle ja
yhdessäololle on varattu riittävästi tilaa. Laajennusosa vastasi Kaarinan vammaispalvelusuunnitelman ja vammaispoliittisen ohjelman linjauksia.

Vihkiäiset
Laajennusosan vihkiäiset olivat 26.6.2007. Vihkiäispuheen piti
arkkipiispa Jukka Paarma. Tilaisuudessa puhuivat myös yhdistyksen puheenjohtaja Paula Mäkinen ja Kaarinan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Ranne. Lisäksi oli musiikki- ja
tanhu-esityksiä.

Kaarinan sosiaalilautakunta päätti 19.6.2007 solmia yhdistyksen kanssa uuden ostopalvelusopimuksen asumispalvelujen tuottamisesta kehitysvammaisille vuosille 2008 – 2012 ja
lisäksi sopimukseen sisältyivät optiovuodet 2013 – 2014.

Asumispalveluyksikkö Pirta keväällä 2017.
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Ryhmäkoti Järvelän seinällä on Pirtan asukas Suvi Kemppisen tekemiä tauluja.

Ryhmäkoti Keltasirkku pukeutuneena vihreään kesän kunniaksi.
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Asuntojen tarve lisääntyy
Asumispalveluyksikkö Pirta käsitti vuoden 2007 lopulla kolme ryhmäkotia, joissa oli yhteensä 25 asuntoa. Lisäksi oli kahdeksan tukiasuntoa. Tarve autetun asumisen asunnoille
oli iso. Erinäisten muutostöiden kautta Pirtaan saatiin yksi lisäasunto ja vuoden 2009
lopulla asuntomäärä ryhmäkodeissa oli yhteensä 26. Näistä 24 asuntoa oli vakituisille
asukkaille ja kaksi tilapäiskäyttöön, jonka tarve myös kasvoi koko ajan.
Osalle tilapäispaikan käyttäjistä Pirtan autettu palvelu oli liian raskasta ja heidän tiedettiin selviävän kevyemmällä tuella. Yhdistyksessä todettiin ohjatun asumisen asuntolan
tarve ja pohdittiin useita erilaisia ratkaisuja niin hallituksen, henkilökunnan kuin kaupungin
vammaispalvelujen edustajien kanssa. Toiminnanjohtaja ja Tiklin johtaja Sinikka Keinänen
tutustuivat myös mahdollisiin olemassa oleviin kiinteistöihin Kaarinassa, mutta niistä ei
löytynyt sopivaa.
Syksyllä 2009 päädyttiin siihen, että paras tapa olisi uuden asumisyksikön rakentaminen.
Päätettiin tiedustella kaupungilta tonttitilannetta ja esittää vammaispalveluille tarvekartoituksen tekemistä.

Tukiasuntojen palvelutoiminta yhdistykselle
Pirtan tukiasuntojen asukkaiden palvelutoiminnasta vastasi Kaarinan kaupungin kotihoito
vuoden 2012 loppuun asti, minkä jälkeen toiminta siirtyi yhdistykselle. Aikaisemminkin
mahdolliset yölliset hälytykset ohjautuivat ensin ryhmäkotiin, mistä hoitaja kävi tarkistamassa tilanteen ja hälytti tarvittaessa paikalle lisäapua.
Tukiasuntojen osalta hoitajien työ painottui nykyiseen tapaan iltaan ja viikonloppuihin.
Asukkaita ohjataan kodinhoitoon ja muihin arkisiin toimiin liittyvissä asioissa sekä osallistumisessa harrastuksiin ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Asumispalveluyksikkö Pirta tänään
Pirtan autetussa asumisessa on kolme ryhmäkotia, jotka asukkaat ovat nimenneet Viherpeipoksi, Pihlajaksi ja Keltasirkuksi. Asuntoja on yhteensä 26, joista vakituisilla asukkailla
24 ja tilapäishoidolla kaksi.Tukiasuntoja on kahdeksan Järveläksi nimetyssä yksikössä. Sekä
ryhmäkoti- että tukiasuntoja on vapaana.
Useimmat asukkaat käyvät työ- tai päivätoiminnassa Monitoimikeskus Tiklissä, mutta
muutamat ovat jo eläkkeellä ja viettävät päivät kotonaan. Osa asukkaista on asunut Pirtassa vuodesta 1993, joten ikääntyminen on tuonut mukanaan entistä enemmän hoidolli-

Liikunta kuuluu asukkaiden jokapäiväiseen ohjelmaan.
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suutta. Siitä huolimatta osallistuminen erilaisiin tapahtumiin on vilkasta.
Pirtassa on jo useamman vuoden kokoontunut Kansalaisopiston taideryhmä, johon osa
asukkaista osallistuu. Vuosille 2016 ja 2017 ryhmän töistä on julkaistu taidekalenteri. Osa
töistä on kehystettynä löytänyt paikkansa ryhmäkodin seiniltä.
Kahden kuukauden välein järjestettävät asukasyhteisökokoukset ovat tärkeitä tilaisuuksia. Silloin asukkaat ja hoitajat miettivät yhdessä ajankohtaisia asioita, yhdessä asumisen
sujuvuutta ja tulevia tapahtumia.
Asukkaiden omahoitajat järjestävät vuosittain omaisille ns. omaistapaamisia, mikäli siihen on halukkuutta. Omaisilla ja muilla asukkaiden läheisillä on aina mahdollisuus olla
yhteydessä hoitajiin ja keskustella asukkaan asumiseen ja hoitoon liittyvistä asioista.

Taidekalenterissa 2017 julkaistuja töitä.
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Jätkien järvijuoksu on jokakesäinen Pirtan ja Sukkulan asukkaiden yhteinen tapahtuma. Osallistujat valmistautumassa järvikierrokselle.

Kesäiset festarit kuuluvat molempien asumisyksiköiden asukkaiden ohjelmaan.
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ASUNTORYHMÄ SUKKULA
Tammikuussa 2010 Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen kehitysvammaisten laitoshoidon lakkauttamisesta vuoteen 2020 mennessä ja asukkaiden siirtämisestä kotikuntaan.
Samaan aikaan tuli ARA:n ilmoitus, että erityisryhmien asumisen investointiavustus voi
olla jopa 50 %.
Hallitus päätti ryhtyä suunnittelemaan uutta asumisyksikköä. Rakennuskonsultti Pertti
Kujanpää ja arkkitehti Pia Helin Arkkitehtitoimisto Ark´Aboasta valittiin viemään hankesuunnitelmaa eteenpäin. Hanke nimettiin Sukkulaksi.
Pirta, kangaspuut … Sukkula
”Ensimmäisessä hanketapaamisessa Kujanpää sanoi, että kaikille hankkeille pitää olla
oma nimi ja kysyi minulta, mikä tämän hankkeen nimi on. En ollut mitenkään valmistautunut nimi-asiaan, joten äkkiä mietin, että kun meillä on jo Pirta, niin mitä
muuta kangaspuissa on. Sukkula! Niin asumisyksiköstä tuli Sukkula.” - Pirkko Heino

Rahoitus ja suunnittelu
Valtion Asuntorahastolle tehtiin 2 614 149 euron korkotukilaina-anomus lokakuussa
2010. Maaliskuussa 2011 ARA ilmoitti varanneensa ehdollisesti Sukkula-hankkeelle investointi-avustusta 653 537 euroa ja korkotukilainaa 1 960 612 euroa.
Jo helmikuussa 2010 hallitus oli päättänyt varata tontin osoitteesta Hemmilänkatu 1.
Kauppakirja allekirjoitettiin 28.4.2011. Tontin koko on 3149 neliötä.
Asumisyksikön suunnittelutyön pohjana oli vammaispalveluohjaajan tekemä kartoitus,
jonka mukaan lähitarve on 8-12 ohjatun/tuetun asumisen paikkaa. Lopullinen suunnitelma
käsitti seitsenpaikkainen ohjatun asumisen ryhmäkodin ja kahdessa eri rivitalossa yhteensä yhdeksän tuetun asumisen yksiötä.
Suunnittelutyö eteni nopeasti. Urakkapyynnöt laitettiin liikkeelle 23.6.2011 ja niiden
julkinen avaustilaisuus oli 30.8.2011. Rakennus- ja pääurakoitsijaksi tuli Peab Oy. Urakkasopimus allekirjoitettiin 10.11.2011. Rakennustyöt käynnistyivät heti ja urakoitsija ilmoitti
asumisyksikön olevan valmis 30.11.2012. Harjannostajaisia vietettiin työmaalla 23.5.2012.
ARA ilmoitti 25.10.2011 aikaisemman investointi-avustuspäätöksen pitävän, mutta korkotukilainan osuuden kohonneiden kustannusten takia olevan 2 059 511 euroa. Avustusosuus oli 25 % kustannuksista. Yhdistys kilpailutti lainan ja lainan antajaksi tuli Pohjola-pankki.

Kesäisin Sukkulan piha täyttyy kukkasista.
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Asumispalvelujen kilpailutus Kaarinassa
Syksyllä 2011 Kaarinan kaupungin hyvinvointipalvelujen johtaja ilmoitti, että kaupunki ei
käytä ostopalvelusopimuksen mukaisia optiovuosia, vaan tulee kilpailuttamaan kehitysvammaisten asumispalvelut vuoden 2012 aikana. Samalla hän ilmoitti, että kaupunki ei voi
kerralla ostaa koko Sukkulan palvelua, vaan tarvitaan hallittu kasvu.
Rakennustyöt jatkuivat näistä ilmoituksista huolimatta. Asuntoryhmän asunnot ilmoitettiin haettavaksi keväällä 2012. Mahdollisille asukkaille ja heidän omaisilleen järjestettiin
tiedotustilaisuuksia.
Kaarinan kaupungin hankintailmoitus kehitysvammaisten asumispalveluista julkaistiin
27.1.2012 ja tarjoukset piti jättää 2.3.2012 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen
jättivät yhdistyksemme lisäksi Esperi Care Oy ja Attendo Oy. Perusturvalautakunta päätti,
että puitesopimus tehdään kaikkien määräaikaan tarjouksen jättäneiden kanssa.Yhdistyksen osalta puitesopimus allekirjoitettiin 22.11.2012.
Sopimuksessa oli maininta, että sillä ei taata tiettyjä paikkamääriä, vaan päätökset tehdään tarpeen mukaan. Kaikki Pirtan asukkaat saivat jatkaa omissa asunnoissaan.

Palvelutoiminnan rahoitus auki
Sukkulan palvelutoiminnan osalta rahoitus oli pitkään auki. Tästä on kirjattu hallituksen
pöytäkirjoihin 14.6.2012, 4.7.2012 ja 13.9.2012. Hallituksen kokouksessa 4.7.2012 päätettiin, että toiminnanjohtaja menee kaikkiin valtuustoryhmiin ja perusturvalautakuntaan
kertomaan tilanteesta ja rahoituksen tarpeesta.
”Kävin kaikkien valtuustoryhmien kokouksissa elo-syyskuun aikana selvittämässä
Sukkulan tarpeellisuutta ja asukkaiksi valittujen odotuksia toiminnan alkamisesta.
Kaikissa ryhmissä tarve ymmärrettiin ja luvattiin tukea palvelutoiminnan rahoituksen järjestymistä.
Perusturvalautakunta päättikin kokouksessaan 11.10.2012 varata Sukkulan palvelutoiminnalle 180 000 euroa, mutta poisti tuosta rahasta budjettikäsittelyssä 30 000
euroa. Laitoin kaikille kaupunginhallituksen jäsenille viestin 30 000 euron palauttamisesta valtuustokäsittelyssä. 11.12.2012 kaupunginhallituksen esitys Sukkulan palvelutoimintaan oli 178 560 euroa, mikä pysyi myös valtuustossa. Tällä rahalla toiminta
voitiin aloittaa 1.3.2013.
Lähes 20 vuoden toiminnanjohtaja-aikani suurin onnistumiseni omasta mielestäni
on ollut Sukkulan palvelutoiminnan rahoituksen järjestäminen.” – Pirkko Heino
Yhdistys vastaanotti uudisrakennukset 30.11.2012, mutta palvelutoiminnan rahoituksesta
johtuen toiminta voitiin aloittaa ja asukkaat pääsivät muuttamaan uuteen kotiinsa vasta
1.3.2013. Kaikki asunnot täyttyivät lukuun ottamatta yhtä jo suunnittelussa tilapäisasunnoksi tarkoitettua ryhmäkodin asuntoa. Elokuussa 2015 tämäkin asunto otettiin vakituiseen asumiseen.
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Asuntoryhmä Sukkulaan kuuluu kolme erillistä rakennusta.

Asuntoryhmä Sukkula tänään
Sukkulan asukkaat ovat nuoria kehitysvammaisia ja muita erityisnuoria. Päivisin he käyvät
joko toimintakeskuksessa, avotyössä tai koulussa. Henkilökunnan työ on ensisijaisesti ohjaavaa ja tukevaa.Yövalvontaa ei ole, mutta hälytyspalvelu ostetaan ulkopuoliselta palvelutuottajalta. Aluksi yövalvonnan puuttuminen herätti pelkoa erityisesti asukkaiden omaisissa, mutta kaikki on sujunut hyvin.
Asukkaat ovat vapaa-ajallaan
paljon mukana erilaisissa harrastuksissa ja erityisesti liikuntatoiminnoissa. Sukkulaan hankittiin
maaliskuussa 2015 side by side-sähköpyörä, joka on ahkerassa
käytössä myös Pirtassa ja usein
lainassa kaupungin liikuntatoimen
tapahtumissa. Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry:n
Tukilinjafoorumi avusti pyörän
hankintaa 3500 eurolla.

Kahdenistuttava pyörä mahdollistaa
liikkumisen riemun kaikille. Sukkulan ohjaajat Hanna Paavola ja Marleena Leskinen testimatkalla.
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Asuntoryhmä Sukkulassa ei vietetty varsinaisia avajaisia, vaan ne korvattiin 21.8.2013
yhteistyökumppaneille ja asukkaiden läheisille järjestetyllä kahvitilaisuudella ja 26.3.2014
järjestetyllä ”Omannäköistä arkea 1- vuotisseminaarilla”, jossa oli mukana mm. ASPA -säätiön toimitusjohtaja Jyrki Pinomaa.
Sukkulan pihapiirin rakentamista on myöhemmin lisätty varastovajalla ja portailla tontilta Käräjätuomarinkadulle. Asuntoryhmä Sukkula oli ehdolla Kaarinan vuoden 2012 rakennushankkeeksi, mutta jäi toiseksi saaden kunniamaininnan.

Portaat mahdollistavat turvallisen kulun talvisin ja toimivat
kuntoiluhaasteena kesäisin.
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LYHYTAIKAISHOITO JA ASUMISVALMENNUS
Vakituisten asukkaiden lisäksi Sukkulassa on ollut ja Pirtassa on edelleen mahdollisuus
lyhytaikaishoitoon ja asumisvalmennukseen. Niiden tarkoituksena on antaa valmiuksia vakituiseen asumiseen ryhmäkodissa tai omassa asunnossa. Lasten lyhytaikaishoito mahdollistaa vanhemmille vapaata usein hyvinkin vaativasta hoitotyöstä.

Pienet ja Nuoret Pirtassa -viikonloppuhoitojaksot
Vuonna 2008 päättyneen Reppu-projektin aikana aloitettiin pienten erityislasten viikonloppuhoitojaksot Pirtassa. Projektin päätyttyä Pienet Pirtassa -toiminta siirtyi yhdistyksen
toiminnaksi Kaarinan kaupungin erillisrahoituksen turvin.
Yksi viikonloppuhoitojakso kestää yleensä lauantaista sunnuntaihin. Mukana voi kerrallaan olla kolme lasta. Hoitajien määrä on vaihdellut, mutta ihannetilanne on ollut silloin, jos
ainakin vilkkaampina toiminta-aikoina hoitajia on ollut yhtä monta kuin lapsiakin.
Toimintaan osallistuneet lapset olivat alusta lähtien usean vuoden ajan aina samoja eli
heitä, joiden vanhemmat erityisesti kaipasivat vapaata hoitotyöstä. Kaikkiaan toiminnassa
on ollut mukana kymmenkunta erityislasta.
Vuosien myötä lapset varttuivat nuoriksi teineiksi. Viikonloput muuttuivat myös enemmän asumisvalmennuksellisiksi ja arkipäivän taitoja opettaviksi. Samalla toiminnan nimi
muuttui muotoon Nuoret Pirtassa.
Nuorten viikonloppujaksoja järjestetään nykyisin kaksikymmentä vuodessa. Tarvetta
isommallekin määrälle olisi, mutta toiminta vaatii niin paljon resursseja, ettei siihen ole
ollut mahdollisuutta.

Kohti omaa elämää -valmennus eli KOE
Kotona asuvat nuoret kehitysvammaiset tarvitsevat asumisvalmennusta selviytyäkseen
myöhemmin itsenäisesti tuetussa tai ohjatussa asumisessa. Vuonna 2014 kaupungin vammaispalveluohjaaja kartoitti näiden nuorten määrää, ja se todettiin isoksi. Sukkulan vastaava ohjaaja suunnitteli yhteistyössä työryhmän kanssa Kohti omaa elämää -projektin,
jonka aikana nuorille ja heidän vanhemmilleen annettiin tietoja ja taitoja itsenäisempään
asumiseen. Mukana oli 13 perhettä.
KOE-projektiksi nimetyn toiminnan jälkeen asumisvalmennusviikonloppuja on jatkettu
Pirtan vapaina olevissa tukiasunnoissa. Mukana on ollut kaikkiaan kymmenen nuorta, joista yksi on muuttanut asumaan Pirtan tukiasuntoon ja yksi Sukkulan ryhmäkotiin.
Nykyisin näitä viikonloppuja järjestetään kerran kuukaudessa.
Seuraavassa on Teemu Marjakankaan tarina muutosta kotoa asumisvalmennuksen kautta Pirtaan.
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Kohti omaa elämää -viikonloput järjestetään Pirtan vapaana olevassa tukiasunnossa, joka on
kalustettu värikkäästi ja kodinomaisesti.

KOE-viikonloppuihin kuuluu myös ruoanlaittotaitojen opettelu.
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TEEMUN MUUTTO PIRTAAN
Asumisvalmennusta Kiesissä
Sain kirjeen asumisvalmennukseen Kasevalta. Siinä oli, että olis mahdollisuus mennä asumisvalmennukseen. Siihen kutsuttiin mut ja vanhemmat. Mä sanosin vanhemmille, että mä
koitan tota juttua. Oli odottavainen fiilis. Sisarukset ja vanhemmat kannustivat menemään
siihen.
Tuntu oudolta mennä Kiesiin kun ei tuntenu ketään ja oli vähän outo tunne. Lapussa
luki, että harjoitellaan itsenäiseen elämään taitoja, mutta en oikeestaan tiennyt mitä se
tarkoittaa.
Siellä Kiesissä oli Hanna Paavola ja Maria Kivilahti ja ne tuli kätteleen ja toivottaan tervetulleeksi. Jäin siihen sohvalle odottaan. Vähän ajan päästä muita valmennukseen osallistuvia nuoria alko tulemaan. Sit ku kaikki oli tullu nii heitettii hernepussii toiselle ja kerrottiin nimi ja mistä tykkää ja tommosta vähä. Tuli rennompi olo hiljalleen. Siellä tutustuttiin
toisiin ja syötiin välipalaa. Sit saatiin ne kansiot mihi laitettiin papereita ja lappuja mitä
saatiin nii säilöön. Sit saatiin lopuks paperi mihi sai ruksata et oliks hyvää vai huonoo nii
mä pistin et oli erittäin hyvää. Et tykkäsin siitä kokemuksesta. Näitä tapaamisia oli monta.
Ei ehkä siin vaiheessa asuminen tuntunu kuitenkaan siltä että, mä muuttaisin mihinkään.
Halus sillon asuu vanhempien luona.

Asumisharjoittelu Pirtassa
Hanna ehdotti asumisharjottelua Littoisissa Pirrassa. Kylhän se ensin pelotti ja oli vähä
semmone epävarma olo. Sit mä rupesin sisarusten kans puhumaan ja he puhu mulle, että
ois se hyvä että ois oma asunto ja itsenäistyisin. Ne kannusti aika paljon ja puhuttiin asiasta. Sit tuli pikkuhiljaa semmone ajatus, että mä voisin mennä kokeileen sitä asumisharjottelua. Sit me ilmotettiin, että mä voisin mennä sinne.
Ensimmäisen kerran ku mä tulin isän kyydillä mulla oli varattu se viikonloppu. Sanottiin
et sinne tulee toinenki harjotteleen. Sit mä vaan pakkasin tavarat ja me lähettiin Pirtaan
menemään. Kyl se jännitti. Muistaakseni ku tultiin Pirran alapihalle auton kans ni mä ensimmäisen kerran tapasin Pirkon. Tuli sanomaan et sä oot varmaan Teemu. Sit me mentiin
ja Pirkko ohjas meidät missä me voidaan odottaa Hannaa ja Tuijaa, jotka tuli vähä myöhemmin.
Sit me mentiin asuntoon. Kyl se tuntus oudolta ensin. Sit Tuijaki sanos et mä voin valita
sängyn ja mä valitsin. Kattelin vähä ympärilleni ja vähä juteltiin. Sit tuli se toinen harjottelija. Sit Pirkko tuli antaan kirjekuoret missä oli rahaa ostoksiin. Käytiin sit kaupassa Tuijan
autolla. Sit ku piti miettii mitä ostaa nii Hanna tuli vähä neuvomaan mitä ostaa.
Harjoteltiin ruoan tekemistä ja oliha se outoo ku meni nukkumaan vieraassa ympäristössä. Ei saanu oikeen nukutuks alkuun kunnolla. Siinä oli sitten olohuoneessa Tuija yökkönä nii se vähän semmotti autto. Sit me käytiin Turussaki ja siel me käytii kauppahallissa.
Sit me käytiin Hansassa ostaan jäätelöt. Aika meni äkkiä ja sit huomas et on jo sunnuntai
ja piti lähtee kotiin. Kyl mul tuli semmone olo, että kyl mä haluun jatkaa tätä. Mä puhusin
Tuijalle, että mä haluisin olla yksin siinä asumisvalmennuksessa.
Sit me käytiin yläkerrassa mikä oli mulle iha uus kokemus ja uusii ihmisii. Oli se vähä
outoo ku monet ohjaajat tuli esittäytyy ja kättelee. Oli se kivaa kans. Sit mä yks kerta ku

33

olin yksin nii tuli tää alakerran ohjaaja esittäytymään ja siinä tehtiin Anitan kaa ruokaa ja sit
Anita esitteli muut alakerran naapurit ja pääsin tutustuun heidän asuntoihin. Siin vaihees
tuli semmone tunne et määki haluisin oman asunnon et sais tehä siitä oman näkösen. Oisko ollu vajaa puol vuotta ku tätä asumisharjottelua kesti. Asumiskertoja oli paljon. Joskus
käytiin Logomossa kattoon stand up komiikkaa ja sit on päässy ohjaajien kanssa käymään
kauppakeskuksissa ja päässy lenkille.

Muutto Pirtaan
Sit mä aloin miettimään sitä asumista ja Tuijaki alko puhumaan jos sä muuttasit omaan
asuntoon ja saisit sisustaa siitä oman näkösen. Sit mä aloin puhumaan läheisille ja he tuki
mua tosi paljon siinä muutossa. Se ensiks tuntu semmoselta ku täältä on aika kaukana noi
palvelut, etten mä haluis muuttaa. Sit se vaan ku käytiin keskustelua ja mä kattosin aikapaljon vammaisista kertovia dokumentteja asumisesta. Sit heräs mielenkiinto et haluiski
mennä asumaan.
Sit oli tämä kokous sosiaalityöntekijän luona ja sinne tuli sosiaalityöntekijä ja Pirrasta
Aniitta, Tuija, minä ja mun vanhemmat ja siel sitte sosiaalityöntekijä kysys et mite on menny ja sanosin et hyvin.Tuija sanos mulle että mitäs me on puhuttu. Sanoin sit et mä haluisin
omaan asuntoon Pirtaan.
Sit sovittiin muuttopäivä ja mä muutin 15 syyskuuta 2016 omaan asuntoon Pirtaan.
Isoveli autto mua paljon muutossa. Käytiin Ikeasta ostaan kaikkee mitä tarvii. Mä oon
viihtyny Pirrassa. Alussa oli vähän ulkopuoline olo mut, nyt on tutustunu henkilökuntaan
ja naapureihin ja sit mä ajattelin et kyl se täst lähtee.
Tuijaa ja Hannaa ja Mariaa mä kiitän et mä sain tän mahdollisuuden harjotella asumista ja saada lopulta oma asunto. Ja sitte tääl on tosi mukava ja auttavainen henkilökunta.
Asukkaat on mukavia, on saanu uusia kavereitaki.Vieläki joka päivä oppii uusii asioi. Kiitos
paljon kaikille.
Teemu Marjakangas
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TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
Yhdessä Kaarinan Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa yhdistys teki vuoden 2016 alussa
aloitteen Kaarinan kaupungille. Aloitteen tarkoituksena oli kartoituksen tekeminen kehitysvammaisten tulevien vuosien asumispalvelutarpeista. Kartoitus palvelisi yhdistystä
mahdollisissa uusissa rakennus- ja asuntojen hankkimissuunnitelmissa sekä tukiyhdistystä
erityisesti nuorten asumis- ja muiden palvelujen turvaamisessa.
Kaupungin vammaispalvelut toteutti kartoituksen lähettämällä kyselyn kaikille niille 17
vuotta täyttäneille kaarinalaisille kehitysvammaisille, jotka asuivat omaistensa kanssa. Kyselyssä kartoitettiin vastaajien lähivuosien asumisen ja asumisvalmennuksen tarpeita.
Selvityksen perusteella Kaarinassa on tarpeita erityisesti asumisvalmennuksen sekä autetun ja ohjatun asumisen järjestämiselle. Osalla vastaajista ilmeni suunnitelmia myös itsenäiseen asumiseen siirtymiseksi. Asumisvalmennuksen ja tilapäishoidon tarve on suuri,
koska lapsuudenkodissaan asuu arvioiden mukaan 35 nuorta tai aikuista kehitysvammaista.
Vastausten mukaan nuoret kehitysvammaiset haluavat asua lähellä palveluja ja hyvien
liikenneyhteyksien päässä. Tämä on hyvä huomioida esimerkiksi uudisrakentamista suunniteltaessa.
Kaarinan perusturvalautakunta on merkinnyt kartoitusselvityksen tiedokseen 13.12.2016
ja Kasevan hallitus tammikuussa 2017.

Hoitajien käsipareja tarvitaan niin vakituisten kuin lyhytaikaisasukkaiden laadukkaan hoidon
turvaamiseksi.
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KAIKILLE AVOIN KOHTAAMISPAIKKA
Yhdistys ylläpitää Kaarinan kaupungin ja STEA:n toiminta-avustuksilla Avoin kohtaamispaikka Kiesiä, joka sijaitsee osoitteessa Kiesikatu 8. Toimintaa on järjestetty jo 21 vuotta
ja se on alkanut RAY:n tukemalla ”Omista voimavaroista aktiiviseen arkeen”-projektilla,
joka on tarkemmin esitelty sivulla 47.

Taustaa
Kaarinan sosiaalilautakunta teki vuonna 1995 vammaispalvelukartoituksen, jossa lähetettiin 728 kyselylomaketta.Vastauksia tuli 327 kappaletta. Näissä korostui tarve uudesta toimipisteestä, jossa voisi tavata muita henkilöitä ja joka olisi tukipiste erilaisen tuen saamista
ja voimien keräämistä varten elämän eri tilanteissa.Tämän kartoituksen ja aiemman ”Asumis- ja työtoiminta”-projektin pohjalta kaksi yhdistyksen hallituksen jäsentä valmisteli Raha-automaattiyhdistykselle anomuksen projektista, jossa yhdistyisivät kohtaamispaikka ja
avotyöntekijöiden tuki- ja valmennuskeskus.
Raha-automaattiyhdistys myönsi yhdistykselle 500 000 markan projektiavustuksen vuodelle 1996 ja ilmoitti samalla ottaneensa vuosien 1997 - 1999 suunnitelmiin samansuuruiset avustukset.

Kasevan Kiesi projektin aikana
183 neliön vuokratila löytyi Kaarinan keskustasta Kiesikadulta. Sama toimitila on
käytössä edelleen. Nimikilpailun perusteella avoimen kohtaamispaikan ja tuki- ja
valmennuskeskuksen nimeksi tuli Kasevan
Kiesi. Avajaiset järjestettiin 16.4.1996, tasan neljä vuotta yhdistyksen perustamisen
jälkeen.

Syksyn värikkäistä lehdistä voi taiteilla kauniin kukkakimpun.
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Kohtaamispaikassa korostettiin kävijöiden omien voimavarojen ja toiveiden mukaista toimintaa ja haluttiin mahdollistaa elämyksien saaminen erilaisten tapahtumien ja tutustumiskohteiden kautta.Tavoitteena oli myös erilaisten ihmisten toisilleen antama vertaistuki
”ihmisenä ihmiselle”, kuten eräs kävijä muotoili. Kaarinan lisäksi kävijöitä oli Piikkiöstä,
Paimiosta ja Sauvosta. Toinen projektityöntekijä keskittyi erityisesti kohtaamispaikan toiminnan ja toinen avotyöntekijöiden ohjaamiseen.
Avotyönohjaajan tehtäviin kuuluivat ohjaustyön lisäksi työpaikkojen etsiminen ja yhteyksien pitäminen työnantajiin. Vuonna 1996 avotyöpaikkoja oli sekä Kaarinan kaupungilla
että yksityisillä työnantajilla. Toisena avotyönohjaajana toimi kaupungin toimihenkilö.
Vuonna 1997 käyntejä Kiesissä oli jo 3538 ikäjakauman ollessa 20-60 vuotta. Kohtaamispaikan toiminta laajeni kahvilailloilla ja erilaisilla kursseilla. Vuoden lopulla ohjauksessa oli
kaksitoista avotyöntekijää. Kaarinan kaupunki maksoi avotyöntekijöiden työosuusrahat.

Iloista iltapäivän viettoa Kasevan Kiesissä.
Raha-automaattiyhdistyksen avustus vuodelle 1998 oli 400 000 markkaa, koska edelliseltä
vuodelta oli säästynyt huomattava summa. Kävijöiden aktiivisuus ja sosiaalisuus lisääntyivät ja uusia toimintamuotoja otettiin mukaan. Näitä olivat mm. torstaitreffit, keskustelupiirit, vatsatanssikurssi ja erilaiset tiedotustuokiot.
Maaliskuusta toukokuuhun kokeiltiin puhelinpäivystystä myös aukioloajan ulkopuolella
keskiviikkoisin, mutta se lopetettiin, koska soittajat olivat samoja, jotka päivisin kävivät
Kiesissä ja soittivat iltaisin lähinnä säälistä päivystäjää kohtaan.
Vuoden lopulla avotyönohjaajalla oli kaksitoista asiakasta, jotka yhtä lukuun ottamatta
olivat mielenterveyskuntoutujia.
Projektin viimeisenä vuonna Kiesin toiminta monipuolistui entisestään. Uusia toimintoja olivat kuntojumppa, painonhallintakurssi, vakituiset pelivuorot Vaparissa ja sählyottelut
Torpan toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa sekä toripäivät kesällä. Avotyön ohjaus jatkui entiseen tapaan.

Kasevan Kiesi projektin jälkeen
Yhdistys haki Kiesin toiminnalle kohdennettua toiminta-avustusta vuodelle 2000 ja sai
myönteisen päätöksen 400 000 markan avustuksesta. Samalla saatiin ilmoitus, että toimin-
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ta on otettu RAY:n suunnitelmiin 300 000 markan avustuksella vuodelle 2001 ja 200 000
markan avustuksella vuodelle 2002 edellytyksellä, että Kaarinan kaupunki tulee mukaan
toiminnan rahoitukseen.
Kaarinan kaupungin vammaispalvelujen kanssa neuvoteltiin Kiesin tuki- ja valmennuspäivien ostamisesta. Kaupunki päätti ostaa ko. päiviä 40 000 markalla vuonna 2000. Neuvotteluissa sovittiin myös, että kaikki avotyön ohjaus siirtyy kaupungin ohjaajalle ja Kiesin
rooli avotyöntekijöiden tuki- ja valmennuskeskuksena korostuu.
Kohtaamispaikan toiminta jatkui entisellään, mutta kävijöitä pyrittiin aktivoimaan ottamaan yhä enemmän vastuuta toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Vuosina 2003-2005 RAY:n toiminta-avustusavustus kohtaamispaikalle oli 30 000, 31 000
ja 32 000 euroa. Kaarinan kaupunki osti tukipäiviä 17 000 eurolla.
Kaarinan kaupungin sosiaalilautakunnan vuoden 2006 talousarvioehdotuksesta oli kokonaan poistettu avustus Kiesille. Hallitus ja toiminnanjohtaja ottivat yhteyttä kaupunginhallituksen jäseniin avustuksen palauttamiseksi. Myös kävijät olivat aktiivisia ja esittivät
mm. Kaarina-lehdessä toiveensa Kiesin säilymisestä. Myöhemmin 20 000 euron avustusraha palautettiin talousarvioon. RAY:n avustus vuodelle 2006 oli 37 000 euroa sisältäen
tietokonehankinnat. Kasevan Kiesin 10-vuotisjuhlaa vietettiin 19.4.2006.

Kiesiläisiä ja pirtalaisia retkellä Kuhankuonolla.
Hallitus käsitteli Kiesin vaikeaa taloustilannetta kokouksessaan 7.6.2006 ja totesi, että
vuodelle 2007 tarvitaan kaupungilta vähintään 30 000 euroa, jotta toiminta voi jatkua.
Asiasta päätettiin tiedottaa kaupunginvaltuutetuille. Vuoden 2007 ostopalveluraha pysyi
kuitenkin 20 000 eurona ja Kiesin taloustilanne vaikeana. RAY:n avustus oli 34 000 euroa.
Seuraavana vuonna Kaarinan ostopalveluraha oli 37 860 euroa ja RAY:n avustus 34 000
euroa. Tämä toi pientä helpotusta taloustilanteeseen. Kaupungin osuudesta käytiin jatkuvasti neuvotteluja ja yhdistys esitti perusteluja Kiesin toiminnan tarpeellisuudelle.
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Jatkuva talouden miettiminen ja epävarmuus tulevaisuudesta oli raskasta niin henkilökunnalle kuin kävijöillekin. Ohjaajien määrää ja työsuhteita jouduttiin tarkastelemaan kulloisenkin taloustilanteen mukaan.
Vuosi 2008 oli Kaarinassa mielenterveyden teemavuosi. Kiesi oli mukana Hyvän mielen-messuilla Vaparissa ja huomioi muutenkin teemavuoden erilaisilla tapahtumilla.

Kiesi Onnikkaan?
Vuoden 2009 alussa hallituksessa suunniteltiin mahdollisuutta varata Kiesille uudet toimitilat Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön uudesta palvelutalo Onnikka II:sta ja
huhtikuussa hallitus päättikin vuokrata 181 neliön tilat. Suunnitelmien mukaan Onnikka II
olisi valmis vuonna 2011.
Lokakuussa säätiön hallitus ilmoitti, että Onnikka II rakennetaan senioritalona ilman
vanhusten ryhmäkoteja ja Kiesin toimintaa. Tähän päättyi lyhyt seikkailu nykyisten toimitilojen ulkopuolella.

Kasevan Kiesin asema vahvistuu
Kaarinan terveyskeskukseen avautui 1.1.2009 Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti,
jonka ylilääkärinä aloitti Antti Mikkonen. Yhteistyö Vintin kanssa vahvisti Kiesin asemaa
kaarinalaisessa mielenterveyspalvelujen kentässä ja nosti sen tasavertaiseksi kumppaniksi
asiakkaiden palveluita kehitettäessä.
Toiminnan perustan vahvistumisesta huolimatta Kiesin talous oli edelleen ahtaalla. RAY
piti oman osuutensa edellisvuosien tasolla ja kaupungin ostopalveluraha ei kasvanut toivotulla tavalla. Toimintaa kehitettiin edelleen kävijöiden toiveiden mukaisesti ja yhteistyö
muiden Kaarinassa toimivien päiväkeskusten kanssa lisääntyi.

Kiesin ovi on avoin ja kynnys matala
jokaiselle tulijalle.
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Avustus kansalaistoimikunnan lautakunnan alaisuuteen
Keväällä 2012 Raha-automaattiyhdistyksen valmistelija kyseenalaisti Kiesin kansalaistoiminnan, koska kaupunki ostaa Kiesin ja muita yhdistyksen palveluja. Vintin ylilääkäri Mikkosen
kanssa sovittiin, että Kiesiä kehitetään jatkossa erityisesti avoimen toiminnan suuntaan.
Kaarinan hyvinvointipalveluissa päätettiin, että Kiesin avustus siirtyy perusturvalautakunnalta kansalaistoiminnan lautakunnalle vuoden 2013 alussa.
Kasevan Kiesi-nimen muuttamista oli silloin tällöin kuluneiden vuosien aikana mietitty,
mutta asia ei ollut edennyt. Nyt Kasevan Kiesin nimi muutettiin Avoin kohtaamispaikka
Kiesiksi.
Kansalaistoiminnan lautakunnan avustus Kiesille vuodelle 2013 oli 65 940 euroa ja RAY:n
36 000 euroa. RAY:n avustuspäätös koski vain vuotta 2013 ja siinä oli maininta, että yhdistys tarkastetaan vuoden aikana avustuskohteen rajapintojen selvittämiseksi, jonka jälkeen
jatko-avustamisen edellytykset arvioidaan. Tarkastus suoritettiin maaliskuussa 2013.
Vuonna 2014 molemmat avustukset pysyivät samoina kuin edellisenäkin vuonna. Koska
Kiesin talous oli jatkuvasti tiukka ja yhdistys joutui käyttämän siihen omaa rahoitusta,
päätti hallitus, että toiminnan jatkuminen vuoden 2015 jälkeen pitää selvittää Kaarinan
kaupungin edustajien kanssa.
Mielenterveyskuntoutujien omaisryhmä KaaOs aloitti toimintansa Kiesissä keväällä
2014 vapaaehtoisten vetäjien ohjaamana.

Kiesiläisiä kävelyretkellä.

Takaisin perusturvalautakunnalle
Avustusasian siirryttyä takaisin perusturvalautakunnalle neuvotteluja käytiin erityisesti
terveyskeskuksen johtavan ylilääkärin Erkki Tuomaalan kanssa ja ne johtivatkin positiiviseen ratkaisuun. Vuodelle 2015 Kiesi sai kaupungin perusturvalautakunnalta avustusta
78 000 euroa, mutta RAY:n osuus pysyi edelleen entisellään 36 000 eurona. Näilläkin avustuksilla talous pysyi tiukkana ja vaadittiin paljon ohjaajien mielikuvitusta ja taitoja järjestää
kävijöille mielenkiintoista ja aktivoivaa toimintaa.
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Kiesiläisiä kasvimaalla päivätoimintakeskus Nappi ja Plätyn tontilla.

Vaparissa on pelattu monta Kiesin ja Tiklin asiakkaiden sählyottelua.
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Toukokuussa 2015 hallitus päätti, että vuosina 2015-2017 yhdistys korvaa omalla rahoitusosuudellaan toiminnan mahdollisen alijäämän. Molempien rahoittajien kanssa tulee kuitenkin jatkuvasti neuvotella avustusten saamiseksi sellaisiksi, että ne vastaisivat todellisia
Kiesin toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kuluja. Toimintaa pidettiin kuitenkin niin tärkeänä, että sen jatkuminen tulee saada turvattua.
Turun Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Nina Jalo teki vuonna 2015 opinnäytetyönsä Kiesin toiminnasta haastattelemalla kävijöitä ja työntekijöitä. Lopputyön nimi
”Tää on maailman paras paikka” kuvaa hyvin kävijöiden ajatuksia.

Korotus Raha-automaattiyhdistyksen avustukseen
Vuonna 2015 yhdistyksen edustajat tapasivat Raha-automaattiyhdistyksen valmistelijan
kaksi kertaa. Tapaamisissa keskusteltiin erityisesti Kiesin toiminnasta, mutta myös projekteista. Kiesin tarpeellisuutta kävijöiden omana kohtaamispaikkana korostettiin samoin
kuin sitä, että kävijät ovat ottaneet entistä enemmän vastuuta toiminnan suunnittelusta ja
järjestämisestä.
RAY:n avustuspäätös vuodelle 2016 oli vuosien kovan työn tulos ja iloinen yllätys:
50 000 euroa. Kaupungin avustus säilyi entisellään. Nyt oli vihdoin päästy sille tasolle, että
pakollisten kulujen jälkeen myös toiminnan järjestämiseen jäi vähän enemmän rahaa.
Avustukset vuodelle 2017 ovat molempien rahoittajien osalta samat kuin edellisenä
vuonna.

Varjosta valoon runokirja
Kiesissä aloittanut ja myöhemmin Vapaaehtoistoiminnan keskus Palettiin siirtynyt runoryhmä aloitti toimintansa vuonna 2012. Ryhmän omista runoista koottu kirja Varjosta
valoon julkaistiin Kaarinan harrastemessuilla syksyllä 2014.
Runoryhmä toimii edelleen ja käy pyydettäessä esiintymässä erilaisissa tilaisuuksissa ja
tapahtumissa.
Kirjassa ensimmäisenä on Marjatan runo ”Runo”.

RUNO
Mikä on runo
jonkun ihmisen ajatusko
ilon ilmaisu
tai pahan mielen purkaus
rakkaudesta ja tuskasta ne syntyvät
runot
kätkevät itseensä
ihmisten salatuimmat tunteet
kerro ne tuulelle
tai perhoselle kukassa
tuuli kuljettaa ne mukanaan
kuiskaten ne rakkaimpasi korvaan
perhonen vie toiselle perhoselle
rakastetulleen.
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Avoin kohtaamispaikka Kiesi tänään
Kiesissä käy päivittäin 20-25 kävijää, joista suurin osa on mielenterveyskuntoutujia. Hyvin pian ensimmäisten vuosien jälkeen osoittautui, että nimenomaan kyseisille henkilöille
kohtaamispaikan tarve oli suurin. Alkuvuosina kävijöinä oli myös muita pitkäaikaissairaita
ja vammaisia henkilöitä.
Toiminnassa painottuu edelleen kävijälähtöisyys ja viikottain ohjelmaa suunnitellaan yhteisissä Kiesi-tuokioissa. Monet kävijät toimivat ryhmien ja eri toimintojen vetäjinä. Retkiä
ja tutustumiskäyntejä tehdään lähialueelle. Liikunnan merkitystä on korostettu aina. Yhteistyö Kaarinan muiden päivätoimintakeskusten, Talon sekä Napin ja Plätyn, samoin kuin
turkulaisen Tsemppi-talon kanssa on kiinteää.
Yhteistyö Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin kanssa alkoi heti sen perustamisen
jälkeen, ja on jatkunut ja jatkuu edelleen. Toinen tärkeä yhteistyökumppani on Aikuispsykiatrian poliklinikka.

Avoin kohtaamispaikka Kiesillä on avarat ja kauniit toimintatilat Kaarinan keskustassa Kiesikadulla.
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Kiesin ohjaajat Maria Lehtonen ja Anne-Mari Näsilä toivottavat kävijät tervetulleiksi.
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KEHITTÄMISPROJEKTIT
Yhdistyksessä on 25 vuoden aikana toteutettu seitsemän kehittämisprojektia Raha-automaattiyhdistyksen avustusten turvin. Vuoden 2017
keväällä alkoi uusin STEA:n avustuksella toimiva Vahva vapaaehtoinen
-projekiti. Kaikki projektit ovat jättäneet pysyvää toimintaa kaarinalaiseen vammais- ja mielenterveystyöhön sekä vapaaehtoistoimintaan.

ASUMIS- JA TYÖTOIMINTAPROJEKTI 1993 – 1995
Projektin tavoitteena oli mahdollistaa vammaisten itsenäinen elämä omista voimavaroista
lähtien. Tavoitteena oli valmentaa 10-15 vammaista henkilöä avosuojatyöhön ja samoin
5-10 henkilöä mahdollisimman itsenäiseen asumiseen.
Vuosina 1993 -1994 projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Kehitysvammaliiton ”Toimiva vammaishuolto kunnassa” -projektin kanssa. Toiminnan toteuttamisessa oli ensiarvoisen tärkeää yhteistyö Kaarinan kaupungin eri hallintokuntien, sosiaalialan oppilaitoksen, paikallisten järjestöjen sekä vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä kanssa.
Toiminnan ohjaajien määrä vaihteli yhdestä kahteen kulloisenkin taloudellisen tilanteen
mukaan. Lisäksi mukana oli työllistettyjä tukityöntekijöitä.
Projektin päätöstilaisuus oli 6.3.1996.

Avotyötoiminta
Projektin käynnistyessä tehtiin selvitys kaupungin toimipisteiden ja kaarinalaisten yrittäjien edellytyksistä ja mahdollisuuksista työllistää avotyöntekijöitä eri työpisteisiin. Viisitoista toimijaa suhtautui periaatteessa myönteisesti vammaisten työllistämiseen erilaisiin
keittiö- ja kiinteistönhoitotöihin sekä kokoonpano- ja pakkaustehtäviin.Tukitoimenpiteinä
toivottiin valmennusta henkilökunnalle, apua työn opetuksessa sekä ohjausta ja valmennusta työpaikoilla.
Keväällä 1993 aloitti avotyöntekijöiden tukiryhmä, jonka tarkoituksena oli tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä työpaikoissaan. Keskustelupainotteisten kuukausikokoontumisten lisäksi ryhmälle järjestettiin koulutusta ja virkistystä.
Avotyön valmennukseen osallistui 21 asiakasta, joista 17 kokeili avotyötä projektin aikana. Avotyöhön ja sen valmennukseen osallistui sekä kehitysvammaisia että mielenterveyskuntoutujia.

Asumisvalmennus
Asumisvalmennukseen osallistui kaikkiaan yksitoista vammaista henkilöä. Projektin aikana
kuusi henkilöä muutti asumaan omiin asuntoihin joko ryhmäkotiin tai tuettuun asumiseen.
Syksyllä 1993 käynnistettiin vanhempien tukiryhmä niille vanhemmille, joiden lapset
osallistuivat asumisvalmennukseen. Tukiryhmä toimi pitkälti vuorovaikutteisesti tukeutuen osallistujien omiin kokemuksiin. Kokoontumisten loppuvaiheessa ryhmästä pyrittiin
muodostamaan itsenäisesti toimiva vanhempien verkosto. Ryhmän toiminta loppui vuoden 1994 loppupuolella.
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Johtopäätökset
1. Asumisvalmennuksen järjestäminen siirryttäessä itsenäiseen asumiseen tai asumismuodon vaihtuessa on erittäin merkityksellistä.
2. Vammaisten nuorten perheiden tukeminen elämän muutostilanteissa ja tarvittaessa
tukiryhmien järjestäminen varmistavat muutoksen onnistumista
3. Yksilöllisen ohjauksen ja valmennuksen merkitys sekä asumisessa että avotyöhön siirryttäessä on erittäin suuri.
4. Avotyöntekijöiden tueksi tarvitaan tuki- ja valmennusyksikkö.
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OMISTA VOIMAVAROISTA AKTIIVISEEN ARKEEN
-PROJEKTI 1996 – 1999
Asumis- ja työtoimintaprojektin ja Kaarinassa tehdyn vammaispalvelukartoituksen pohjalta yhdistyksessä syntyi päätös tuki- ja valmennuskeskuksen perustamisesta siten, että
siinä yhdistyisivät avoin kohtaamispaikka ja avotyöntekijöiden tuki- ja valmennuskeskus.
Projektin lähtökohtana oli, että jokainen on hyvä jossakin vammasta tai muusta rajoitteesta huolimatta. Tavoitteena oli ihmisen omia voimavaroja ja toimintakykyä korostaen
pyrkiä löytämään hänelle mielekästä työtä ja tekemistä sekä valmentaa avotyöhön ja perustaa tuki- ja valmennuskeskus. Toisena tavoitteena oli tarjota kohtaamispaikka vammaisille, pitkäaikaissairaille ja vapaaehtoistyöntekijöille sekä lisätä erilaisten ihmisten integraatiota ja poistaa esteitä.
Projektiin palkattiin kaksi ohjaajaa, joista toisen työpanos keskittyi avotyönohjaukseen
ja toisen kohtaamispaikan toimintaan. Avotyönohjaajan työparina toimi kaupungin vastaava ohjaaja.

Avotyötoiminta
Avotyössä hyödynnettiin kehitysvammahuollon toimintamallia, jossa on käytetty apuna
työhön valmennusta ja erilaisia tukimuotoja. Kasevan Kiesiksi nimetty kohtaamispaikka
alkoi toimia työhönvalmennuspaikkana, jossa kartoitettiin henkilön osaamista.
Ohjaajan työhön kuului avotyöntekijän ohjaamisen lisäksi työpaikkojen etsiminen ja yhteyksien pitäminen työnantajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Yhteistyö Torpan toimintakeskuksen johtajan ja Kaarinan Mielenterveyskeskuksen kanssa oli kiinteää.

Miehet perunankuorimistalkoissa.

47

Vuoden 1996 lopulla avotyön ohjauksessa oli kymmenen henkilöä ja seuraavan vuoden
lopulla kaksitoista. Suurin osa oli mielenterveyskuntoutujia. Kaarinan kaupunki maksoi
avotyöntekijöiden työosuusrahat. Seuraavina vuosina ohjauksessa olevien avotyöntekijöiden määrä pysyi samana.
Keväällä 1997 järjestettiin avotyöntekijöille ja työnantajille sekä työpaikkojen yhdyshenkilöille yhteinen koulutus- ja virkistyspäivä Vuolahdessa. Seuraavan vuoden syksyllä vastaava tilaisuus teemalla ”Mielenterveyskuntoutuja ja työelämä” oli Kuuslahdessa.Vuonna 1999
koulutus- ja virkistystilaisuus järjestettiin piknik-risteilynä teemalla ”Hyvä työyhteisö”.

Kohtaamispaikka ja tuki- ja valmennuskeskus
Kohtaamispaikka Kasevan Kiesin avajaiset olivat 16.4.1996 uudessa toimitilassa Kiesikadulla Kaarinan keskustassa. Toukokuussa kävijöitä oli vieraskirjamerkintöjen mukaan 116,
mutta syyskuussa jo 299. Kävijöiden taustoista tulivat esille mm. yksinäisyys, syrjäytyneisyys, turhautuneisuus viranomaistoimintaa kohtaan ja yleensä toiminnan tarve. Kaarinalaisten lisäksi kävijöitä oli myös Paimiosta, Piikkiöstä ja Sauvosta. Enemmistö kävijöistä oli
miehiä.
Yhdessäolon lisäksi järjestettiin keskusteluja eri teemoilla ja tutustumiskäyntejä. Yhden
kävijän vetämänä alkoi viron kielen kurssi. Kävijöiden töistä järjestettiin taidenäyttelyitä.
Aloitettiin myös yksinkertaisen lounasruoan valmistus sekä pienimuotoinen kahvilatoiminta kävijöille.

Kiesi on toiminut samassa paikassa jo 21 vuotta. Sisustus on vuosien myötä kuitenkin muuttunut.
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Vuonna 1997 kävijöiden toiveesta aloitettiin kahvilaillat tiistaisin ensin kävijöiden vetäminä, mutta myöhemmin mukaan tuli myös ohjaaja. Kiesiin perustettiin pieni järjestötoiminnasta tiedottava käsikirjasto. Järjestettiin joulumyyjäiset, joihin osallistui myös muita
järjestöjä.
Seuraavana vuonna toiminta jatkui entiseen tapaan.Vakiintuneita toimintoja olivat torstaitreffit, keskustelupiirit ja viron kielen kurssi. Uutena aloitettiin iltapäivystysaika keskiviikkoisin, mutta se lopetettiin, kun soittajat olivat samoja kuin päiväkävijätkin.
Vuoden 1999 teemana oli ulospäin suuntautuminen ja kävijöiden ohjaaminen myös muiden järjestämien toimintojen ja palvelujen käyttöön. Mukaan tuli paljon erilaista liikuntaa.
Kesällä kokoonnuttiin keskiviikkoisin seurakunnan kesäkoti Papinholmassa.
Kiesin toimintaan kävi tutustumassa monia kotimaisia vierailijaryhmiä sekä sosiaali- ja
terveysalan opiskelijoita. Toimintaan tutustuivat myös APAJH-säätiön edustajat Ranskasta
sekä Virosta Itsenäisen Elämän Keskuksen ja Imastun koolkodun edustajat.
Projekti päättyi 29.2.2000. Kiesin toiminta jatkui RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella ja Kaarinan kaupungin tukipäivien ostopalvelusopimuksella. Myöhemmin ostopalvelu muutettiin toiminta-avustukseksi.

Raha-automaattiyhdistyksen avustus
Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustus oli kaikkiaan 1 900 000 markkaa.

Johtopäätökset
1. Avoimen kohtaamispaikan toiminta tulee turvata Raha-automaattiyhdistyksen ja kunnan yhteistyönä.
2. Tuki- ja valmennuskeskuksen toiminnot tulee vakiinnuttaa ostopalvelusopimuksin.
3. Raha-automaattiyhdistykseltä tulee anoa uutta mielenterveyskuntoutujille suunnattua
aktivointiprojektia siten, että siihen voidaan sisällyttää etsivää, toimintoihin ohjaavaa
työtä.
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TANDEM-PROJEKTI 2001 – 2004
”Omista voimavaroista aktiiviseen arkeen”-projektin
jatkotoimenpiteenä esitettiin mielenterveyskuntoutujille suunnattua aktivointiprojektia. Yhdistyksessä ryhdyttiin suunnittelemaan uutta toimintaa haastattelemalla
eri yhteistyökumppaneita projektin tarpeellisuudesta.
Haastatteluissa kävi ilmi, että tiedossa oli jo mahdollisia
asiakkaita, joilla oli olemassa riski syrjäytyä.
Kohderyhmäksi määriteltiin aikuiset syrjäytymisvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset henkilöt. Asiakkaan tuli olla avohoidossa eli palvelua
ei tarjottu laitoksessa tai palvelutalossa asuville. Toiminta-alueena olivat Kaarina, Piikkiö
ja Paimio.
Projektiin palkattiin kaksi projektityöntekijää. Toimitila sijaitsi Kasevan Kiesissä ja lisäksi
ryhmätoimintaa varten oli yhteiskäytössä Kaarinan kaupungin kanssa Hovirinnassa sijaitseva kaksio.
Asiakkaiksi tuli lähinnä mielenterveyskuntoutujia. Yhteensä asiakkaita oli 34. Jokaiselle
suunniteltiin oma yksilöllinen palveluprosessi ja palvelukansio. Kaikki osallistuivat myös
ryhmätoimintaan.

Palvelukansio
Palvelukansio oli apuväline asiakassuhdetta luotaessa. Sen avulla pyrittiin asiakaslähtöiseen
ja tavoitteelliseen työskentelytapaan. Palvelukansion sopimuskaavakkeen tavoitteena oli
saada asiakas sitoutumaan Tandem-ohjelmansa suunnitteluun ja toteutukseen. Siinä määriteltiin myös yhteistyötahot.
Kokonaistilanteen kartoituskaavakkeen tarkoituksena oli saada asiakkaan elämäntilanteesta mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva ja esille ne solmukohdat, joihin asiakas
tarvitsee apua.
Arviointikaavakkeessa arvioitiin ohjelman päätyttyä mahdollisia tapahtuneita muutoksia
ja jatkotoimenpiteitä. Mukana oli myös palveluopas, jonka tarkoituksena oli auttaa asiakasta löytämään Kaarinassa tarjolla olevat palvelut.

Palveluprosessi
Lähtökohtana oli määräaikainen, asiakkaan syrjäytymistä ehkäisevä, yksilöllisesti räätälöity
tukimuoto.Toiminnassa korostettiin asiakkaan omaa osuutta kuntoutumisessa sekä omien
voimavarojen löytämistä ja voimaantumista.
Asiakassuhde aloitettiin yhteistyöneuvottelulla, jossa mukana olivat asiakas ja molemmat
projektityöntekijät sekä lähettävä taho ja mahdollisesti muita palvelutahoja ja omaisia. Jos
asiakas lähti mukaan, sovittiin mahdollisista tukimuodoista ja auttajatahojen työnjaosta. Jos
asiakas ei halunnut sitoutua tukiohjelmaan, pyrittiin hänet ohjaamaan sopivan palvelun piiriin.
Ohjelmavaiheessa kartoitettiin asiakkaan kokonaistilanne ja pyrittiin luomaan mahdollisimman luottamuksellinen asiakassuhde sekä sovittiin tukimenetelmistä, joita olivat kotipäivä, kotikäynti, asiointi- tai virkistymiskäynti, puhelinkontakti ja osallistuminen. Toinen
projektityöntekijöistä nimettiin omahoitajaksi.
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Väliarviointi suoritettiin puolen vuoden kuluttua ja lopullinen arviointi vuoden kuluttua.
Jos tarvetta oli, voi asiakas jatkaa kolmen kuukauden jatko-ohjelmassa.
Kaksi kuukautta ohjelman päättymisestä oli seurantakäynti, jolloin selviteltiin asiakkaan
tilannetta ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä, joita mietittiin yhdessä yhteistyöverkoston
kanssa.
Tandem-ohjelman päättymisen jälkeenkin asiakkaalla oli mahdollisuus saada ohjausta ja
neuvontaa projektityöntekijältä enintään kolmen ohjauskerran verran.

Tandem-projektin alussa ohjaajina toimineet Nina Karhunen ja Leena Lehtinen pyöräajelulla.

Ryhmätoiminta osana palveluprosessia
Ryhmätoiminta liittyi tukisuhteen viimeiseen kuuteen kuukauteen, jolloin omaneuvoja ja
asiakas tapasivat ryhmän puitteissa ja kahdenkeskiset tapaamiset vähenivät. Suunnitelman
mukaan jokaisella oli mahdollisuus osallistua ohjelmansa aikana yhteen ryhmään.
Vuonna 2002 järjestettiin kolme ryhmää. Ensimmäisen teemana olivat vuorovaikutustaidot ja se kokoontui kuusi kertaa. Toisen ryhmän teemana olivat liikunta ja terveelliset
elämäntavat. Kokoontumiskertoja oli kuusi. Kolmannen ryhmän teemana oli elämänilo ja
kokoontumisia oli neljä.
Vuosina 2003 ja 2004 järjestettiin elämänhallintaa tukevat ryhmät, mihin päädyttiin edellisistä ryhmistä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Ryhmätoiminnan teemoina olivat vuorovaikutustaidot, kriisin kohtaaminen ja stressinhallinta, tunteet ja tarpeet sekä itsetunto ja sen kehittäminen, kuntoutuminen ja voimavarat.
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Tandem-projektin päätöstilaisuudessa Matti Inkinen esitti kappaleet ”Ajetaan me tandemilla” ja
”Pidä huolta”.

Vaikuttavuuden arviointi
Turun Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Johanna Mäki ja Heli Ylinen suorittivat
opinnäytetyönään Tandem-projektin vaikuttavuuden arvioinnin. Opinnäytetyössä tutkittiin eri teema-alueiden avulla, onko projekti pystynyt tukemaan asiakkaita aiempaa itsenäisempään elämänhallintaan, ovatko työskentelytavat vastanneet asiakkaiden tarpeita ja
ovatko ne auttaneet asiakasta voimaantumaan.
Mahdollisia muutoksia asiakkaan elämänhallinnassa kartoitettiin pyytämällä omaisia ja ammattihenkilöitä vertaamaan asiakkaan elämänhallintataitoja projektin aikana ja ennen sitä.
Haastatteluun osallistui kymmenen asiakasta ja heidän omaistaan sekä kuntoutumisprosessissa mukana ollutta ammattihenkilöä.
Yhteenvetona haastatteluista todettiin, että Tandem -projekti koettiin tärkeänä tukijana
ja elämänhallinnan ylläpitäjänä. Se oli tuonut monelle elämään struktuuria ja uudenlaista
sisältöä. Kuitenkaan kaikkien kohdalla ei muutoksia ollut tapahtunut. Itse projektiin hakeutuneiden osalta oma-aloitteellisuutta pidettiin merkittävänä.
Projektin laadunvarmistus tapahtui yhdistyksen laatujärjestelmän mukaan Turun Ammattikorkeakoulun lehtori Pirkko Kantolan opastuksella. Projektille suoritettiin myös sisäinen
auditointi, jonka teki kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Seija Sjöblom.

Raha-automaattiyhdistyksen avustus
Raha-automaattiyhdistyksen avustus projektille oli 400 000 markkaa vuonna 2001 ja vuosina 2002-2004 yhtensä 228 000 euroa.

Johtopäätökset
1. Yhteistyössä sosiaalitoimen, terveyskeskuksen ja mielenterveyskeskuksen kanssa tulee
tutkia ja kartoittaa mahdollisuudet saada rahoitusta mielenterveyskuntoutujien toimintakeskuksen tai klubitalon perustamiseen, toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon.
2. Tarve kotipalvelun erityiselle päihde- ja mielenterveysasiakkaille suunnatulle almi-tiimille on suuri ja vaatii kaupungilta jatkossakin panostusta ja resurssien lisäämistä.
3. Yhdistyksen tulee jatkossa kehittää tukihenkilötoimintaa joko omana toimintana tai
yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
4. Kaarinaan tulee saada aikaan säännöllisesti kokoontuva mielenterveystyöstä kiinnostuneiden ammattihenkilöiden ja omaisten keskustelufoorumi.
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POIJU-PROJEKTI 2005 – 2008
Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:n edustajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta nousi esiin tarve avohoidossa olevien mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden, ns. kaksoisdiagnoosiasiakkaiden, palveluohjauksesta ja erilaisten tukimenetelmien käytöstä kuntoutumisessa. Sama asia tuli esille myös Tandem-projektin aikana.
Poiju-projektiksi nimetyssä hankkeessa selvitettiin, voidaanko päihde- ja mielenterveyskuntoutujien laitoskuntoutuksen jälkeistä sosiaalista tukea lisätä kehittämällä eri toimijoiden yhteistyötä. Samoin selvitettiin kohderyhmän arjessa selviytymistä tekemällä kiinteää
yhteistyötä kaupungin kotipalvelun almi-tiimin kanssa. Tavoitteena oli luoda toimintamallit
päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluohjaukseen sekä luoda Kaarinan seudulla ko.
kohderyhmän kanssa työskentelevien kesken yhteistyöverkosto.
Projektiin palkattiin kaksi työntekijää.Toimitilana oli kaksio Hovirinnassa. Palveluohjaajat
tapasivat asiakkaita myös heidän kotonaan, kahviloissa, päivätoimintakeskuksissa ja muissa
toiminnallisissa ympäristöissä.
Asiakkaita oli kaikkiaan 21, joista seitsemän oli naisia ja neljätoista miehiä. Kaarinan
lisäksi asiakkaita oli Paimiosta ja Piikkiöstä.

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

Piirros: Maria Lehtonen

Loppuraportti

Palveluyhdistys Kaseva ry 2008
Kirsi Grönqvist
Pirkko Heino
Tapio Koivisto

1

Poiju-projektin loppuraportti
samoin kuin muiden kehittämisprojektien loppuraportit
ovat luettavissa yhdistyksen
kotisivuilla.
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Esimerkkejä palveluohjauksesta
Palveluohjaajat osallistuivat asiakkaansa kanssa hoitoneuvotteluihin, auttoivat asioinnissa
yleisissä palveluissa, kuten esim. pankki, posti ja kirjasto, avustivat kuntoutuksen järjestämisessä ja kotipalvelun saannissa, järjestivät virkistystoimintaa ja ohjasivat päivä- ja iltatoimintaan.
Tärkeää oli asiakkaan luottamuksen saavuttaminen mahdollisimman pian ohjausjakson
alussa. Tähän käytettiin paljon aikaa keskustellen asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteestaan ja toiveistaan palveluohjauksen suhteen. Myös asiakkaiden omaisia tuettiin ja heitä
ohjattiin esim. toimiviin vertaisryhmiin.
Painopiste oli aluksi asiakkaan henkilökohtaisessa tukemisessa ja kannustamisessa, koska asiakkaiden sosiaalinen verkosto oli usein pieni. Myöhemmin panostettiin asiakkaan
oman sosiaalisen verkoston vahvistamiseen, vertaisryhmiin ohjaamiseen ja tukihenkilötoiminnan järjestämiseen.

Tukitoimet asiakastyössä
Projekti järjesti tukihenkilökoulutuksen, johon osallistui kymmenen henkilöä. Heistä seitsemän toimi eripituisia aikoja Poijun asiakkaiden tukihenkilöinä saaden palveluohjaajilta
jatkuvaa tukea tehtävässään.
Asiakkaille käynnistettiin oma vertaisryhmä, ns. Poijuryhmä, johon osallistui kuusi asiakasta. Ryhmä tarkoituksena oli jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea toisiltaan.
Virkistystoiminta ja asiakkaiden aktivointi oli tärkeää koko projektin ajan. Asiakkaiden
elämänpiiri oli hyvin suppea rajoittuen usein vain akselille koti, kauppa ja kapakka. Ensisijaisesti asiakkaita ohjattiin kunnan ja järjestöjen toimintaan. Erittäin tärkeää oli päivätoimintakeskusten toiminta.
Keväällä 2007 kolme Poijun asiakasta osallistui depressiokouluun, jonka tavoitteena oli
antaa itsehoitokeinoja masennukseen. Ohjaajina toimivat toinen palveluohjaaja ja Kasevan
Kiesin ohjaaja.

Palveluohjauksen kehittämistyöryhmä
Työryhmän tavoitteena oli kehittää yhteistyössä Kaarinan kaupungin sosiaalityön sekä
vanhus- ja vammaistyön vastuualueiden ja Poiju-projektin kanssa yhteinen palveluohjauksen toimintamalli.
Ryhmässä todettiin, että palveluohjausta on mahdollista kehittää kahdella tasolla, jotka
olivat henkilökohtainen palveluohjaus ja palveluohjauksellinen työtapa. Henkilökohtaisessa palveluohjauksessa asiakasmäärän tulee olla pieni ja toiminta kohdistuu paljon tukea ja
palveluja tarvitseviin henkilöihin. Palveluohjaajan tulee olla riippumaton palvelujen tuottajasta. Tätä mallia kehitettiin Poiju -projektissa.
Kehittämistyöryhmä järjesti vuoden 2007 syksyllä kaksi koulutustilaisuutta, joissa esiteltiin molempia edellä mainittuja palveluohjausmalleja.
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Vaikuttavuuden arviointi
Tammikuussa 2006 aloitettiin voimavaraistava arviointi ohjausryhmän kokouksissa. Ensimmäisellä kerralla tarkennettiin projektin visio, määriteltiin kehittämisen avainalueet, asetettiin tavoitteet ja tehtiin toimintasuunnitelmat. Toisessa kokouksessa laadittiin arviointikysymykset, joiden pohjalta arvioitiin seuraavissa kokouksissa tavoitteiden toteumista.
Projektin laadunvarmistus tapahtui yhdistyksen laatujärjestelmän mukaisesti. Palveluprosessin kuvaamisessa ja ohjauksessa oli mukana Turun Ammattikorkeakoulun lehtori
Sirkku Koivuniemi.

Raha-automaattiyhdistyksen avustus
Raha-automaattiyhdistyksen avustus projektille oli yhteensä 360 000 euroa.

Johtopäätökset
1. Henkilökohtaisessa palveluohjauksessa on tärkeää saavuttaa asiakkaan luottamus mahdollisimman pian asiakassuhteen alussa. Asiakasmäärän tulee olla pieni, jotta ohjaajalla
ja asiakkaalla on riittävästi aikaa yhteisen prosessiin läpivientiin. Palveluohjausta tulee
edelleen kehittää.
2. Yhteistyö kaupungin eri toimijoiden samoin kuin yhdistysten kanssa on ensiarvoisen
tärkeää. Tämä johti palveluohjauksen opintopiirin perustamiseen.
3. Työntekijöiden jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä kohderyhmän
kanssa tehtävä palveluohjaus on vaativaa ja asiakkaat voivat olla ohjaajaan takertuvia.
Työnohjauksen tulee olla jatkuvaa.
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REPPU-PROJEKTI 2005 – 2008
Kaarinan vammaistyössä kannettiin vuonna 2004 huolta
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheiden
jaksamisesta. Perheiltä saaduissa palautteissa oli toivottu
tukea ja apua mm. tilapäishoidon järjestämisessä ja vertaistuen saannissa.
Näiden palautteiden pohjalta yhdistyksessä alettiin yhdessä Kaarinan, Piikkiön, Paimion ja
Liedon kuntien vammaispalvelutyöntekijöiden kanssa miettiä seutukunnallista yhteistyötä
erityislasten perheiden tueksi.
Reppu-projektiksi nimetyn hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia toimintamalleja sijaishoidon järjestämiseksi sekä tukea erityislasten perheitä vertaistukiverkoston, koulutuksen ja virkistystoiminnan kautta.
Hankkeelle palkattiin kaksi projektityöntekijää, joiden toimitila oli Kasevan Kiesin yhteydessä. Lisäksi alussa käytössä oli yksiö Hovirinnassa. Tätä käytettiin ryhmätilana, kokouspaikkana ja asiakastapaamisissa. Asiakastyön siirtyessä yhä enemmän perheiden kotona tehtäväksi, yksiöstä luovuttiin.
Yksittäisiä asiakkaita projektissa oli kaikkiaan 199, joista suurin osa oli kaarinalaisia, mutta myös lietolaisia, paimiolaisia ja piikkiöläisiä oli mukana.

Asiakastyö
Mukana olevien kuntien työntekijät tiedottivat projektista asiakasperheilleen. Perheet ottivat yhteyttä projektityöntekijöihin, jolloin asiakastyö aloitettiin perheen tapaamisella,
haastattelulla ja tukimuotojen kartoituksella. Jokaiselle erityislapselle tehtiin oma yksilöllinen tukisuunnitelma. Työntekijät tapasivat perheitä usean kerran tukisuhteen aikana sekä
pitivät yhteyttä tiedottamalla ajankohtaisista tapahtumista ja uusista tukimuodoista.
Suurimmaksi asiakasryhmäksi muotoutuivat perheet, joissa lapsella oli ADHD tai Asperger. Noin puolella asiakaslapsista oli ylivilkkauden, käyttäytymisen tai puheen kehityksen
pulmia.Ylivilkkaiden lasten perheet kokivat usein olevansa väliinputoajaperheitä, jotka saivat hyvin vähän palveluja.

Sijaishoitona parkkitoiminta
Syyskuussa 2005 aloitettiin kahdelle ryhmälle viikonloppuparkkitoiminta lauantaisin ja
sunnuntaisin kerran kuukaudessa. Mukana toiminnassa oli yhdeksän lasta, mutta kysyntä
oli alusta asti suurempaa kuin pystyttiin järjestämään.
Vuonna 2006 parkkipäivät vaihtuivat perjantaiksi ja lauantaiksi. Parkkeja järjestettiin
kuusi kertaa ja vuonna 2007 viisi kertaa päättyen lokakuussa. Tavoitteena oli, että projektin kouluttamat tukihenkilöt jatkaisivat perheiden kanssa. Tukihenkilö voisi olla perheessä
lapsen kanssa kuusi tuntia kerran kuukaudessa tai kolme tuntia kerrallaan kahdesti kuukaudessa.
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Lasten kanssa puuhattiin monenlaista parkkipäivien aikana.

Kerhotoiminta
Lokakuussa 2005 aloitettiin luovan toiminnan kerho ja liikuntakerho. Maaliskuussa 2006
liikuntakerho järjestettiin niin, että myös sisarukset pääsivät mukaan.Tästä saadun hyvän palautteen pohjalta kaikki kerhot järjestettiin jatkossa niin, että erityislasten sisarukset voivat
olla mukana. Syyskuussa aloitettiin yhteistyö Turun sirkus ry:n kanssa. Sirkuskerhot jatkuivat
koko vuoden 2017 ja olivat erittäin suosittuja niin lasten kuin nuortenkin keskuudessa.
Ylivilkkaiden lasten sirkuskerhoa ja projektin muutakin toimintaa esiteltiin mm. TV Yle
1:n Kansalaistalkoot ohjelmassa.

Virkistystoiminta
Virkistystoimintana koko perheelle järjestettiin mm. teatteriretkiä, joulujuhlia, keilausta,
palokalustoon tutustumista, kasvomaalausta ja eväsretkiä. Virkistystoiminnasta kuitenkin
luovuttiin, koska osallistujamäärät jäivät pieniksi ja järjestelyt vaativat paljon työntekijöiden aikaa. Virkistystoimintaa on paljon tarjolla eri toimijoiden järjestämänä ja näistä
pyrittiin tiedottamaan.

Vertaistuki
Vertaistukiryhmä käynnistettiin tammikuussa 2006.Vanhempien toiveena oli ryhmä, johon
voisi vaan tulla tekemättä itse mitään. Toiveista huolimatta vertaistukiryhmä ei lähtenyt
käyntiin odotetulla tavalla. Syksyllä 2006 asiakkaiden toiveiden perusteella tarjottiin ylivilkkaiden lasten vanhemmille mahdollisuutta suljettuun vertaistukiryhmään, mutta mukaan tulijoita ei ollut tarpeeksi ryhmän aloittamiseen.
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Tukihenkilötoiminta
Yhdessä Poiju-projektin kanssa järjestetyn tukihenkilökoulutuksen jälkeen kolme osallistujaa jäi Reppu-projektin tukihenkilöiksi toimien apuna viikonloppuparkeissa, sirkuskerhoissa ja henkilökohtaisessa tukisuhteessa.

Perhekoulut
Projektin aikana järjestettiin myös perhekoulun vanhempainryhmät ylivilkkaiden lasten
vanhemmille. Ennen ryhmien aloittamista molemmat projektityöntekijät kouluttautuivat
perhekouluohjaajiksi Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian yksikön järjestämässä koulutuksessa.
Vanhemmat kokivat perhekouluryhmissä vaihdettujen ajatusten ja kokemusten ja näin
saadun vertaistuen merkityksen tärkeäksi. Tällä tavalla projekti löysi toimivan mallin vertaistuen järjestämiseksi.

Koulutusta asiakkaille ja ammattihenkilöstölle
Projektin aikana järjestettiin vanhemmille mm. seuraavat koulutustilaisuudet: tunteet,
omaishoidontuki, erityislapsi ja vanhemmuus -koulutussarja, tunteet on ja onko ylivilkkaus
sairaus.Viimeisenä mainittuun osallistui myös ammattihenkilöstöä.
Ammattihenkilöstölle järjestettyjä koulutuksia olivat mm. aggressiivisen lapsen kohtaaminen ja ylivilkkaus lapsen arjessa.

Reppu-projektissa tuettiin niin lapsia kuin vanhempia ja annettiin voimia yhteiseen kehittymiseen
ja kasvuun.
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Vaikuttavuuden arviointi
Perheille ja yhteistyökumppaneille tehtiin projektin aikana kaksi kyselyä. Molempien vastauksissa Reppu-projektin toiminta koettiin tärkeäksi ja hyvänä täydentäjänä virallisen
palveluverkoston ohessa. Ensimmäisestä yhteistyökumppanien kyselystä nousi esille, ettei
projektista ollut tarpeeksi tietoa. Sen vuoksi vuoden 2007 yhdeksi painopistealueeksi
otettiin toiminnan tunnetuksi tekeminen.
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat Maija Hongisto ja Hanna-Riikka Kemppainen
tekivät opinnäytetyönsä ”Reppu kevyemmäksi” haastattelemalla projektiin osallistuneita
perheitä. Pääsääntöisesti projektin toimintaan oltiin tyytyväisiä, joskin vanhemmat toivoivat enemmän henkilökohtaista avustamista lapsille ja kuljetuksia harrastustoimintaan.
Vertaistuki koettiin tärkeäksi samoin kuin lastenhoidon järjestyminen ja erityislasten ystävyyssuhteiden tukeminen.
Projektin laadunvarmistus tapahtui yhdistyksen laatuohjeistuksen mukaan. Ohjaajana oli
Turun ammattikorkeakoulun lehtori Sirkku Koivuniemi.

Raha-automaattiyhdistyksen avustus
Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustus oli kaikkiaan 300 000 euroa.

Johtopäätökset
1. Vanhempien jaksaminen on yksi edellytys lasten hyvinvoinnille. Vertaistuen merkitys
jaksamisessa on suuri.Vertaistuki voi olla hyvin monimuotoista.
2. Sijaishoidon saannilla on iso merkitys perheen jaksamisessa. Projektin aloittaman parkkihoidon siirtyminen yhdistyksen toiminnaksi Kaarinan kaupungin taloudellisella tuella
on Reppu -projektin kauaskantoisin saavutus, sillä erityisnuorten viikonloppusijaishoito jatkuu yhä edelleen.
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MT-NAVIGAATTORI-PROJEKTI 2010 – 2012
Sosiaali- ja terveysministeriön Mieli 2009 -työryhmän
suunnitelman tavoitteita olivat asiakkaan aseman vahvistaminen, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen
eri ikäryhmille perus- ja avohoitopalveluja painottamalla.
Yhdistyksen Poiju-projektissa oli noussut tarve kehittää edelleen palveluohjausta ja vertaistoimintaa aikuisikäisille mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Samanaikaisesti Kaarinan
Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö näki puutteita ikäihmisille suunnatuissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Yhdistys ja säätiö päättivät yhdistää resurssinsa ja osaamisena
yhteisessä kehittämisprojektissa.
MT-navigaattori-projektiksi nimetyssä kumppanuushankkeessa tavoitteena oli luoda mielenterveys- ja
päihdeasiakkaan psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen malli kehittämällä henkilökohtaista palveluohjausta sekä ryhmä- ja vapaaehtoistoimintoja.
Kohderyhmänä olivat aikuisikäiset erilaisten mielenterveys- ja päihdeongelmien tai muiden sosiaalisten haasteiden kanssa elävät kaarinalaiset. Diagnoosia tai voimassaolevaa hoitokontaktia ei edellytetty.
Yhteensä asiakkaita oli palveluohjauksessa 77 ja vapaaehtois- ja tukitoiminnassa 18. Tehtyjen vapaaehtoistuntien määrä oli noin tuhat.
Projektissa työskenteli kolme projektityöntekijää.
Kumppanuushankkeessa oli muToimitila sijaitsi säätiön omistamassa Hovirinnan palkana Kaarinan Vanhusten Palveluvelukeskuksessa.
keskuksen säätiö.

Henkilökohtainen palveluohjaus
Projektissa asiakkaita tuettiin joustavasti riittävällä ajankäytöllä ja pienin tavoittein. Asiakastyön kulmakiviä olivat tasavertainen kohtaaminen ja asiakkaan omien arvojen kunnioittaminen.
Palveluohjauksen kartoitusvaiheessa selvitettiin asiakkaan elämäntilannetta, voimavaroja
ja olemassa olevia palveluja sekä rakennettiin luottamusta asiakkaan ja työntekijän välillä. Toimintavaihe oli innovatiivista palvelujen ja erilaisten tukimuotojen suunnittelua ja
kokeilemista. Seurantavaiheessa arvioitiin palvelujen toimivuutta ja tarvittaessa palattiin
toimintavaiheeseen. Irtautumisvaiheen tavoitteena oli päättää palveluohjaus.
Toimintavaiheessa asiakkaille tarjottiin mm. keskustelutukea, apua hakemusten täyttämisessä, asunnon etsimisessä, raha-asioiden selvittämisessä, saattoapua lääkärikäynneille,
toimistoihin, erilaisiin harrastuksiin, uimahalliin ja kauppareissuille.
Irtaantumisvaiheessa työntekijät olivat yhteydessä lähettävään tahoon ja pyrkivät järjestämään verkostopalaverin tai yhteisen tapaamisen tiedon jakamiseksi yhteistyökumppaneille. Asiakassuhteen päätyttyäkin asiakkaalla oli mahdollisuus olla yhteydessä projektityöntekijöihin puhelimitse.
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Kopparitoiminta
Palveluohjauksessa kokeiltiin ns. kopparitoimintaa, jolla tarkoitettiin erityisen tiiviin tuen
tarjoamista asiakkaalle kuntouttavan laitosjakson tai muun hoitojakson päättyessä. Toiminnassa suunniteltiin asiakkaan ja hoitavan tahon kanssa kotiutumista jo hoitojakson
aikana. Projektityöntekijä tuki asiakasta kotiin paluussa, tarjosi keskustelutukea, auttoi kodin laittamisessa, asioiden hoitamisessa ja sopivien palvelu- ja tukimuotojen etsimisessä.
Kopparitoimintaa kokeiltiin kymmenen asiakkaan kanssa.

Ikäihmisten palveluohjaus
Jo alkuvaiheessa huomattiin, että ikäihmisiä ohjautui asiakkaiksi suhteellisen paljon. Tästä syystä tehtiin tiivistä yhteistyötä Kaarinan kaupungin kotihoito- ja vanhuspalveluiden
kanssa. Projektityöntekijät olivat mukana palveluohjaustyöryhmässä ja järjestivät kaksi
kotihoidolle suunnattua kehittämisiltapäivää vuonna 2011. Tavoitteena oli palveluohjauksellisen työotteen juurruttaminen osaksi arjen työkäytäntöjä.
Projektin viimeisenä vuonna yhden työntekijän vaihtuessa, uuteen työnkuvaan kuului
ikäihmisten henkilökohtaisen palveluohjauksen lisäksi puhelinaika kotihoidon työntekijöille sekä toimiminen työparina kotikäynneillä. Näitä ei kuitenkaan hyödynnetty juuri
lainkaan.
Yli 63-vuotiaita henkilöitä projektiin ohjautui yhteensä 37.

Vapaaehtois-, vertais- ja tukihenkilötoiminta
Hankkeen aikana koulutettiin 18 vapaaehtoistoimijaa, joista neljä toimi tukihenkilönä ja
loput rinnalla kulkijana tai avustajina erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.Tukihenkilöille järjestettiin 32 tuntia kestävä koulutus ja rinnalla kulkijoille kahdeksan tunnin koulutus.
Vapaaehtoistoimijoille suunnattuja koulutuksia, virkistystilaisuuksia ja erilaisia ryhmä- ja
yksilötapaamisia järjestettiin useita.
Ammatillisesti ohjattuja ryhmiä perustettiin
kolme. Sunnuntairyhmä kokoontui Avoin kohtaamispaikka Kiesissä joka toinen sunnuntai lisäten
osallistujien sosiaalista elämää ja antaen mahdollisuuden katkaista pitkä yksinäinen viikonloppu.
Sunnuntairyhmä siirtyi syksyllä 2012 osaksi kohtaamispaikan toimintaa.
Nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien
ryhmä oli suunnattu alle 30-vuotiaille. Ryhmä kokoontui kerran viikossa ja toiminta juurtui keväällä 2012 osaksi kohtaamispaikan toimintaa.
Kuntosaliryhmä kokoontui vapaaehtoistoimijan
vetämänä kerran viikossa.Toiminta juurtui syksyllä
2012 osaksi kohtaamispaikan toimintaa.
Vapaaehtoistoimija Sakari Nurminen ja projektityöntekijä Tiina Valtanen.
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Käsikynkkä
Säätiön toiminnassa oli ollut vapaaehtoisia jo aikaisemminkin, mutta projektin aikana luotiin strukturoitu toimintamalli. Ryhmään kuului 16 eläkeläistä, jotka toimivat vapaaehtoisina palvelutalojen arjessa sekä erilaisissa tapahtumissa ja tilanteissa rinnalla kulkijana eli
käsikynkkänä. Toiminta juurrutettiin säätiön toiminnaksi ja se jatkuu edelleen Hovirinnan
ja Värttinän palvelutaloissa.

Ryhtiryhmä
Kaarinalaisista osaajista koottu moniammatillinen Ryhtiryhmä juurtui pysyväksi osaksi
mielenterveys- ja päihdepalveluja. Ryhmä toimii edelleen ja järjestää yhdessä erilaisia tapahtumia.Yhdistyksestä mukana ovat Avoin kohtaamispaikka Kiesin ohjaajat.

Yleisöluentoja ja koulutuksia
Projektin aikana järjestettiin useita yleisöluentoja, kuten esim. omaisen rooli asiakkaan
elämässä, voiko vanhanakin oppia onnellisuutta, surun kohtaaminen ja iloista ikääntymistä
kulttuurin voimalla.
Koulutustilaisuuksista mainittakoon vapaaehtoistoiminnan seminaari, palveluohjauksellinen työote, vapaaehtoistoimija osana työyhteisöjä sekä dementiasairaudet ja niiden hyvä
hoito.

Raha-automaattiyhdistyksen avustus
Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustus oli yhteensä 404 000 euroa.

Johtopäätökset
1. Palveluohjauksellisesta työotteesta tulisi tehdä osa jokaisen sosiaali- ja terveysalan
työntekijän arjen työkäytäntöä. Työntekijällä tulee olla riittävästi aikaa, halua ja mahdollisuutta työn kehittämiseen ja oman osaamisen vahvistamiseen.
2. Tarve ikäihmisten kotihoidon almi-tiimille on iso.
3. Tulevaisuudessa omaisten, läheisten ja vapaaehtoistoimijoiden työn merkitys tulee
kasvamaan. Vapaaehtoisten jaksamista ja osaamista tulee tukea monin eri tavoin. Tarvitaan myös yhdistyksiä, kaupunkia ja kansalaisia palveleva yhteinen areena, josta koko
kaarinalainen vapaaehtoiskenttä löytyy yhden katon alta.
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VASTOINKÄYMISET VOIMAVARAKSI -PROJEKTI 2012 – 2014
Projektin taustana olivat yhdistyksen ja Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön
MT-navigaattori-kumppanuushankkeessa esille nousseet kehittämistavoitteet, joita olivat
vapaaehtoistoiminnan keskuksen aikaansaaminen sekä vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus ammatillisemmaksi ja ”yhden luukun periaatetta” noudattavaksi toiminnaksi.
Projektille palkattiin projektivastaava ja projektityöntekijä. Kaarinan keskustasta kirjaston vierestä vuokrattiin toimitila, mikä myöhemmin nimettiin Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletiksi.

Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletti

Värikäs sateenvarjo kuvasti Paletin monipuolista ja kaikille avointa toimintaa.
Paletti perustettiin maaliskuussa 2013. Paletin perustoimintaa, periaatteita, saatavuutta,
fyysistä tilaa, henkilöstötarvetta, tarjontaa ym. rakennettiin niin johtoryhmän kuin ohjausryhmän sekä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. Paletista luotiin taho, joka toimi keskitetysti vapaaehtoisten rekrytointi-, koulutus- ja ohjaustahona. Paletti tarjosi maksuttoman
tilan kaikille yhdistyksille omiin kokouksiin ja tapahtumiin. Tilaa käytettiin myös erilaisten
työryhmien kokouspaikkana.
Avoimet ovet -toimintaa kokeiltiin vuosi. Kaksi kertaa viikossa kahvintuoksuinen tila
vapaaehtoisten ”sisäänheittäjien” voimin keräsi monia uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja lisäsi samalla Paletin tunnettavuutta. Mukaan voi tulla myös vain olemaan osa
sosiaalista yhteisöä. Kävijöitä oli noin kymmenen kerralla.
Suomeen muuttaneiden kahvila, sumucafe, ei saavuttanut oikeaa kohderyhmää, joten
siitä luovuttiin puolen vuoden kokeilun jälkeen ja toiminta yhdistettiin avoimiin oviin.
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Vapaaehtoistoiminnan eri muodot
Paletti järjesti viisi vapaaehtoistoiminnan kurssia sekä yhden lukiolaisille suunnatun kurssin. Hankkeen aikana vapaaehtoisia oli mukana noin 120 ja vapaaehtoistoiminnan tunteja
tehtiin noin 4000.
Vapaaehtoisille järjestettiin monipuolista, laadukasta ja virkistävää toimintaa luomalla
uudenlaista tarjotinmallia eli palettia, josta vapaaehtoinen voi valita itselleen ja omaan
elämäntilanteeseensa sopivan vapaaehtoistoiminnan muodon. Erikestoiset toiminnot tarjosivat mahdollisuuden olla mukana kertaluonteisesti tai pidempiaikaisesti.
Hankkeen aikana vapaaehtoisista koottu työryhmä määritteli uudet nimikkeet eri vapaaehtoistoiminnoille. Näitä olivat kaveri, pilari, ohjuri, ruletti ja mentori kuvastaen vapaaehtoisen monipuolista toimintaa. Kaikki toimijat saivat toimintaansa sopivan koulutuksen
sekä jatkuvan tuen Paletin työntekijöiltä.
Nuorten vapaaehtoistoimintaa järjestettiin ryhmämuotoisena ja se toteutettiin heidän
omista lähtökohdistaan ja mielenkiinnostaan käsin. Samalla nuoria kannustettiin aktiiviseen kansalaisuuteen.

Sidosryhmäyhteistyö
Paletti mahdollisti yksilöiden, yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden monitasoisen
vuoropuhelun ja yhteistyön. Paletti tuki neljännen sektorin mahdollisuuksia osallistua kansalaistoimintaan. Kaarinan Mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelmassa vuosille 2014 –
2016 Paletille kirjattiin tärkeä asema ennaltaehkäisevässä toiminnassa.
Aktiivista yhteistyötä tehtiin mm. Kaarinan kaupungin eri toimijoiden, yhdistysten, seurakunnan, Kaarinan Palvelutalot Oy:n ja maahanmuuttaja-asiantuntijoiden kanssa. Alueellista yhteistyötä tehtiin Turun seudun Valikon ja siinä mukana olevien järjestöjen kanssa.
Hankkeen aikana verkostoiduttiin myös valtakunnallisella tasolla. Paletin kummina toimi Vapaaehtoistoiminnan keskus Neuvokas Rovaniemeltä. Yhteistyötä tehtiin myös Porin Diakonia-ammattikorkeakoulun, Kylätalo Kitisen, HelsinkiMission, Salon SYTY ry:n ja
Tampereen Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n kanssa.

Johtoryhmän jäsenet Sirpa Hyppönen, Marja-Helena Salmio, Irja Gustafsson ja Pirkko Heino
joulupukin vieraina Rovaniemellä.

64

Yhdistysfoorumi
Paletti käynnisti yhdessä Kaarinan kaupungin kanssa yhdistysfoorumin vuoden 2013 lopulla. Foorumin tehtäväksi asetettiin toimia tiedonvälittäjänä ja kuntalaisten, yhdistysten ja
kaupungin aktiivisen vuoropuhelun mahdollistajana sekä kehittää yhdistysten yhteistyötä.
Vuonna 2014 foorumin toiminta keskittyi pääasiassa Kaarinan hyvinvointi- ja harrastemessujen järjestämiseen.Yhdistysfoorumin toiminta jatkuu edelleen.

Kansainvälinen yhteistyö
Yhteistyössä Viron Lastensuojeluliiton paikallisyhdistysten kanssa toteutettiin kaksiosainen nuorten tapaaminen, jonka tavoitteena oli luoda nuorten vapaaehtoistoimintaan liittyvää rekrytointi- ja markkinointimateriaalia.Tapaamisten tuloksena syntyi erilaisia nuorille suunnattuja tapahtuma- ja messumateriaaleja, ideoita ja videoita.
Projektityöntekijälle tarjoutui mahdollisuus tutustua Irlannin pitkän historian omaavaan
vapaaehtoistyöhön, mihin sisältyy mm. yritysyhteistyötä sekä valtakunnallisen tukikeskuksen lisäksi yli kaksikymmentä alueellista vapaaehtoistyön keskusta.
Molemmat toiminnat toteutuivat kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n
rahoituksella.

Raha-automaattiyhdistyksen avustus
Raha-automaattiyhdistyksen avustus projektille oli kaikkiaan 395 000 euroa.

Johtopäätökset
1. Vapaaehtoistoiminnan keskuksen toiminta tulee turvata jatkossakin Raha-automaattiyhdistyksen ja Kaarinan kaupungin toiminta-avustuksilla.
2. Sähköistä viestintää tulee tehostaa ja lisätä vapaaehtoisen ja tuettavan kohtaamisia
esim. facebookin välityksellä.
3. Tulee laatia vapaaehtoistoiminnan perehdytyskansio, jossa mm. selkeytetään rajaa palkkatyöntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden välillä.
4. Oppilaitosyhteistyötä tulee lisätä.

Vuodet 2015 – 2016
Yhdistys haki Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta Paletin toiminnan jatkuvuudelle,
mutta sai kielteisen päätöksen. Paletti jatkoi toimintaa vuodelta 2014 säästyneen avustuksen, Kaarinan kaupungin 19 600 euron avustuksen ja yhdistyksen oman rahoituksen
turvin 1.1.2015 – 29.2.2016 yhden, välillä osa-aikaisen työntekijän työpanoksella. Uusi
toimitila sijaitsi osoitteessa Puntarikatu 4.
Toiminta jatkui pääosin samanlaisena kuin projektin aikanakin. Kesällä 2015 Paletti järjesti yhteistyössä Kaarinan kaupungin vanhuspalvelujen kanssa monimuotoista toimintaa
ikäihmisille. Tarjolla oli liikuntaa, pelejä, yhdessäoloa ja asiantuntija-alustuksia keskusteluineen. Toiminta sai erittäin hyvän vastaanoton aikana, jolloin muita palveluja ei kesälomien
aikana paljonkaan ollut.
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VAHVA VAPAAEHTOINEN -PROJEKTI 2017 – 2019
Vastoinkäymiset voimavaraksi -projektin kokemusten perusteella
tarve kansalaisten ja yhdistysten yhteiselle kokoontumis- ja tapaamispaikalle oli suuri. Näiden ja eri tahojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yhdistys haki vuosille 2017 – 2019 RAY-avustusta Vahva vapaaehtoinen -kansalaistoiminta ja kansalaistoiminnan
keskus hyvinvoinnin vahvistajana Kaarinassa -projektille saaden
myönteisen päätöksen.
Projektille vuokrattiin toimitila Kaarinan keskustasta osoitteessa Pyhän Katariinantie 7
ja palkattiin kaksi työntekijää, jotka molemmat ovat puolipäivätoimessa.

Laajapohjainen valmistelu
Projektia valmisteltiin yhteistyössä kaarinalaisten yhdistysten ja vapaaehtoistoimijoiden
kanssa. Aiesopimuksen allekirjoittivat Kaarinan Nappulat ry, Kaarinan Kulkijat ry, Kaarinan
Kuvaajat ry, Kaarinan eläkkeensaajat ry, Taidekartano ry, Kaarinan Suomi-Unkari Seura ry,
Kaarinan Omaishoitajat ja Läheiset ry sekä Kaarinan-Piikkiön Sydänyhdistys ry, joista tuli
yhdistyksemme ohella Kansalaistoiminnan keskuksen perustajia. Myös Kaarinan kaupunki
antoi lausunnon yhteistyöstä.

Toiminnan tavoitteet
Projektin tavoitteena on lisätä kansalaisten aktiivisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia sekä
järjestöjen ja kaupungin välistä yhteistyötä samoin kuin eri järjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa Kaarinassa. Lisäksi tuetaan vapaaehtoistoimijoiden jaksamista niin yksilöinä kuin
järjestönä.

Kansalaistoiminnan keskus Puntari
Kansalaistoiminnan keskus Puntari avasi ovensa 16.3.2017. Cafe Puntari on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10 – 13.Yhdistyksillä ja kansalaisilla on mahdollisuus varata
tiloja omaan käyttöönsä. Puntarissa pidetään yhdistysten esittelypäiviä, tapaamisia ja kokouksia. SPR:n terveyspiste toimii myös Puntarissa. Vapaaehtoistoimijoilla on kokoontuminen kerran kuukaudessa.
Projekti tulee järjestämään yhdistysten hallitusten jäsenille ja vapaaehtoistoimijoille yhteisiä koulutus- ja virkistystapahtumia sekä muita tarpeesta lähteviä koulutuksia ja tilaisuuksia. Toimintaa kehittää projektissa työskentelevien lisäksi eri yhdistysten edustajista
koottu johtoryhmä.
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Puntari välittää kaikille vuonna 2017 Kaarinassa syntyville lapsille vapaaehtoisten kutomia myssyjä, sukkia ja lapasia. Airi Koivumäki toi kutomiaan myssyjä projektikehittäjä Tiina Valtaselle
edelleen jaettavaksi.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n avustus
Raha-automaattiyhdistys, Fintoto ja Veikkaus fuusioituivat vuoden 2016 lopulla yhdeksi
yhtiöksi, jonka nimi on Veikkaus. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen perustettiin
sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Projektin avustus vuodelle 2017 on 80 000 euroa ja sama avustussumma on myös vuosien 2018 ja 2019 suunnitelmissa.
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PROJEKTISTA PROJEKTIIN
Sosionomi YAMK Tiina Valtanen on työskennellyt kolmessa yhdistyksen kehittämisprojektissa. Seuraavassa
hän kertoo työstään.
”Sain ilon aloittaa Palveluyhdistys Kaseva ry:n RAY-rahoitteisessa MT-Navigaattori-projektissa syyskuussa
2010. Olin ensimmäistä kertaa mukana kehittämässä
jotakin hyvää omassa kotikaupungissani Kaarinassa
ja parempaa luotsia, tai paremminkin navigattoria,
kaarinalaiseen palvelujärjestelmään ja toimintakulttuuriin en olisi voinut saada, kuin Kaarinassa korkealle arvostetun ja kunnioitetun Kasevan. Olin hypännyt
vakaaseen laivaan, jota kapteeni ohjasi hyvällä ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella, ja
jonka miehistö oli osaavaa ja ammattitaitoista.
Kasevalla oli pitkä kokemus erilaisista hyvin onnistuneista hankkeista, joten uusille hankeideoille oli nytkin tilaa. MT-Navigaattori-projektin hyvien kokemusten innoittamina kirjoitimme vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen liittyvän hankehakemuksen. RAY otti kopin
ja vuosina 2012 - 2014 se rahoitti Vastoinkäymiset voimavaraksi -hanketta, josta syntyi
Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletti.Vuonna 2017 STEA (ent. RAY) myönsi pienen tauon
jälkeen rahoituksen Kaarinan Kansalaistoiminnan keskuksen eli Puntarin perustamiseen.
Kaseva on lähtenyt rohkeasti kehittämään Kaarinaan strukturoitua vapaaehtoistoimintaa oman perinteisen työn rinnalla. Koska Kaseva ei ole vapaaehtoisjärjestö, on rantautuminen tälle alueelle osoittanut jälleen kerran yhdistyksen avointa, uudistuksellista, ajanmukaista ja rohkeaa tapaa tehdä työtä ja kehittää uutta toimintaa nopeasti kehittyvässä
Kaarinassa.
On ilo olla osa Kasevaa, jossa saa kokeilla, toteuttaa ja kehittää. Täällä luotetaan osaavaan henkilöstöön ja tehdään asioita yhdessä. Kasevaa johdetaan hyvin ja työntekijöistä
pidetään huolta. Uskon ja luotan, että Kasevalla tulee olemaan jatkossakin vahva asema
Kaarinassa huolimatta suurista sote-uudistuksen tuulista.
Tässä laivassa on hienoa olla osa miehistöä. Toivon, että minun navigaattorini johdattaa
minut vielä moniin satamiin juuri Kasevan lipun alla.”
Tiina Valtanen

68

LAATUTYÖLLÄ YHTEISTÄ RYHTIÄ TOIMINTAAN
Yhdistys on aina halunnut antaa asukkailleen ja asiakkailleen mahdollisimman hyvää ja
laadukasta palvelua. Varsinainen laatuohjeistuksen laatiminen aloitettiin vuonna 2000 kaikissa silloisissa toiminnoissa. Ensimmäiseksi kirjattiin yhdistyksen missio, visio ja toiminnan
arvot. Matriisimuotoon kirjatut toimintaohjeet tehtiin toimintayksiköittäin. Kehitystyö jatkui mm. yhdistyksen ja Kaarinan kaupungin vammaispalvelujen yhteisen laaturyhmän ja
oman työskentelyn kautta ja jatkuu edelleen.Työ ei lopullisesti tule valmiiksi koskaan, vaan
päivittyy aina tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Hallitus mukana laatutyössä
Ensimmäisen yhteisen laatukokouksen hallituksen ja henkilökunnan jäsenet pitivät 4.5.2002
Epitihiassa, jolloin määriteltiin mm. yhdistyksen laatupolitiikka kuulumaan seuraavasti:
”Yhdistys turvaa laadukkaan toiminnan kehittämällä sitä yhteistyössä asiakkaiden, heidän
omaistensa ja eri yhteistyökumppanien kanssa. Toimintaa arvioidaan riittävin väliajoin asiakaspalautteilla, jotka luovat pohjan kehittämistyön jatkuvuudelle. Niiden pohjalta tehdään
tarvittaessa nopeat, korjaavat toimenpiteet.Yhdistys osoittaa toiminnalle riittävät resurssit.
Henkilökunta on ammattitaitoista ja sen osaamista kehitetään jatkuvalla koulutuksella. Työyhteisön toimivuus on varmistettu. Kaikki toiminta perustuu yhdessä sovittuihin arvoihin.”
Vuonna 2003 yhteinen laatukokous oli Ruusukorttelissa ja siellä pohdittiin erityisesti
toiminnan perustana olevia arvoja. Laatukokouksia on myöhemmin pidetty lähes vuosittain syksyisin hallituksen kokouksen yhteydessä kuitenkin aina niin, että henkilökunnan
edustajia on ollut mukana. Viime vuosina näissä kokouksissa on keskusteltu erityisesti
yhdistyksen strategiasta. Ensimmäinen Kaseva-strategia valmistui vuonna 2010.

Pirta, Sukkula ja Kiesi muodostavat yhdistyksen toiminnan perustan, jota kehittämisprojektit
täydentävät.
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Asukkaiden ja asiakkaiden palautteet
Kaarinan kaupungin vammaispalvelujen ja yhdistyksen yhteinen laatutyöryhmä aloitti toimintansa järjestämällä avoimen keskustelutilaisuuden teemalla ”Arvot mekin ansaitsemme”. Tilaisuudessa asiakkailla ja heidän omaisillaan oli mahdollisuus kertoa ajatuksiaan
laadukkaasta toiminnasta.
Vuosittain yhdistys on tehnyt asiakaskyselyjä asukkaiden omaisille ja Kiesin kävijöille
sekä yhteistyökumppaneille. Suoraa palautetta on aina voinut antaa henkilökunnalle joko
suullisesti tai palautelaatikon tai kotisivujen palautelomakkeen kautta. Kaikki palaute kirjataan ja asioista keskustellaan henkilökuntapalavereissa. Mahdolliset korjaavat toimenpiteet on suoritettu. Kirjallisten kyselyjen palautekoosteet on annettu tiedoksi hallitukselle.
Laatukäsikirja ja laatupäivät
Laatutyöskentelyssä tehtiin usean vuoden ajan yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun
kanssa. Laatuohjaajina toimivat lehtorit Pirkko Kantola ja Sirkku Koivuniemi.
Ensimmäinen laatukäsikirja valmistui vuonna 2005, minkä jälkeen sitä päivitettiin vähintään
kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Toimiyksiköihin oli nimetty laatuvastaavat, joiden tehtävänä oli huolehtia päivityksistä.Yhteinen laatupäivä oli vuosittain 30.9., mutta vuonna 2010
siirryttiin toimintokohtaisiin laatupäiviin ja syyskuun viimeinen päivä jäi Pirtan laatupäiväksi.
2.2.2015 järjestettiin ensimmäinen koko henkilökunnan Kaseva-päivä, josta päätettiin
muodostaa perinne ja päivä onkin toteutunut samaan aikaan myös vuosina 2016 ja 2017.
Vuoden 2017 aikana laatukäsikirja päivitetään. Siihen kirjataan nykyiset toimintatiedot
ja -ohjeet, hyvät käytännöt sekä lakien ja valvontaviranomaisten vaatimat ohjeet ja suunnitelmat.

Missio, visio ja arvot
Yhdistyksen missio eli toiminta-ajatus tulee suoraan säännöistä ja kuuluu seuraavasti: Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden itsenäistymisen
edistäminen ja omatoimisen elämän saavuttaminen yhteiskunnan jäsenenä.
Visio eli tulevaisuuskuva on yhdessä hallituksen ja henkilökunnan kanssa keskustellen kirjattu muotoon: Kaseva on monipuolisen asumisen ja kuntouttavien palveluiden monialaosaaja.
Arvokeskustelua on käyty lähes vuosittain. Nykyiset toiminnan perustana olevat arvot
ovat
* yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittaminen
* turvallinen asumis- ja toimintaympäristö
* yhteisöllisyydestä voimaa
* toiminnan läpinäkyvyys

Kaseva-strategia
Kaseva-strategiaan vuoteen 2020 on kirjattu mission, vision ja arvojen lisäksi palvelutarjonta, viestintä, sidosryhmät, strategian seuraaminen ja toiminnan arviointi. Tämä on luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Sisäiseen käyttöön on laadittu yksityiskohtaisempi suunnitelma, jota päivitetään vuosittain.
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LAAJAT VERKOSTOT
Verkostoitumalla useiden yhteistyökumppanien kanssa yhdistys on sekä saanut että antanut kokemuksia ja tietotaitoa vastavuoroisesti. Yhteistyön kautta toimintaa on voitu
monipuolistaa ja rikastuttaa niin asukkaiden kuin asiakkaiden parhaaksi.

KAARINAN KAUPUNKI
Perustamisesta lähtien tärkein yhteistyökumppani on ollut ja on edelleen Kaarinan kaupunki ja
erityisesti sen hyvinvointitoimiala. Taloudellisesti
merkitys on suuri. Kaupunki ostaa kaikki Pirtan
asumispalvelut sekä suurimman osan Sukkulan palveluista ja tukee Kiesiä toiminta-avustuksella. Kaupungin edustajien kanssa pidetään vähintään neljä kehityskokousta vuodessa.
Toiminnanjohtaja on ollut mukana vammaistyöryhmässä.
Monitoimikeskus Tiklin henkilökunnan kanssa yhteistyö on päivittäistä, sillä suurin osa
sekä Pirtan että Sukkulan asukkaista käy siellä päivä- tai työtoiminnassa. Tiklin johtaja tekee asumispalvelupäätökset ja osallistuu tarvittaessa tapaamisiin vanhempien ja hoitajien
kanssa.Vammaistyönohjaaja vastaa avotyöntekijöiden ohjauksesta.
Kiesin ohjaajat tekevät yhteistyötä Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin työntekijöiden kanssa ja osallistuvat joka toinen viikko ns.Vintti-palaveriin.
Vuosien varrella monet toimihenkilöt ovat osallistuneet erilaisiin kaupungin toiminnan
kehittämistyöryhmiin, kuten esim. laatutyöryhmä ja mielenterveystyön kehittämisryhmä.
Yhdistyksellä on edustaja Kaarinan vammaisneuvostossa.

JÄSENYYDET
Yhdistys on jäsenenä Kehitysvammaliitto ry:ssä, Mielenterveyden keskusliitto ry:ssä ja
Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:ssä, joiden kautta välittyy paljon ajankohtaista
tietoa ja luottamus- ja toimihenkilöt saavat edullista koulutusta. Yhdistys on osakkaana
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy:ssä. Kaikki edellä mainitut tekevät
tärkeää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvontatyötä.

OPPILAITOSYHTEISTYÖ
Niin Pirta, Sukkula kuin Kiesi ovat tarjonneet ja tarjoavat edelleen työssäoppimis- tai
harjoittelumahdollisuuden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Yhteistyötä tehdään Turun ammattikorkeakoulun,Turun ammatti-instituutin, Ammattiopisto Livian, Humanistisen
ammattikorkeakoulun, Turun Kristillisen opiston, Turun Aikuiskoulutuskeskuksen ja Salon
terveydenhuolto-oppilaitoksen kanssa.
Sosionomi-opiskelijat ovat tehneet opinnäytetöitään Kiesin toiminnasta samoin kuin
useista projekteista.
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Oppisopimuksella on koulutettu laitoshuoltaja ja yhden lähihoitajaksi opiskelevan oppisopimus on meneillään.
Kaikissa toimipisteissä on ollut Kaarinan ja lähikuntien peruskouluista nuoria tutustumassa työelämään koulujen ohjelmaan kuuluvilla TET -jaksoilla.

VAMMAIS- JA MUUT JÄRJESTÖT
Kaarinan Kehitysvammaisten Tuki ry on aina ollut tärkeä yhteistyökumppani asukkaiden
virkistystoiminnan osalta. Vuosittaiset tanssi- ja konserttimatkat, kesäleirit ja joulujuhlat
ovat odotettuja tapahtumia.
Erityisesti Kiesi tiedottaa kävijöilleen muiden järjestöjen toiminnoista.Varsinais-Suomen
mielenterveysomaiset FinFami ry järjestää nimensä mukaisesti toimintaa mielenterveyskuntoutujien omaisille ja Mielenterveyden keskusliiton Propelli koulutusta niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. Muutama järjestö vuokraa Kiesin tiloja kokouksiinsa.
Vuoden 2017 keväällä alkanut Vahva vapaaehtoinen -projekti kehittää kaarinalaisten
järjestöjen keskinäistä ja kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä. Aikaisempien projektien
aikana yhteistyötä on tehty lukuisten eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.
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MONESSA MUKANA
Neljännesvuosisadan aikana yhdistys on perustoimintojen lisäksi ollut mukana monissa
projekteissa, kehittämisryhmissä ja tapahtumissa. Ne kaikki ovat osaltaan kasvattaneet
toimihenkilöiden tietotaitoa ja antaneet uutta sisältöä toimintaan.

ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN
Kehitysvammaisten kanssa työskenteleviä henkilöitä osallistui 1998 – 1999 Turun ammattikorkeakoulun järjestämään ”Vajaakuntoisuudesta itsenäiseen elämän hallintaan”
-koulutukseen. Sen yhteydessä tehtiin kehittämistöitä, joista yksi oli ”Elämässä eteenpäin”
-ryhmä. Siinä oli mukana yhdistysten, kaupunkien ja erityishuoltopiirin edustajia. Kasevasta
mukana oli toiminnanjohtaja Pirkko Heino.
Ryhmä järjesti koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä eri kohteisiin
ja piti yhteyttä toimipisteiden nimeämiin yhteyshenkilöihin, jotka tiedottivat toiminnoista
edelleen omassa työyhteisössään. Ryhmän toiminta jatkui kymmenen vuotta ja parhaimmillaan yhteyshenkilöitä oli noin kaksikymmentä. Eri tapahtumien ja tutustumisten osallistujamäärä vaihteli kymmenestä viiteenkymmeneen.

Vammais- ja
kehitysvammapalvelujen
asiakkaat
Kunnat ja
kuntayhtyät

Järjestöt

Muut palvelujen
tuottajat

EU-HANKE ASIANTUNTIJAVAIHDOSTA
Hallitus teki 7.10.1998 päätöksen olla partneriosallisena asiantuntijavaihtoon perustuvassa EU-hankkeessa, jossa olisivat myös nuorten vammaisten asioita ajava APAJH-säätiö
Ranskasta, Eestin itsenäisen elämän keskus Virosta ja Kynnys ry sekä muita vammaisjärjestöjä Suomesta. Rahallista panostusta ei tultaisi käyttämään.
Pitkälle suunnitellun hankkeen toteutus kaatui kuitenkin siihen, että rahoitus ei järjestynyt toivotulla tavalla.
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VARSINAIS-SUOMEN JA VIRON YSTÄVYYSKUNTIEN YHTEISTYÖPROJEKTI
Lääninhallituksen sosiaaliosaston johdolla suunniteltiin Varsinais-Suomen ja Viron ystävyyskuntien sosiaalialan yhteistyöprojektia, jossa oli mukana kuntia, erityishuoltopiiri ja
yhdistyksiä. Kasevan hallitus päätti olla mukana toiminnallisesti, mutta ei taloudellisella
panoksella. Projektille oli tarkoitus hakea EU-rahaa.
Lääninhallitus kuitenkin vetäytyi hankkeesta eikä kukaan mukana olleista tahoista ollut
halukas jatkamaan hakuprosessia, joten suunnittelutyö keskeytettiin.

ESTEETÖN KAARINA -PROJEKTI
Valtakunnallinen vammaisneuvosto myönsi eurooppalaisena vammaisten vuonna 2003
Kaarinan vammaisneuvostolle 3000 euroa ”Esteetön Kaarina” -projektin toteuttamiseen
yhteistyössä yhdistyksemme kanssa. Projektin aikana julkaistiin Esteetön Kaarina-opas ja
pidettiin yksi iso yleisötilaisuus.

KAARINAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA
Kaarinan kaupunki nimesi vuonna 2004 työtyhmän valmistelemaan Kaarinan ensimmäistä
vammaispoliittista ohjelmaa. Pirkko Heino toimi työryhmän puheenjohtajana. Ohjelma
luovutettiin valtuuston puheenjohtajalle vuonna 2005.

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELU- JA
PÄIVÄTOIMINTAKARTOITUS
Hallitus päätti keväällä 2005 pyytää ASPA ry:ltä kartoituksen tekemistä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista ja päivätoiminnasta Kaarinassa ja Piikkiössä. Asiaan saatiin
myönteinen päätös vuonna 2006 siten, että mukaan tuli myös Paimio ja selvitys laajeni käsittämään vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asumispalvelut sekä työ- ja päivätoiminnan.
Raportti valmistui vuonna 2007.

PIHASOITTO
Yhdistys oli vuosina 2001 – 2006 mukana Turun Soitannollisen Kerhon järjestämissä pihasoittotempauksissa Kaarinassa. Tempauksilla kerättiin varoja asukkaiden virkistystoimintaan. Kerääjinä oli omien jäsentemme ja toimihenkilöiden lisäksi opiskelijoita Kaarinan
sosiaalialan ammattioppilaitokselta.

VAALIKERÄYS
Kehitysvammaliiton jäsenjärjestönä yhdistys osallistui vammaisjärjestöjen yhteiseen vaalikeräykseen vuonna 2003, mutta sen tuotto tehtyyn työmäärään verrattuna oli niin pieni,
että osallistumisesta luovuttiin. Kiesi on aina antanut kokoustilat vaalikeräyksen järjestelytyöryhmän käyttöön.
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KASEVA-ROCK
Euroopan nuorisoviikolla 28.5.2013 MT-navigaattori-projekti järjesti Piispanlähteen koulun kentällä Kaseva-rock -tapahtuman teemalla ”Maailmaan mahtuu”. Mukana oli useita
kaarinalaisia esiintyjäryhmiä.

JÄÄVESIÄMPÄRIHAASTE
Vuonna 2014 maailmalla levisi jäävesiämpärihaaste, jolla kerättiin varoja ALS-sairauden
tutkimukseen ja hoitoon. Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletin edustajina Tiina Valtanen,
Pirkko Heino ja Hanna Oikarinen vastasivat saamaansa haasteeseen.

Jääveden kaatajina toimivat Tanja, Jyrki ja Matti.
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OPPIA MAAILMALTA JA MAAILMALLE
Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt ovat jakaneet omaa osaamistaan ja toimintojen hyviä
käytäntöjä niin kotimaisille kuin ulkomaisille toimijoille. Samalla on itse saatu lisäoppia ja
tutustuttu lähinnä erityisryhmien asumispalveluihin sekä mielenterveystyöhön.

ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT JA KOHTAAMISPAIKAT
Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt ovat kuluneiden vuosien aikana tehneet tutustumisja opintomatkoja erityisryhmien asumisyksiköihin ja kohtaamispaikkoihin niin Suomessa
kuin naapurimaissakin.
Vuoden 1993 lopulla 14 henkilöä yhdistyksestä ja Kaarinan kaupungilta tutustui kehitysvammaisten päivätoimintaan ja asumispalveluihin ystävyyskaupunki Enköpingissä Ruotsissa.
Seuraavana vuonna tutustumiskohteena olivat avosuojatyötoiminta, työtoiminta ja asumispalvelut Oulussa ja Jyväskylässä.
Vuonna 2000 hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä vieraili Tallinnassa Öismäen palvelukeskuksessa ja klubitalossa sekä Tapan kunnassa Imastun koolkodussa, joka on kehitysvammaisten asumisyksikkö kouluineen.Tästä alkoi pitkäaikainen yhteistyö Imastun kanssa.
Sitä on kuvattu tarkemmin sivulla 79.
Kaarinan ystävyyskaupunki Jögevan vammaisten ja vanhusten palvelut olivat vuorossa
vuonna 2001. Samalla tavattiin Viron vammaisneuvoston edustajia sosiaaliministeriössä.
Kehitysvammaisten palvelusäätiön ylläpitämään asumisyksikkö Neliapilaan tutustuttiin
keväällä 2004 ja kesällä 2005 Kehäkukka-kotiin Vantaalla. Samalla tutustuttiin myös Toimiva koti -näyttelyyn Helsingissä. Näistä tutustumiskohteista saatiin erilaisia vinkkejä Pirtan
laajennukseen.

Sosiaalityöntekijä Urmas Oras esitteli hallituksen jäsenille vanhusten ja vammaisten asuntolaa
Tartossa.
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Vuoden 2004 syksyllä tutustuttiin Mariatorgetin kehitysvammaisten asuntolaan Tukholmassa. Samalla matkalla keskusteltiin naapurimaamme vammaispalveluista Ruotsin vammaisasiamies Riitta-Leena Karlssonin kanssa.
Kesällä 2008 tehtiin vastavierailu 320-paikkaiseen kehitysvammaisten hoitokoti Sömeraan Saarenmaalle. Sömeran edustajia oli vieraillut Pirtassa edellisenä kesänä yhdistyksen
hallitukseen alkuvuosina kuuluneen Antti Valtasen johdolla. Sömeraan vietiin paljon eri
tahoilta kerättyä lahjoitustavaraa.
Kuopion asuntomessut ja Savisillan palvelukoti Mikkelissä olivat vierailukohteina vuonna
2010.
Audrun kunnan sosiaalijohtaja Peep Tarren johdolla tutustuttiin kesällä 2011 kehitysvammaisten ja mielenterveysasiakkaiden päiväkeskukseen sekä Torin hooldekoduun Pärnussa.
Seuraavina vuosina matkat suuntautuivat Imastuun, mutta samalla tutustuttiin eri vuosina myös JUKS-toimintakeskukseen, Tallinna Puuetega Inimeste Kodaan ja päiväkeskus
Paeen Tallinnassa sekä Tartossa ikäihmisten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin.

MUITA TUTUSTUMISIA
Toiminnanjohtaja Pirkko Heino oli 2000 -luvun alussa kahtena vuonna puhujana Viron
vammaisneuvoston järjestämässä valtakunnallisessa vammaisten päivän juhlassa 3.12. Tallinnassa. Esitykset käsittelivät vammaisjärjestöjen yhteistyötä ja suomalaista vapaaehtoistoimintaa. Toisella kerralla mukana oli myös kaarinalaisia vammais- ja vanhuspalvelujen
työntekijöitä.
Syyskuussa 2003 puheenjohtaja Anja Rinta-Jaskari ja toiminnanjohtaja Pirkko Heino tutustuivat Brysselissä Euroopan parlamenttiin euroedustaja Ulpu Iivarin johdolla. Samalla
matkalla tutustumiskohteina olivat uudenlaista palveluasumista järjestävä Klein Veldeken
in Asse ja vammaisten päiväkeskus Centre Dellork. Matkalla olivat mukana myös RAY:n
toiminnanjohtaja Markku Ruohonen sekä Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön
edustajia.
Pirkko Heino ja vastaava hoitaja Minna Alitalo (nyk. Hiltunen) olivat toukokuussa 2010
mukana alueemme vammaispalvelutyöntekijöiden yhteisellä tutustumismatkalla koulutusja työkeskus JUKS:iin sekä päiväkeskus MC-centeriin Tallinnassa.
Kaarinan vammaistyöryhmä teki opintomatkan Tukholmaan kesäkuussa 2012 tutustuen kehitysvammaisten asumispalveluihin ja päivätoimintaan. Toiminnanjohtaja Heino oli
mukana. Samana vuonna MT-navigaattori-projektin projektiryhmän jäsenet Heino, Minna
Nieminen ja Annastiina Jansen sekä Kiesin ohjaaja Anne Väyrynen vierailivat Tallinnassa
mielenterveyskuntoutujien klubitalolla.
Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletin työntekijät Tiina Valtanen ja Hanna Oikarinen, toiminnanjohtaja ja yksi vapaaehtoinen vierailivat keväällä 2013 Tallinna Puuetega Inimeste
Kodassa, jossa käytiin keskusteluja työntekijöiden ja paikallisten vapaaehtoisten kanssa.
Tapaamisen yhteydessä Pirkko Heino kertoi suomalaisesta vaikuttamis- ja vammaistyöstä.
Nömmen Museossa järjestetyssä toisessa tapaamisessa esillä olivat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten asiat.
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Tallinnalaisia vammaisia henkilöitä kokoontui kuulemaan vaikuttamismahdollisuuksista ja vammaistyöstä Suomessa.Tilaisuus pidettiin Tallinna Puuetega Inimeste Kodan kohtaamispaikassa.
Projektityöntekijä Hanna Oikarinen oli vuonna 2014 neljän viikon ajan tutustumassa vapaaehtoistyöhön Irlannissa ja siellä erityisesti Galwayn vapaaehtoistoiminnan keskukseen.
Puheenjohtaja Paula Mäkinen, varapuheenjohtaja Paavo Järvi, toiminnanjohtaja Pirkko
Heino, hoitaja Helena Lehtonen, projektivastaava Tiina Valtanen ja projektityöntekijä Hanna Oikarinen olivat kesällä 2014 Hansapäivien aikaan Viljandissa tutustumassa paikalliseen
vapaaehtoistyöhön sekä nuorten mielenterveyskuntoutujien päiväkeskus Vingeriin ja palveluasumiskeskus Singel Kodaan.

VIERAILUJA YHDISTYKSESSÄ
Kaarinan kaupungin luottamus- ja toimihenkilöt ovat kuluneiden vuosien aikana lukuisia
kertoja tutustuneet yhdistykseen toimintaan eri yhteyksissä, mutta erityisesti uusien rakennus- ja kehittämishankkeiden aikaan. Myös Raha-automaattiyhdistyksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n edustajia on vieraillut useita kertoja toimipisteissämme.
Monien kuntien vammais- ja mielenterveyspalvelujen työntekijöitä on tutustunut yhdistyksen toimintaan samoin kuin erilaiset opiskelijaryhmät ja edustajia lähialueen vammaisjärjestöistä.
Kehitysvammaliiton ”Toimiva vammaishuolto kunnissa” -projektin valtakunnallinen
johtoryhmä vieraili Kaarinassa 14.9.1993 tutustuen myös yhdistyksen juuri aloitettuun
asumispalvelutoimintaan.
Syksyllä 1997 Enköpingin vammais- ja vanhuspalvelujen edustajia vieraili Kaarinassa ja
tutustui samalla Kasevan Kiesin toimintaan.
Vuonna 1999 ranskalaisen APAHJ-säätiön edustajat tutustuivat Kiesin toimintaan ja
vuonna 2007 Sömeran hoitokodin edustajat Pirtaan.
Toukokuussa 2007 ammattijärjestö JHL:n edustajia tutustui yhdistyksen toimintaan Pirtassa. Mukana oli myös kaupunginjohtaja Harri Virta.
Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen vieraili Asuntoryhmä Sukkulassa kesällä 2014. Samalla keskusteltiin RAY:n avustustoiminnasta.
Kesällä 2016 kummikotimme Imastu koolkodun henkilökuntaa vieraili isolla joukolla
Pirtassa.
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Imastulaisia vieraita Pirtan pihalla kesällä 2016.

YHTEISTYÖ IMASTU KOOLKODUN KANSSA
”Ensimmäisen kerran kävin Imastussa 1990-luvun alkupuolella. Kehitysvammaisia
asukkaita oli noin 200, joista suurin osa ilman yhteyttä omaisiin. Kaikesta oli puutetta, mutta henkilökunnan halu auttaa asukkaita oli suuri. Vuosien yhteistyö alkoi
saman tien. Yhdessä ystävieni ja eri yhdistysten kanssa olemme keränneet mittaamattoman määrän erilaista lahjoitustavaraa Imastun asukkaille linja-autosta kenkiin ja
vaatteisiin. Järjestimme parina vuonna myös muutamalle nuorelle kesäleirin Kuusistossa.
Tultuani töihin Kasevaan halusin viedä hallituksen jäseniä tutustumaan itselleni tärkeäksi tulleeseen asuntolaan. Ensimmäinen vierailu oli vuonna 2000 ja se johti
pysyvään yhteistyöhön. Imastu koolkodu nimettiin yhdistyksemme kummikodiksi.” Pirkko Heino
Monet hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt ovat vuosittain käyneet Imastussa. Mukana
on aina ollut valtavat määrät lahjoitustavaraa. Imastussa on vuosien myötä tapahtunut iso
kehitys niin, että nykyisin asukkaita on noin kuusikymmentä. Tähänkin tulee vielä muutos,
sillä Virossa on Suomen tapaan tarkoitus siirtyä isoista yksiköistä pienempiin asumisyksi-
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Tapan asuntola toimii kehitysvammaisten ohjatun ja tuetun asumisen yksikkönä.
köihin, joista Tapan yksikkö on jo aloittanut toimintansa.
Syksyllä 2015 toiminnanjohtaja ja kolme Pirtan hoitajaa veivät ison vaippalahjoituksen
Imastuun. Samalla keskusteltiin työntekijävaihdosta. Kaksi Pirtan hoitajaa olikin kesällä
2016 vuosilomallaan viikon vapaaehtoistyössä Imastussa.
Vuoden 2016 elokuussa iso ryhmä Imastun henkilökuntaa vieraili ensi kertaa Pirtassa.
Aikaisemmin vain jo eläkkeelle jäänyt sosiaalityöntekijä oli käynyt asumisyksikössä.
Seuraavaa matkaa varten on jo kertynyt laatikoittain lahjoitustavaraa Pirtan varastotiloihin.
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TALOUS TYHJÄSTÄ TASAPAINOON
Yhdistys alkoi ns. tyhjästä, mutta suurella innostuksella. Vuodelle 1993 yhdistys sai Raha-automaattiyhdistykseltä asumis- ja työtoimintaan projektiavustuksen, joka jatkui vuoden 1995 loppuun. 30.7.1992 Kaarinan kaupungin kanssa solmittiin ostopalvelusopimus
kehitysvammaisten asumispalvelujen osalta. Littoisten terveystalon saneeraukseen asumisyksiköksi yhdistys sai myös RAY:n tukea. Leipurinkadun kiinteistö ostettiin täysin lainarahalla ja kiinteistö oli koko omistusajan yhdistykselle taloudellisesti raskas. Leipurinkadun
kiinteistö on tarkemmin esitelty sivulla 91.
Asumispalveluyksikkö Pirtan uudisrakennus tehtiin vuonna 1997 RAY:n investointiavustuksen ja pankkilainan turvin. Pirtan toiminnan käynnistämiseen RAY antoi 150 000 markkaa. Ostopalvelusopimusta Kaarinan kaupungin kanssa tarkennettiin ja asukkaat maksoivat entiseen tapaan vuokraa. Kasevan Kiesi aloitti 16.4.1996 RAY:n projektiavustusrahalla,
joka jatkui vuoden 1999 loppuun.
Vuoden 1998 tilintarkastusmuistiossa tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen,
että ostopalvelusopimus Kaarinan kaupungin kanssa kattaa vain osan kuluista, koska on
kiinteähintainen 1500 000 markkaa. Samoin tilintarkastajat muistuttivat, että talous on
syytä varmistaa pitkälle tulevaisuuteen.
Ostopalvelusopimuksen kiinteähintaisuudesta johtunut vuosien 1992 – 1996 alijäämä
132 256 markkaa korvattiin yhdistykselle kaupunginhallituksen 24.5.1999 tekemällä päätöksellä.
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Projektien vuosikymmen
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä yhdistys toteutti Raha-automaattiyhdistyksen
tuella neljä kehittämisprojektia, joiden toiminta ei rasittanut yhdistyksen taloutta. Kiesin
toiminta jatkui kohdennetulla toiminta-avustuksella ja kaupungin ostopalvelusopimuksen
turvin, mutta Kiesin taloustilanne pysyi koko vuosikymmenen ajan erittäin tiukkana ja
uhkana oli jopa toiminnan lopettaminen.
Asumispalvelujen osalta toiminta jatkui entisellään. Vuonna 2002 Kaarinan vammaispalveluissa suoritettiin toimintolaskenta, minkä perusteella Pirtan ostopalveluraha vuonna
2003 oli 478 244 euroa ja Kiesin 10 200 euroa.
Tilintarkastusmuistiossa vuodelta 2003 tilintarkastaja kirjoittaa: ”Vuoden 2003 tilinpäätös antaa aihetta optimismiin, johon ei aikaisemmin ollut aihetta.” Sama toistuu vuoden
2004 muistiossa. Vuoden 2005 osalta teksti kuitenkin on: ” Vuoden 2005 tiinpäätös ei antanut toiveikkuutta edellisen tarkastuksen tapaan, sillä alijäämä oli 6 133,23 euroa.” Myös
yhdistyksen oma pääoma oli pitkään miinusmerkkinen.

Lisää lainaa
Pirtan laajennusosa vuonna 2007 rakennettiin Valtion Asuntorahaston avustuksen ja korkotukilainan turvin. Yhdistyksen lainamäärä kasvoi jo noin 2,5 miljoonaan euroon. Asuntoryhmä Sukkulan rakentaminen vuonna 2012 nosti lainan määrän neljään miljoonaan
euroon.
Melkoisia epätietoisuuden hetkiä elettiin vuoden 2012 lopulla, kun Sukkula oli valmistumassa ja asukkaat odottamassa pääsyä uuteen kotiinsa, mutta palvelutoiminnan rahoitus
puuttui. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päätti ostopalvelurahasta siten, että Sukkulan toiminta voitiin aloittaa 1.3.2013.

Talous tasapainoon
Pirtan tukiasuntojen palvelutoiminnan siirto yhdistykselle vuonna 2013 ja Kaarinan kaupungin suorittaman asumispalvelujen kilpailutuksen myötä tehty uusi puitesopimus samoin vuonna 2013 olivat asioita, joiden avulla asumispalvelujen talous saatiin tasapainoon.
Kiesin talous oli edelleen tiukka, mutta vuodelle 2016 RAY nosti avustuksensa 50 000
euroon niin, että se yhdessä kaupungin 78 000 euron avustuksen kanssa auttoi myös Kiesin talouden paremmalle tasolle.

Taloustilanne nyt
Vuoden 2016 taseen loppusumma oli 4 427 881,88 euroa ja lainojen määrä 3 864 693,42
euroa.Ylijäämä vuodelta 2016 oli 31 156,57 euroa.Yhdistyksen omaisuuden muodostavat
Asumispalveluyksikkö Pirtan kiinteistö ja Asuntoryhmä Sukkulan kiinteistö tontteineen.
Asumispalvelujen puitesopimukset, Kiesin toiminta-avustukset ja Vahva vapaaehtoinen
-projektin projektiavustus takaavat tänä päivänä riittävän pohjan toiminnalle asukkaiden ja
asiakkaiden maksamien vuokra- ja asiakasmaksujen lisäksi.
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Lahjoituksia
Yhdistyksen jäsenet ja asiakkaat ovat kuluneiden vuosien aikana lahjoittaneet mm. merkkipäiviensä onnittelurahat ja erilaisia laitteita asiakkaiden ja asukkaiden virkistystoimintaan. Tavaralahjoituksia on saatu eri yhteisöiltä ja yrityksiltä.

Kirjanpito, palkanlaskenta ja tilintarkastajat
Toiminnan ensimmäisinä vuosina kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti yksityinen henkilö
ja hänen jälkeensä Turun Tilitoimisto. 1.1.1998 taloudenhoito ja palkanlaskenta siirrettiin
kilpailutuksen jälkeen Hovirinnan Huollolle (nyk. Maininki Oy), missä hoidettiin myös isännöintitehtävät. Keväällä 2017 tehtävät isännöintiä lukuun ottamatta siirtyivät Tilitoimisto
Aarnioon.
KHT Risto Hakkala toimi pitkään yhdistyksen tilintarkastajana.Vuoden 2009 syyskokous
valitsi tilintarkastusyhteisöksi Ernst & Young Oy:n, joka edelleen hoitaa ko. tehtävää. Vastuuhenkilönä toimii KHT Jari Henttula.

Yleishyödyllisyys ja elinkeinotoiminta
Lounais-Suomen veroviraston 22.10.2007 tekemän päätöksen mukaan yhdistys on edelleen yleishyödyllinen yhteisö, mutta asumispalvelutoiminta kokonaisuudessaan on elinkeinotoimintaa, josta yhdistys maksaa veroja.
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AVOINTA JA AKTIIVISTA VIESTINTÄÄ
Avoimuus on yksi toiminnan perusarvoista. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteena on
välittää toiminnasta sitä tietoa, joka perustuu toimintakuvausten lisäksi asiakaspalautteiden ja tilastojen kautta saatuun tietoon.
Yhdistyksen ulkoiseen viestintään kuuluvat nykyisin niin sähköiset kuin perinteisetkin
menetelmät. Mediatiedotteilla kerrotaan uusista ja ajankohtaisista toiminnoista. Kaarinalehden kanssa yhdistyksellä on ollut jo kauan hyvää yhteistyötä. Sisäiseen viestintään kuuluvat tiedotteet jäsenistölle ja kuukausittaiset henkilökuntatiedotteet samoin kuin asukasyhteisökokoukset ja Kiesi-tuokiot.
Asumisyksiköiden asukkaiden omaisille on pidetty lukuisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Projektien aikana on järjestetty myös kaikille avoimia tiedotustilaisuuksia.
Koko toiminnan esitteitä samoin kuin Kiesin ja eri projektien toimintaesitteitä on uusittu tarpeen mukaan. Niitä on toimitettu eri palvelupisteisiin ja jaettu vierailijoille, asiakkaille ja kaikille kiinnostuneille.
Vuosien myötä viestintä on kehittynyt ja mukaan on mahtunut jopa kaikkiin kaarinalaisiin talouksiin jaettu tiedotuslehti.

10-vuotisjuhlalehti
Yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuonna julkaistiin Kauppapaikkana Kaarina -lehden yhteydessä
erillinen Kaseva-lehti, joka jaettiin kaikkiin kaarinalaisiin talouksiin. Artikkelien kirjoittajina
olivat mm. puheenjohtaja Anja Rinta-Jaskari, vanhus- ja vammaistyön johtaja Seija Sjöblom,
vastaava hoitaja Jaana Pohjonen, vammaistyön ohjaaja Satu Laaksonen, projektityöntekijä
Nina Karhunen, hoitaja Marianne Pajunen ja Viron vammaisliitosta Lissi Kurg. Lehden toimittamisesta ja monista artikkeleista vastasi toiminnanjohtaja Pirkko Heino.
Lehti jaettiin kaarinalaisiin kotitalouksiin ennen 19.10.2002 pidettyä 10-vuotisjuhlaa, jossa juhlapuhujana oli sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho.

Ministeri Maija Perho oli juhlapuhujana yhdistyksen 10-vuotisjuhlassa.
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Yhdistykselle oma logo
Hallitus päätti henkilökunnan esityksestä ottaa 1.6.2005 lähtien yhdistyksen tunnukseksi Tandem-projektin logon, jossa tandempyöräilijät kuvaavat yhdessä tekemisen merkitystä. Pyörän
menosuunta kuvasi toiminnan eteenpäin menoa ja kehittymistä ja
vihreä väri puolestaan kestävä kehitys-periaatetta.
Juhlavuonna 2017 logoksi muutettiin nykyinen kullanvärinen kaunokirjoitustyylinen Kaseva.

Kotisivut
Omat kotisivut avattiin vuonna 2006 osoitteessa www.kaseva.info. Sivuilla esiteltiin kaikkia yhdistyksen toimintoja ja kulloinkin käynnissä olevia projekteja sekä ajankohtaisia
asioita. Sivuilla oli myös henkilöstöosio ja palautelomake. Vuosittainen kävijämäärä kasvoi
tasaisesti ja esim. avoin toimi -ilmoitusten aikana kävijämäärä moninkertaistui. Nykyiset
kotisivut otettiin käyttöön vuoden 2017 toukokuussa.

Facebook
Facebookiin yhdistys kirjautui 17.4.2015. Kuluvan 25-vuotisjuhlavuoden aikana Facebookissa julkaistaan ajankohtaisten tapahtumien ja toimintojen lisäksi asukkaiden ja asiakkaiden 100+25 hyvää hetkeä -taideprojektin tuotoksia, joista kaksi esitellään seuraavalla
sivulla. Kotisivuilla oli vuoden 2017 huhtikuun lopulla 177 tykkääjää.

20-vuotisjuhlavuosi
Vuonna 2012 ei järjestetty erillistä vuosijuhlaa, vaan toimintaa tuotiin esille 15.3. Kaarinan Tähdessä järjestetyssä naisten illassa, jossa puhujana oli kirjailija Tuula Vainikainen,
Sukkulan harjannostajaisissa 23.5. ja Pirtan kesäjuhlissa 28.6., jonka yhteydessä Kaarinan
kaupunki esitti kiitoksensa yhteistyöstä ja uusien toimintojen kehittämisestä sekä lahjoitti
200 euroa asukkaiden virkistystoimintaan.

25-vuotisjuhlavuosi
Kuluvan juhlavuoden aikana on uudistettu kotisivut ja yhdistyksen logo. 25-vuotisjuhlaa
vietetään 10.8.2017 Pirtassa. Juhlapuhujana on kansanedustaja Anne-Mari Virolainen. Tilaisuudessa julkaistaan myös tämä ”Palveluyhdistys Kaseva 25 vuotta sanoin ja kuvin”-kirja.
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Suomen kartta katettiin puuhelmillä, jotka kuvaavat monimuotoista luontoamme.

Kierrätyskukat on valmistettu kestävän
kehityksen periaatteen mukaan.
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YHDISTYS TYÖNANTAJANA
Yhdistyksen tehtävä työnantajana on kehittynyt alun villeistä vuosista nykyiseksi luotettavaksi ja henkilökuntaa arvostavaksi. Työehtosopimuksen tarkka noudattaminen antaa niin
henkilökunnalle kuin johdollekin turvallisuutta ja on tuki työsuhteisiin liittyvissä ratkaisuissa.

Osaaminen ja lisäkoulutus
Jokaisella yhdistyksessä työskentelevällä pitää olla toimeen soveltuva peruskoulutus.
Henkilökunnassa on paljon erilaista osaamista, jota voidaan hyödyntää koko yhdistyksen
parhaaksi.Vuosittaiseen lisäkoulutukseen on varattu määrärahaa. Työntekijät ovat voineet
työn ohella ja yhdistyksen tuella suorittaa myös pitkiä koulutuksia, kuten esim. johtamisen
erityisammattitutkinto, työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Kaikki saatu tieto on
lisännyt yhdistyksen tietotaitoa.

Kehityskeskustelut
Toiminnanjohtaja on käynyt ja käy joka vuosi kehityskeskustelun jokaisen työntekijän
kanssa. Pirtassa on toisinaan ollut mukana myös vastaava hoitaja. Muutamana vuonna kehityskeskustelu on toteutettu ryhmäkeskusteluna, mutta henkilökunta toivoo ennemmin
henkilökohtaista keskustelua.
Kehityskeskustelussa pohditaan kulunutta vuotta ja asetetaan tavoitteet uudelle. Keskustellaan mahdollisesta lisäkoulutustarpeesta ja työssä jaksamisesta yleensä.

Useana vuonna henkilökunta on ollut luontoretkellä. Niissä yhdistyvät niin mielen kuin
kehon virkistys.
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Työhyvinvointitoiminta
Henkilökunnalla oli lähes alkuvuosista lähtien mahdollisuus käyttää Kaarinan uimahallin ja
kuntosalin palveluja kaupungin työntekijöiden tavoin. 14.4.2004 hallitus päätti, että henkilökunta voi käyttää myös muita vastaavia palveluja Kaarinan uimahallin vuosikorttia vastaavalla summalla.
Kaarinan Työpaikkaliikunta ry:n jäseneksi yhdistys liittyi vuonna 2008, jolloin henkilökunnan liikuntamahdollisuudet lisääntyivät entisestään. Vuonna 2009 otettiin käyttöön liikuntasetelit, joita jokainen työntekijä sai 180 euron edestä vuodessa.Vuonna 2011 setelit
muutettiin liikunta- ja kulttuuriseteleiksi.
Työeläkevakuutusyhtiö Varman tuella on vuosittain järjestetty useita työhyvinvointitapahtumia niin henkisen kuin fyysisen jaksamisen tueksi.

Työterveyshuolto
Toiminnan alussa työterveyshuolto ostettiin Kaarinan kaupungin terveyskeskuksen työterveyshuollolta. Henkilökunnan toivomuksesta työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin
vuoden 2014 keväällä ja 1.6.2014 lähtien on käytetty Diacor Oy:n (entinen Eloni) työterveyspalveluja.

Työsuojelutoimikunta
Yhdistyksessä toimii henkilökunnan keskuudestaan vaaleilla valitsema työsuojelutoimikunta. Työsuojelupäällikkönä on toiminnanjohtaja. 1.1.2009 lähtien Kaseva on ollut savuton työpaikka.

Työkiertoa ja takaisin paluuta
Seuraavassa on kahden yhdistyksen toimihenkilön kertomus. Kiesin ohjaaja Sanna-Mari
Ruohomeri kertoo mahdollisuudesta siirtyä toimesta toiseen ja Sukkulan vastaava ohjaajaTuija Mäkinen paluustaan Kasevaan muutaman välivuoden jälkeen. Kertomukset vahvistavat Kasevan asemaa joustavana ja vetovoimaisena työpaikkana.
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TOIMESTA TOISEEN

Sairaanhoitaja Sanna-Mari Ruohomeri valittiin 213 hakijan joukosta hoitajaksi Pirtaan
1.1.1998 alkaen. Kahden vuosikymmenen
aikana Ruohomeri on toiminut myös vastaavana hoitajana, projektityöntekijänä, kohtaamispaikan ohjaajana ja toiminnanjohtajan
sijaisena. Näin hän kuvaa työuraansa Kasevassa:
”Hoitajan työ Pirtassa oli perushoitotyötä.
Toimin myös lääkehoidon vastaavana ja koska aloitimme uuden yksikön toiminnan, sain
luoda toimintatavat yhdessä toisten hoitajien kanssa. Iso kiitos kaupungin kotisairaanhoidon Anneli Suutarille, joka auttoi, neuvoi ja opasti.
2000-luvun alussa kavereitani lähti Norjaan töihin. Anoin ja sain itsekin vuoden toimivapaan, jonka aikana toimin Oslossa kehitysvammaisten asuntolassa sairaanhoitajana ja tein
myös osastonhoitajan töitä. Henkilökuntamitoitus Norjassa on erilainen kuin Suomessa,
eli asukkaita ja hoitajia on yhtä paljon. Vuosi oli antoisa, mutta silti palasin kesällä 2001
takaisin Pirtaan.
Vähitellen aloin taas kaivata jotain uutta. Yhdistys oli saanut RAY-rahoituksen Tandem-projektille vuosille 2001-2004 ja kun siinä aukeni projektityöntekijän paikka, pääsin
siirtymään jo käynnissä olevaan projektiin. Tämä oli ensimmäinen projektityökokemukseni ja uutta oli mm. toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja työn aikatauluttaminen sekä
työskentely asiakkaiden kotona. Asiakkaat vaihtuivat kehitysvammaisista mielenterveyskuntoutujiin. Tutustuin uusiin yhteistyökumppaneihin ja aloin luoda yhteistyöverkostoja.
Projektin jälkeen palasin hoitajan työhön, mutta pian eteen tuli uusi haaste Pirtan vastaavan hoitajan sijaisena. Siihen aikaan mahtuikin paljon: esimiestehtävät, Pirtan laajennusosan
rakentaminen, neljän asukkaan evakkomatka Pihlajakotiin, asukas- ja hoitajavalintoja sekä
toiminnanjohtajan kahden kuukauden sijaisuus. Tästä tehtävästä jäin aikanaan äitiys- ja
vanhempainvapaalle.
Nykyiseen toimeeni Avoin kohtaamispaikka Kiesin ohjaajaksi tulin vuonna 2009. Parasta
työssäni on yhteisöllisyys, sen voima ja haasteet.Yhdessä kävijöiden kanssa suunnittelemme ja toteutamme toimintaa. Yhteistyö mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin työntekijöiden kanssa on kiinteää.Vuoden 2017 alussa jäin vuoden mittaiselle opintovapaalle.
Kaseva on työnantajana joustava ja ennakkoluuloton. Ilman aikaisempaa kokemusta pääsin niin vastaavaksi hoitajaksi kuin projektityöntekijäksikin. Olen kiitollinen, että olen saanut mahdollisuuden siirtyä työstä toiseen.Yhdistys elää ajan hengessä, on avoin, uudistuva
ja kilpailukykyinen.Työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan ja kaikista asioista voi keskustella ja pyytäessään saa aina apua.Voin ylpeänä sanoa, että työnantajani on Palveluyhdistys
Kaseva.”
Sanna-Mari Ruohomeri
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PALUU KASEVAAN
Keväällä 2001 työskentelin Kasevassa viidettä vuotta ja aloitin opiskelun työni ohella.
Kolmivuorotyön, perheen ja opiskelun yhdistäminen oli haastavaa ja toisaalta toivoin
saavani myös työltä haasteita. Irtisanouduin
Kasevasta ja lähdin töihin toisaalle. Minut valittiin tehtäviin, joissa sain käyttää uutta osaamistani monipuolisemmin ihmisten hyväksi.
Vuosia kului ja työkokemukseni monipuolistui työn ja erilaisten projektien johdosta.
Työni erään Varsinais-Suomen kunnan sosiaaliosastolla oli mielenkiintoista ja ammatillisesti antoisaa, mutta kuntasektori oli ja on Tuija asukkaan kanssa pyöräilemässä.
edelleen murroksessa eikä suunta palveluiden järjestämisessä sillä hetkellä näyttänyt asiakaslähtöiseltä. Tuntui siltä etten halunnut
jäädä katsomaan miten uudelleen organisoidut palvelut käynnistyisivät. Ryhdyin katselemaan ympärilleni loppuvuodesta 2012 ja soitin Kasevan toiminnanjohtaja Pirkko Heinolle
kyselläkseni kuulumisia. Tiesin toki Kasevan uuden asumisyksikön rakennushankeen olevan käynnissä, mutta en ollut sitä sen tarkemmin seurannut.
Keskustelu Pirkon kanssa oli innostava ja sai mieleni syövereissä pitkään olleen ammatillisen unelman heräämään henkiin. Olin haaveillut mahdollisuudesta käynnistää asumisyksikköä täysin ”tyhjältä pöydältä” ja tässä se nyt voisi olla. Keskustelimme Pirkon kanssa
hieman lisää ja hain Palveluyhdistys Kaseva ry:n uuden asumisyksikön vastaavan ohjaajan
tehtävää, johon minut myös valittiin.
Tammikuussa sain tutustua tuleviin asukkaisiin ja heidän omaisiinsa samalla kun kalustin
ja varustin uutta yksikköä toimintakuntoon. Henkilökunta aloitti työt hieman ennen kuin
asukkaat muuttivat uusiin koteihinsa. Meillä oli kaikilla samanlainen tilanne, olimme toisillemme vieraita, ennalta tuntemattomia tyyppejä. Meillä oli käsillä herkullinen mahdollisuus
luoda yhdessä uusi, meidän näköisemme yhteisö, jossa kaikilla olisi hyvä olla.
Asuntoryhmä Sukkula on nyt neljävuotias ja pyörii hyvin omalla painollaan. Näiden neljän vuoden aikana olen saanut kehittää Kasevaan myös uusia palveluita. Loppuvuodesta
2014 aloitimme ”Kohti omaa elämää”-valmennuksen erityisnuorille ja heidän vanhemmilleen. Valmennus oli uudenlainen tapa aloittaa yhteistyötyöskentely perheiden kanssa,
joilla on samankaltainen tilanne. Samaan aikaan sain edelleen kartuttaa osaamistani opiskelemalla työnohjaajaksi.Tämäkin oli ollut pitkäaikainen haaveeni, jonka nyt sain toteuttaa.
Sain myös mahdollisuuden tehdä työnohjausta Kasevan eri toimipaikoissa.
Nyt opiskelen työni ohessa neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja tästäkin suunnittelemme uutta palvelumuotoa Kasevan palvelupalettiin. Paluuni Palveluyhdistys Kaseva ry:n palvelukseen on ollut loistava päätös ja oikeastaan aikamoinen mahdollisuus ja ammatillinen
ilotulitus. Olen erityisen iloinen ja ylpeä siitä, kun voin kertoa, miten asiat meillä Kasevassa
hoidetaan ihmisiä arvostaen ja kunnioittaen oli sitten kyse asukkaista, asiakkaista tai työntekijöistä.
Tuija Mäkinen
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KIINTEISTÖ OY LEIPURINKATU 4
Yhdistys omisti seitsemän vuoden ajan Kiinteistö Oy Leipurinkatu 4:n. Rakennus oli vuokrattuna Kaarinan kaupungille kehitysvammaisten Torpan toimintakeskuksen tilaksi.

Ostopäätös
Joulukuussa 1993 yhdistyksen hallitus päätti tarjota Suomen SSP Oy:lle Kiinteistö Oy
Leipurinkadusta 1,3 miljoonaa markkaa sen jälkeen, kun Kaarinan kaupunginhallituksessa
oli keskusteltu mahdollisuudesta siirtää Torpan toimintakeskuksen toiminta yhdistykselle.
30.12.1993 yhdistyksen ylimääräinen yleinen kokous päätti, että Turun Seudun Osuuspankista otetaan 1,3 miljoonan markan laina Leipurinkadun kiinteistön hankintaan. Oston
jälkeen kiinteistö vuokrattiin Kaarinan kaupungille Torpan toimintakeskuksen toimitilaksi.

Myyntihalua
Kolmen vuoden kuluttua lokakuussa 1996 hallitus esitti kiinteistön myyntiä 1,9 miljoonan
markan hinnalla ensisijaisesti Kaarinan kaupungille, mutta jo tammikuussa 1997 myyntipäätös peruttiin. Kesällä 1998 hallitus päätti uudelleen tarjota kiinteistöä Kaarinan kaupungille. Kiinteistössä oli ollut vesivahinko, mikä aiheutti yhdistykselle taloudellisesti raskaan remontin.
Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa kaupunginjohtaja Martti Ilmonen ehdotti,
että yhdistys ottaisi hoitaakseen Torpan toimintakeskuksen toiminnan ja pyrkisi pitkällä
aikavälillä rakentamaan toimintakeskukselle uudet tilat kaupungin osoittamalle tontille.
Joulukuussa 1998 kaupunginhallitus totesi kuitenkin yksimielisesti, että Kaarinan kaupungilla ei ole taloudellisia edellytyksiä tehdä muutoksia vammaispalvelujen tuottamiseen.

Myyntipäätös
Vuoden 1999 alussa yhdistyksen hallitus uudisti jälleen kiinteistön myyntitarjouksen kaupungille 1,4 miljoonan markan hinnalla. Samalla päätettiin, että ellei kaupunki osta kiinteistöä, tarjotaan sitä vapaille markkinoille. 15.3.1999 Kaarinan kaupunginhallitus päätti, että
se ei osta Leipurinkadun kiinteistöä. Vuoden lopulla hallitus hyväksyi kiinteistön myynnin
Elrito Oy:lle 1 220 000 markan hinnalla. Kiinteistö Oy päätettiin purkaa kaupanteon jälkeen. Kauppakirja allekirjoitettiin 15.12.1999. Samalla Kiinteistö Oy asetettiin selvitystilaan.

Pois kaupparekisteristä
Kiinteistö Oy:n viimeinen yhtiökokous hyväksyi selvitystilan kirjanpidon ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille 12.12.2000. Myöhemmin Kaarinan kaupunki korvasi yhdistykselle
noin 100 000 markkaa remontti- ja muita kuluja tilintarkastajan selvityksen perusteella.
Ilmoitus Kiinteistö Oy Leipurinkatu 4:n poistamiseksi kaupparekisteristä tehtiin
5.1.2001.
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NYKYISET TOIMIPISTEET
Vuonna 2017 yhdistyksellä on toimintaa neljässä eri toimipisteessä niin Littoisissa kuin
Kaarinan keskustassakin. Toiminnanjohtajan toimisto sijaitsee Asumispalveluyksikkö Pirtan yhteydessä.
Asumispalveluyksikkö Pirta
Tietäjänkatu 2
20660 Littoinen
Asuntoryhmä Sukkula
Hemmilänkatu 1
20780 Kaarina
Avoin kohtaamispaikka Kiesi
Kiesikatu 8
20780 Kaarina
Kansalaistoiminnan keskus Puntari
Pyhän Katariinantie 7
20780 Kaarina
Tarkemmat yhteystiedot löytyvät kotisivuilta www.kaseva.info jokaisen yksikön kohdalta.
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Asukkaiden onnentoivotus 25-vuotiaalle yhdistykselle.
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