
Sosionomi (amk) opiskelija Jenny Latvan yhteeveto
ensimmäisen harjoitteluviikon jälkeen OSMO-hankkeesta.

Lue lisää tästä uutiskirjeestä
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# O S M O T T A R E T

Edessäsi on OSMO-hankkeen vuoden 2019 viides uutiskirje. 
Se sisältää paljon ajankohtaista tietoa. Runsas tietopaketti sisältää

myös terveiset valtakunnallisilta TYP -päiviltä. 
Poimi uutiskirjeestä itsellesi ideoita ja evästystä.

Uutiskirje on tehty Sinua ajatellen

O S M O  U U T I S E T



TERVETULOA JENNY OSMO -TIIMIIN!

Olen Jenny Latva,
sosionomiopiskelija SeAMKista.

 
Aloitin viikko sitten opintojeni

viimeisen harjoittelujakson Osmo –
hankkeessa.

 
Harjoittelujaksoni kuuluu

Johtamisen menetelmät -
opintokokonaisuuteen, joten
hankekoordinaattori Maaritin

matkassa kuljen ympäri maakuntaa
keräämässä oppia

sosiaalialan ammattilaisilta. 
 

Osmo –tiimiin on ollut ilo tutustua
(sivuhuomautus: ovat muuten

erittäin lämminhenkinen porukka)
 ja odotan malttamattomana, mitä

kaikkea ehdin seuraavien viikkojen
aikana kokea ja oppia! 

Harjoitteluni jatkuu joulukuun
13.päivään saakka.

 
Ensimmäisen viikon perusteella
Osmo tiivistyy mielestäni näin: 

 

Kehittämistä 
Asiantuntijuutta 
Rohkea edelläkävijä

OSMO -SYTYTTÄÄ



Miten kuvailisit valmista sosiaalisen
kuntoutuksen asiakasesitettä? Vastasiko
lopputulos odotuksiasi?
 

Päivi: Minusta esite on selkeä, raikas ja helposti
luettava.  Esitteen ulkonäöstä iso kiitos taittajalle
ja esitteen sisältö on ryhmän kokemustiedon ja
tiivistämistaidon hieno näyte!

 
Pasi: Kuten joissakin ajoneuvoissa sanotaan
olevan "sielua" muihin kulkineisiin verrattuna,
niin myös tämä erottuu sielukkuudellaan muista
esitteistä. Lopputulos yllätti ja ylitti odotukseni.

 
 
Mitkä kolme asiaa takasivat onnistuneen esite-
prosessin? Mitä onnistuminen edellytti?
 

Päivi: Yhteistyö, kokemus ja kunnioitus. Osmo -
hankkeen luottamus ja innokkuuden luominen
esitteen tekoon. Alussa oli haasteellista tiivistää
sisältöä, mutta lopulliseen esitteeseen hioutui
tärkeimmät sanat ja asiat.  Kuvaajana sain
vapaat kädet ja ideani oli kertoa kuvilla tarina.
Kiitos hienosta työstä mallille, mielestäni
onnistuttiin saamaan kuvien fiilikset epätoivosta
- helpotukseen.

 
Pasi:  Prosessin suunnittelu, aktiiviset toimijat
sekä toteutuksen mahdollistava rahoitus.
Koordinoinnin onnistuminen oli ensisijaisen
tärkeää.

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN ASIAKASESITE
- YHTEINEN  ALUSTA LOPPUUN

Kokemusasiantuntijat Pasi Wallius ja Päivi Prusti kertovat sosiaalisen kuntouksen asiakasesitteen
suunnitteluprosessista. Valmis asiakasesite on saanut paljon kiitettävää palautetta.  Osallisuus sen
valmistumisessa on ollut monitoimijaisen kehittämistyön huippunäyte. Lämmin kiitos kaikille esitteen
valmistumiseen osallistuneille kokemusasiantuntijoille ja kehittäjäasiakkaille.

Mitä ammattilaisten kanssa tehdyissä palvelun
kehittämisessä tulisi mielestäsi jatkossa
huomioida?
 

Päivi: Ihmisten osaamisen huomio ja
toipumisorientaatio on tärkeää. Mielestäni
kokemustiedon lisäksi ihanne olisi, että
kehittämistyössä luodaan mahdollisuuksia ja
otetaan kaikki osaamiskapasiteetti käyttöön.
Tästä tämä esite on hyvä esimerkki.

 
Pasi: Avoimuus, vastaanottokyky ja muutoksen
hyväksyminen on  hyvä alku kehittymiselle
näissä kuvioissa

 
 

Mitä muuta haluaisit todeta asiakasesitteestä tai
sen käytöstä
 

Päivi: Arjen solmujen ja haasteiden
pärvöttämiseen kannattaa hakea apua ja tukea.
Toivon, että esite madaltaa kynnystä hakea sitä.
Esitteen takakannen kuva kertoo toivosta,
helpotuksesta ja jokaiselle kuuluvasta
vapaudesta määritellä itse minkälainen on oma
hyvä elämä ja arki.
 
Pasi: Esite tarvittiin ja siitä tuli hyvä, mutta vielä 
 esitettäkin enemmän tarvitaan niitä resursseja,
joilla nuo toiminnot saadaan pyörimään.  

OSMOssa on luotu
sosiaal isen kuntouksen

mal l i .  L isät ietoja antavat
hanketyönteki jät  Merja

Paulasaari  ja Anne T imo.
 Sosiaal isen kuntoutuksen

mal l i  löytyy tästä. 
 

Viereistä kuvaa
klikkaamassa pääset

katsomaan
asiakasesitteen.

OSMO -hankkeessa yhdessä
kokemusasiantunt i jo iden ja

kehit täjäasiakkaiden kanssa työstet ty
maakunnal l inen sosiaal isen kuntoutuksen

esi te  on tarkoi tet tu as iakkai l le .
 

Ete lä-Pohjanmaan kunnat ja yhte is toiminta-
alueet  voivat  ottaa es i tet tä vapaat i  käyttöön.

https://asiakas.kotisivukone.com/files/etelapohjanmaantyp.kotisivukone.com/OSMO/TUOTOKSET/Prosessikuvaus_10.9.2019_versio.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/etelapohjanmaantyp.kotisivukone.com/OSMO/TUOTOKSET/sosiaalinen_kuntoutus_final_fix_printready.pdf


Tutuksi tuleminen helpottaa monessa
tilanteessa! Toisia jännittää, toiset
menevät rohkeasti juttelemaan uusillekin
tuttavuuksille. Yhteisten asioiden äärellä
mennään eteenpäin. Näin myös
Ilmajoella, kun tehdään moniammatillisesti
yhteistyötä alueen asukkaiden parhaaksi.
 
Olen Ilmajoen seurakunnan
diakoniatyöntekijä, sairaanhoitaja (AMK)-
diakonissa koulutukseltani ja olen tehnyt
Ilmajoella diakoniatyötä pian kuusi vuotta. 
 
Diakoniatyö on kristillistä palvelua;
ihmisten auttamista ja tukemista
erilaisissa elämäntilanteissa. Työnkuvaani
kuuluu erityisesti yhteiskunnalliset asiat,
työttömyys ja monikulttuurisuus sekä
diakoniatyön vapaaehtoistoiminta
seurakunnassa. Näiden teemojen kautta
olen saanut tehdä yhteistyötä OSMO-
hankkeen kanssa. Olen mukana
hankkeen Ilmajoen kehittäjätyöryhmässä.

Tammikuussa 2019 järjestimme yhdessä
OSMO-hankkeen ja lImajoen kunnan
kanssa ensimmäisen hävikki-
iltapalatapahtuman. Kaupoista saatavat
hävikiksi muuten menevät elintarvikkeet
muuttuvat maittavaksi iltapalaksi yhdessä
tekemällä. Valmistamme ruuan,
aterioimme ja siivoamme keittiön
yhdessä. Jokainen on tervetullut.
Hävikki-iltapaloilla on ollut mahtavaa
huomata, kuinka yhdessä tekeminen
antaa iloa ja rohkeutta sekä mahdollistaa
tutuksi tulemisen. Hävikki-iltapala
järjestetään kerran kuukaudessa
seurakuntakeskuksella ja jatkuu ainakin
tämän vuoden loppuun asti. 
 
Iloitsen myös matalan kynnyksen
kohtaamispaikasta Kamarista ja  sen
Tapaamo-toiminnasta. Hyvät asiat ovat
usein yksinkertaisia. Jutellaan kahvikupin
äärellä tai istutaan porukalla sohvalla ja
pohditaan elämän monia kysymyksiä.
Ensimmäisen kohtaamisen jälkeen voin
kuulla sanottavan, että ”Hei olipa kiva
jutella!” Olemme tulleet tutuiksi, jakaneet
yhdessä pienen hetken ja taas on
helpompi jatkaa matkaa.
 
Kaikkea hyvää syksyysi toivoen,
 

Liisa 

  
Liisa Rintakallio
diakonissa Ilmajoen seurakunta
liisa.rintakallio@evl.fi  050 537 0368

TULLAHAN TUTUKSI!



Etelä-Pohjanmaan TYP-johtaja Marjo Taittonen kotiutui tiiminsä kanssa Jyväskylän
TYP2018 -päiviltä mukanaan TYP-kapula. Siitähän se kaikki siis alkoi.

Valtakunnalliset TYP-päivät ovat
muodostuneet vuosittaiseksi
perinteeksi, jossa Työllistymistä
edistävän monialaisen
yhteispalveluverkoston eli TYP-toimijat
kohtaavat yhteisten ajankohtaisten
asioiden äärellä. Vuosittain TYP-
päivillä sovitaan seuraavan vuoden
TYP-päivien järjestäjätaho ja
paikkakunta.
 
Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan
monialainen yhteispalveluverkosto vs.
johtaja Anu Tikkalan luotsaamalla
tiimillä järjesti valtakunnalliset TYP-
päivät Seinäjoella 8. - 9.10.
Tapahtumaan Seinäjoki Areenaan
saapui huikea 530 hengen
monialaisten toimijoiden joukko
kuulemaan ja jakamaan ajankohtaisia
asioita.
 
 

Päivien aikana saimme kuulla eri alojen
asiantuntijoiden esityksiä muun muassa
osallisuudesta, monialaisen
työskentelyn ja työllisyyden
edistämisen edellytyksistä sekä
ajankohtaisista valtakunnallisista
uudistuksista. 
 
OSMO-hanke oli esillä hankeinfossa
sekä ständeillä, jossa osallistujilla oli
mahdollisuus tutustua hankkeemme
toimintaan. Myös Kohtaamisen
vastaanotolla kokemusasiantuntijamme
kävivät osallistujien kanssa keskustelua
kokemustiedon ja -osaamisen
käytännöistä Etelä-Pohjanmaan
monialaisissa verkostoissa.
 
Näytelyalueella oli mahdollisuus
tutustua myös muiden hankkeiden
toimintaan, muun muassa
Kykyviisari/Työterveyslaitos, Buusti ry,
Duunixi-hanke, Komppaa-hanke sekä
Tolkkupaja-hanke olivat esittelemässä
toimintaansa.



TEM:stä Lari Anttonen avasi hallituksen työllisyyspaketin sisältöä.
Työllisyyspaketissa keskeisenä uudistuksena on kuntien roolin vahvistaminen
asteittain työllisyyden hoidossa. STM:n Juha Luomalan puheenvuorossa saimme
kuulla sosiaali-ja terveydenhuollon uudistamisen suuntauksista Tulevaisuuden
sosiaali-ja terveyskeskus-ohjelman sekä sote-rakenne uudistuksen keinoin.
Uudistamisessa keskeisenä näyttäytyy monialainen työskentely sekä myös
sosiaalityön roolin painottaminen. TYP-toimintaa vakiinnutetaan ja se toimii
osaltaan myös pohjana tulevassa uudistuksessa. Kelan monialaisen työskentelyn
malleja ja mahdollisuuksia esitteli Liisa Ojala. Kelan roolin sekä Kelan ja
terveydenhuollon yhteistyön vahvistaminen monialaisessa työskentelyssä koettiin
tarpeelliseksi asiakkaan tilanteen edistämisen edellytyksenä. Robert Arnkil esitteli
kokemuksia työllisyyden edistämisen voimavarojen kokoamisesta niin Suomesta
kuin Euroopasta.

OSMO-hanketyötekijä Anne Timo

Ajankohtaista kansallisesti

Hyödynnä TYP-päivien esitykset ja keskuselun herättämät arvokkaat ajatukset

Minna Kivipellon näkemyksissä osallistavan sosiaaliturvan sosiaalityön ja
työllisyyspalveluiden kokeiluista korostui toimeentulon ja asiakkaan kohtaamisen
merkitys osallisuuden kokemuksiin. Eeva-Liisa Peltonen ja Päivi Rissanen toivat
esiin kokemusasiantuntijan näkökulmasta osatyökykyisen työttömän ja kuntoutujan
monivaiheisia polkuja. Työstä, toimeentulosta ja yrittäjyydestä keskustelivat
puolestaan yrittäjä Jukka Jokiniemi, kirjailija Ossi Nyman sekä perustulokokeiluun
osallistunut Juha Järvinen. Esitykset nostivat keskusteluun ihmisyyden
arvostamisen ja kohtaamisen merkityksen monialaisessa työskentelyssä.

Saimme kuulla monia ajatuksia ja keskustelua herättäviä puheenvuoroja, joihin
pääset tutustumaan Etelä-Pohjanmaan TYPin verkkosivulla. Löydät luentojen
materiaalit ja luennoista päivien aikana käydyt keskustelujen koonnit viestiseinällä
sekä myös ihastusta herättäneen videon TYP-kapulan seikkailuista.
 
TYP-kapula lähti tällä kertaa kohti etelää. Ensi vuonna nähdään TYP-päivillä
pääkaupunkiseudulla!

Ihmisyyden  kohtaamisen ja inhimillisyyden arvostaminen - kaiken perusta

https://www.eptyp.fi/typ-paivat-2019


Buusti ry on mukana OSMO -hankkeessa järjestämällä Sampo on Tour
–valmennusta kuntien sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Kyseessä
on noin 8 viikon prosessi, johon kuuluu viikoittaisia ryhmävalmennuksia
sekä yksilövalmennusta. 
 
Valmennuksen tavoitteita ovat muun muassa elämänhallinnan ja
itsetunnon vahvistuminen, terveyden ja hyvinvoinnin koheneminen,
omien tavoitteiden selkiytyminen ja sosiaalisten taitojen harjaantuminen.
Toki ryhmät räätälöidään asiakaskunnan mukaan: jos osallistujat
haluavat toiminnallisempaa ryhmää, silloin muokataan ryhmää sen
mukaisesti. 
 
Minä, Sonja Orrenmaa, toimin valmennusten vetäjänä. Koulutukseltani
olen sosionomi (yamk) ja olen työurani aikana toiminut useita vuosia
sosiaalisen kuntoutuksen vastaavana ohjaajana mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien parissa. Tällä hetkellä työpisteeni on Buusti ry:n
työhönvalmennusyksikkö Tähtiportti ja lisäksi yhteisövalmennusyksikkö
Villentupa Peräseinäjoella. Pyrin luomaan ryhmiin avoimen ja
luottamuksellisen ilmapiirin, jolloin niihin olisi helppo tulla ja niistä saisi
mielekkäitä kokemuksia ja eväitä elämään. Tarkoitus on keskittyä
ongelmien sijaan asiakkaan voimavaroihin ja vahvistaa näitä
entisestään. 
 
Ryhmät alkavat viikolla 44.,
katsotaan mitä kaikkea kivaa 
saammekaan aikaan!
 
 
Syysterveisin,
 
Sonja Orrenmaa
Buusti Ry

BUUSTIA OSMO -HANKKEESEEN



W W W . E P T Y P . F I / O S M O - H A N K E

Kiinnostavia koulutuksia ja tapahtumia ympäri
maakuntaa. Nyt kannattaa ottaa kalenteri esiin!

P O I M I

I T S E L L E S I

T A P A H T U M A



https://www.jtalo.fi/palvelukeskus-yhteydenottopyynto/


https://www.jtalo.fi/palvelukeskus-yhteydenottopyynto/


https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/43ba153a-790d-4a80-bea7-2bc0c33adcd9?displayId=Fin1836398&fbclid=IwAR0DbWCSjzkZGNPAB3BkQ3liu2_wVpisJPL28y6o582aPcTX-v51ylAt3tY




https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d96aa420-317d-47c3-94de-412771334a16?displayId=Fin1839814&fbclid=IwAR2F4wveAsbOrQMDkxPvkvdUxe7C9x4Igk250yoKT4fx-AHpoR8QTYMjNX0


https://www.jtalo.fi/palvelukeskus-yhteydenottopyynto/


Osoite
Valtionkatu 1 C
60100 SEINÄJOKI
 
Hankekoordinaattori 
Maarit Pasto 
044 418 1882
 
Hanketyöntekijä Ilmajoki & Seinäjoki
Maija Kaukonen
044 425 5060
 
Hanketyöntekijä Lapua & KuusSote
Merja Paulasaari
044 425 5740
 
Hanketyöntekijä Ky Kaksineuvoinen & Järvi-Pohjanmaa
Anne Timo
044 425 5678
 
Hanketyöntekijä  JIK Kurikka & Suupohjan LLKY
Tuula Peltoniemi
044 425 5718  

www.eptyp.fi/osmo-hanke

OSMO-hanke

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Yhteystiedot

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

