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"Jokainen ihminen on 
kohtaamisen arvoinen"

Olen kolmannen vuoden sosionomi (AMK)
opiskelija Aliisa Järvenpää ja harjoittelussa 
tällä hetkellä OSMO-hankkeessa.
Harjoittelua on kulunut vasta reippaat pari viikkoa,
mutta tuntuu, että olen humpsahtanut aivan
uudenlaiseen maailmaan. Harjoittelussa olen
päässyt näkemään aikuissosiaalityön kenttää
hyvin laajasti ja erityisesti sen,
mitä kehittämistyö oikeasti on.
 
Näin harjoittelijan näkökulmasta OSMO-hanke
näyttäytyy hyvin monipuolisena. Yksi OSMO-hankkeen
keskeisistä tavoitteista on asiakasosallisuuden
edistäminen, jota toteutetaan muun muassa ottamalla
asiakkaat mukaan kehittämistyöhön. Sosiaaliala on olemassa juuri asiakkaita varten. Kuka muu
tietää paremmin tuen tarpeesta kuin asiakas itse? Mielestäni asiakkaat tulisi useammin ottaa
kehittämisessä mukaan ammattilaisen rinnalle, sillä juuri heiltä saadaan arvokasta tietoa
palveluista. Tietenkin ammattilaisten tehtävä on tunnistaa asiakkaan tuen tarpeet ja pyrkiä
mahdollistamaan ne asiakkaalle. 
 
OSMO-hankeen tavoitteena on myös aikuissosiaalityön käytäntöjen yhtenäistäminen Etelä-
Pohjanmaalla sekä moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. Moniammatillisuus on noussut
nyky-yhteiskunnassa erittäin vahvasti esiin ja nimenomaan sosiaalipalveluissa, kun tuet ja palvelut
ovat sirpaleisia. Moniammatillisen yhteistyön tavoite on tuoda jokaisen tietämys asiasta esiin ja sitä
kautta mahdollistaa asiakkaalle yhä kattavampi ja parempi palvelutarjonta. Näin asiakkaan
tilanteesta saadaan myös selkeämpi ja yhtenäisempi kuva.
 
Olen päässyt kuulemaan ja näkemään OSMO:n kautta monen eri toimijatahon ammattilaisia.
Jokainen päivä ja kohtaaminen jättää meihin jälkensä, niin asiakastapaamisen kuin ammattilaisten
väliset kohtaamiset. ”Jokainen ihminen on kohtaamisen arvoinen.”
 
Terkkuja, Aliisa



Ilmajoelle aukesi Kamari

Ilmajoen kunnan aikuissosiaalityössä ja
työllisyyspalveluissa oli jo pidempään
pohdittu ja kehitelty uusia toimintamuotoja,
kuten uudenlaisia ryhmätoimintoja jo
olemassa olevien kuntouttavan työtoiminnan
ryhmien lisäksi.  Ideointi tyssäsi siihen, ettei
ollut olemassa sopivaa paikkaa, missä
esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen tai
kuntouttavan työtoiminnan ryhmät voisivat
kokoontua.  Erilaisia tilavaihtoehtoja oli
katseltu, kunnes alkuvuodesta löytyikin
toimintaan soveltuva kunnan tila.  
 
Aikuissosiaalityön, työllisyyspalveluiden ja
OSMO-hankkeen yhteistyönä lähdettiin
ideoimaan toimintaa. Suunnitteluun otettiin
mukaan myös kehittäjäasiakkaita,
kokemusasiantuntijoita sekä muita toimijoita.
Näin sai alkunsa Kamari, jonka avajaisia
vietettiin maaliskuun lopulla.

Kamari on työikäisten kohtaamispaikka, jossa
järjestetään ja luodaan yhdessä erilaista
toimintaa. Kamarissa kokeillaan kevään ajan
Tapaamoa. Tapaamossa on paikalla parin
tunnin ajan viikossa kunnan työntekijä,
kokemusasiantuntija sekä vuoroviikoin eri
ammattilaisia, kuten seurakunnan
diakoniatyöntekijä, terveydenhoitaja,
päihdetyöntekijä tai psykiatrinen
sairaanhoitaja. Asiakkaat voivat tulla
Tapaamoon ilman ajanvarausta juttelemaan
tai kysymään neuvoa asioissaan. Asiakkailla
on Kamarilla mahdollisuus käyttää
tietokonetta asiointiin ja saada opastusta
tietokoneen käyttöön. Kamarilla kokoontuu
myös aikuissosiaalityön
kehittäjäasiakasryhmä. Kevään aikana
kokeillaan matalan kynnyksen
ryhmätoimintaa ”Perjantaipurtavan” ja
erilaisten tutustumiskäyntien muodossa.
Näissä toiminnoissa ovat mukana
aikuissosiaalityön työntekijä ja Osmon
hanketyöntekijä.
 
Avajaispäivänä kerätyn palautteen
perusteella Kamarin odotetaan olevan
matalan kynnyksen paikka, jonne voisi tulla
keskustelemaan, saamaan vertaistukea sekä
tietoa uusista mahdollisuuksista. Tätä
lähdetään yhdessä tavoittelemaan!
 
 

teksti Maija Kaukonen



Asiakaskehittämistä Alajärvellä

Kehittäjäasiakasryhmissä voidaan yhdessä
asiakkaiden kanssa kehittää jo olemassa
olevia palveluja tai luoda uusia. Erillisten
kehittäjäasiakasryhmien riskinä on, että
ideoidut toimintatapamuutokset tai
suunnitellut toiminnot eivät etene
toteutustasolle ja käytäntöihin.
Parhaimmillaan kuitenkin erilaisten
yhteiskehittämisen muotojen kautta
osallistetaan ja voimaannutetaan asiakkaita
ja samalla luodaan aiempaa paremmin
heidän todellisiin tarpeisiinsa vastaavia ja
vaikuttavia palveluja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alajärvellä romaninuoret ovat kokoontuneet
kehittämään palveluja. Kokoontumispaikkana
on ollut Alvar Aallon suunnitelma kaunis Villa
Väinölä. Ryhmään rekrytoitiin nuoria
Starttipajan kautta ja lisäksi rekrytoidut nuoret
välittivät itse tietoa ystävilleen. Asiakkaille
jaettiin myös ryhmän esite
tapaamisaikatauluineen sekä informoitiin
ryhmästä WhatsAppin kautta.

teksti Merja Paulasaari

Poimin tähän muutamia ryhmässä esille
nousseita ajatuksia pohdittavaksi tai
hyödynnettäväksi omissa yhteisöissänne.
Ryhmässä olemme keskustelleen muun
muassa ihmisten ennakkoluuloista romaneja
kohtaan. Toiveena esitettiin, että romani
kohdattaisiin ihmisenä, uskallettaisiin tutustua
ja annettaisiin mahdollisuus näyttää, millainen
persoona hän on. Lisäksi toivottiin, että
palveluissa tuettaisiin asiakkaita kohti
nimenomaan niitä asioita, jotka heitä itseään
kiinnostavat (esim. opiskelu, kuntouttava
työtoiminta ja työ).
 
Romaninuorten kehittäjäasiakasryhmässä
ideoitiin muun muassa naisten ryhmää, jossa
voisi osaavan ohjaajan opastuksella ommella
itselle vaatteita. Toiminnan voisi aloittaa
röijyjen ja settejen teosta. Miehille toivottiin
puutöitä, pikku remontteja ja pihatöitä. Toisin
sanoen konkreettinen tekeminen sekä sen
kautta mahdollisuus näyttää osaavansa ja
tekevänsä hyvää työtä, olivat tärkeitä.
Ryhmän mielestä on arvokasta, että ihminen
saa mielekästä tekemistä, hänellä on
mahdollisuus tavata muita ihmisiä sekä kokea
osaavansa.
 
Koulutuksen osalta kritiikkiä sai se, että
ammatillisessa koulutuksessa opettaja on
luokassa vain pieniä hetkiä. Nähtiin, että
koulutuksessa olisi panostettava enemmän
läsnäolevaan opetukseen.
 
 



Infopiste Lapuan sosiaalikeskuksen
aulassa

Lapuan sosiaalikeskuksessa on kokeiltu infopistepalvelua joka tiistai klo 9-12.Infopiste on avoin
kaikille ilman ajanvarausta. Sitä on kokeiltu Ohjaamon tavoin eli hanketyöntekijä on auttanut
asiakasta asioissa, missä hän apua tarvitsee. Infopisteen tarkoituksena on ollut antaa asiakkaille
apua ja neuvontaa, mutta samalla myös tuottaa tietoa tällaisesta palvelusta. 
 
Tyypillisin avuntarve on ollut tietokoneen käyttöön
liittyvät pulmat. Asiakkailla ei ole ollut riittävää 
osaamista tietokoneen käyttöön ja he ovat tarvinneet
apua hakemusten, liitteiden, pankkiasioiden tai 
muiden asioiden hoitamiseen. Kokeilua on
toteutettu kerran viikossa viiden kuukauden ajan, 
jona aikana palvelua on käyttänyt 28 asiakasta. Asioita
asiakkailla on ollut yhteensä 35, joista 30:ssa
asiassa on tarvittu tietokonetta. Tällaisista luvuista
on jo suoraan pääteltävissä palvelun tärkeys. 
Ihmisillä on tarve päästä käyttämään tietokonetta
opastetusti ja maksutta. Yhtenä suurena osana on
tulostamisen tai skannaamisen liittyvät tarpeet, jolloin
myös avun tarve tietokoneen käyttämisessä korostuu. 
Asiakkailla saattaa olla myös puutteelliset tiedot
palveluiden mahdollisuuksista, jolloin usein
huomioimatta jää esimerkiksi Kelan hakemusten
täyttäminen sähköisesti. 
 
Palvelua on nyt toteutettu 14 kertaa. Palvelua on käyttänyt keskimäärin kaksi asiakasta joka
kerta ja jokaista kertaa kohti on ollut 2,5 asiaa. Huomioitavaa on myös ajankohdat, jolloin
asiakkaat ovat käyttäneet palvelua eniten. Joulukuussa on asiakkailla ollut selvästi suurin avun
tarve sekä jokaisen kuun puolivälissä palvelulle on ollut enemmän tarvetta kuin muuna aikana.
 

teksti Sami Kallio



Kokemusasiantuntija työparina
nuorten sosiaalisen kuntoutuksen
ryhmässä Jalasjärvellä

Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä käynnistyi pilottina Jalasjärvellä tämän vuoden
helmikuussa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan nuorisotalo Wilholassa.
Ryhmän tavoitteena on tarjota vertaistuellisia keskusteluita, edistää osallisuutta, löytää
ryhmäläisten omia voimavaroja ja kiinnostuksen kohteita sekä tarjota mahdollisuus tulla
kohdatuksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi omana itsenään. 
 
Tähän mennessä olemme leiponeet pizzaa, 
käyneet Jalasjärven ilma-aseradalla
ampumassa, maalanneet itsemme puina
ja kertoneet merkityksellisten 
musiikkikappaleiden avulla jotain itsestämme.
Erilaisen aikaisempiin ryhmiin verrattuna tästä
tekee se, että työparinani toimii
koulutettu kokemusasiantuntija, jonka tarinan 
olemme myös saaneet kuulla 
kokonaisuudessaan.
 
Kokemukset kokemusasiantuntijasta työparina
ovat olleet postitiivisia. Ydinajatus oli tuoda ryhmään selviämisnäkökulmaa.
Kokemusasiantuntija toimii elävänä esimerkkinä siitä, että mahdottomiltakin tuntuvista
tilanteista on mahdollisuus nousta. Ei välttämättä ensimmäisellä yrittämällä eikä vielä
kymmenennelläkään, mutta se on olemassa. Meidän ryhmään kokemusasiantuntija sopi
todella hyvin niin kokemustensa kuin persoonansakin perusteella. Kokemusasiantuntijalta olen
saanut hyviä vinkkejä omaan tapaani työskennellä. Hän on esimerkiksi ottanut kantaa siihen,
missä järjestyksessä ja tahdissa ryhmässä kannattaa edetä ja minkälaisista menetelmistä
hänelle itselleen on ollut hyötyä toipumismatkansa varrella. Tietynlainen välittömyys
kokemusasiantuntijassa on todella tärkeää. Ajattelen sen olevan osin persoonalle ominaista ja
osin kokemusten kautta syntynyttä. Välittömyys auttaa luomaan ryhmään rentoa,
luottamuksellista ja hyväksyvää ilmapiiriä. Yhteisesti olemme voineet todeta, että meillä kaikilla
on tarve tulla hyväksytyksi omana itsenämme ja tuntea kuuluvamme joukkoon. Ilokseni voin
todeta, että ainakin tähän joukkoon me kaikki kuulumme!     
 
   
 
 
 
 
 
 
 

teksti Minna Männikkö



JIK Ky:n työttömien terveydenhoitaja Tiina Linna 
aloitti työskentelyn Kurikassa ELMA-hankkeessa
15 vuotta sitten.  ELMA-hankkeen tavoitteena oli
tutkia pitkäaikaistyöttömien työkykyä, 
eläkemahdollisuuksia ja toiminnan rajoituksia. 
Hanketyötä Linna teki kotisairaanhoitajan työnsä
ohessa kaksi päivää viikossa viiden vuoden ajan.
Hankkeen päättymisen jälkeen hän on toiminut 
kymmenen vuotta työttömien terveydenhoitajana
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella, 
johon kuuluvat Kurikka ja Ilmajoki.
 
Työttömien terveydenhoitajan työssä negatiiviseksi puoleksi Linna nimeää asiakkaiden haasteiden
kasautumisen viime vuosina. Yhdellä asiakkaalla saattaa olla sekä psyykkisiä että fyysisiä
ongelmia ja mahdollisesti lisäksi päihdeongelma. Asiakkaan tilanne alkaa silloin olla sellainen, että
se vaikuttaa jollain tavalla myös lähipiiriin, ja sekin täytyy vastaanotolla huomioida. Näistä seikoista
johtuen yhden asiakkaan asioiden selvittämiseen menee enemmän aikaa kuin aiemmin, mikä
osaltaan tuo kiirettä työhön. Työnsä hyväksi puoleksi Linna nimeään sen, että huolimatta
asiakkaan monista ongelmista, tilanne yleensä selkiytyy vastaanoton aikana ja asiakkaan kanssa
pystytään laatimaan sellainen jatkosuunnitelma, joka vie hänen asioitaan eteenpäin. Asiakkaalle
tulee kokemus, että hänen tarpeensa ovat tulleet kuulluiksi.  
 
Yhtenä tulevaisuuden näkymänä Linna pitää moniammatillisen yhteistyön lisääntymistä
entisestään. Kehitys on ollut samansuuntaista jo useampien vuosien ajan, mutta nyt
kumppanuuksia yhteistyöhön voidaan hakea sote-palveluiden ulkopuolelta, esimerkiksi
seurakunnalta.  Lisäksi työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden kanssa työskentelevien
toimintatapojen ja –mallien yhtenäistämisen Linna kokee tärkeäksi. Työttömän tulee saada
samanlaiset palvelut riippumatta siitä, missä hän asuu.
 
Yhteistyö OSMO-hankkeen kanssa on sisältänyt monitoimijaisiin kehittäjätyöryhmiin osallistumista
sekä Kurikassa että Ilmajoella, maakunnallista kehittämistyötä sekä koulutustarjonnan
hyödyntämistä. Konkreettinen esimerkki OSMO-hankkeen kanssa tehdystä kehittämistyöstä on
Ilmajoelle avattu matalan kynnyksen kohtaamispaikka työikäisille asiakkaille, Kamari, josta
hanketyöntekijä Maija Kaukonen kertoi enemmän tässä uutiskirjeessä

"Tullahan tutuuksi" esittelyssä 
JIK Ky:n työttömien terveydenhoitaja
Tiina Linna
teksti Minna Männikkö



Mikä ihmeen PRO-tukipiste ja
Prop Up -hanke? 
teksti Maarit Pasto

Pro-tukipiste tarjoaa matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja seksityössä mukana oleville
ja ihmiskaupparikoksen kohteeksi joutuneille ihmisille. PRO-tukipiste ja Prop up -hanke
esittäytyivät infotilaisuudessa Etelä-Pohjanmaan maakunnan eri toimijoille Seinäjoella 20.2.2019.
Tuossa tilaisuudessa saatiin tietoa seksi- ja erotiikkatyön eri muodoista, ihmiskaupasta, näihin
liittyvästä lainsäädännöstä ja tunnistamisesta. Pro-tukipisteen ja Prop up –hankkeen työntekijät
kertoivat toiminnastaan, kuten heidän jalkautuvasta  etsivästä työstä Etelä-Pohjanmaalla ja
konsultaatiomahdollisuuksista. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä OSMO-hankkeen kanssa.
Lisätietoa PRO-tukipisteen palveluista ja Prop up -hankkeesta:
 
Seuuraava PRO-tukipisteen ja Prop up –hankkeen infotilaisuus pidetään syksyllä ti 17.9. klo 9:30-
12:00 Ravintola Almassa Seinäjoella – Merkkaahan ajankohta jo kalenteriisi ja seuraa tarkempaa
ilmoittelua!
 

https://pro-tukipiste.fi/

https://pro-tukipiste.fi/


Päivämääriä, jotka kannattaa merkitä
kalenteriin. Seuraa tarkempaa
ilmoittelua kotisivuilta ja Facebookista!

8.5.

16.5.

5.6.

13.6.

12.9.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin työpaja terveydenhuollon toimijoille
klo 12-16 Ruusulassa (Ruusukatu 22 Seinäjoki)

Avoimet ovet Kurikan työllisyydenhoidon palvelukeskuksessa
iltapäivällä (Siltalantie 5, Kurikka)

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin työpaja aiempiin tyke-pajoihin
osallistuneille klo 12-16 Ruusulassa  (Ruusukatu 22 Seinäjoki)

Opintomatka Vaasaan, ohjelmassa mm. aikuissosiaalityön
palvelutarpeen arviointi ja rikosseuraamusasiakkaiden jatkopolut 

OSMO-hankkeen seminaari Motivaatiota muutokseen
monitoimijaisesti 

Valtakunnalliset TYP-päivät Seinäjoki Areenalla
8.-9.
10.



Yhteystiedot

Osoite
Valtionkatu 1 C
60100 SEINÄJOKI
 
Hankekoordinaattori 
Maarit Pasto 
044-4181882
 
Hanketyöntekijä Ilmajoki & Seinäjoki
Maija Kaukonen
044-4255060
 
Hanketyöntekijä Järvi-Pohjanmaa & KuusSote
Merja Paulasaari
044-4255740
 
Hanketyöntekijä JIK Kurikka & Suupohjan LLKY
Minna Männikkö
044-4255718
 
Hanketyöntekijä Ky Kaksineuvoinen & Lapua
Sami Kallio
044-4255678

www.eptyp.fi/osmo-hanke

OSMO-hanke

https://www.eptyp.fi/osmo-hanke
https://www.facebook.com/OSMOhanke/?eid=ARCJ8G-QZIPliZQytvVelKPDfv_DHzR5xbKiPCXmYyedY96kvIJyaIkxD2UjXPFNqLWqTfLTVtVJRIyM


Iloista
pääsiäistä!

toivottavat
 Maarit, Maija, Merja,
Minna, Sami ja Aliisa


