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UUTISET

Konsultoiva sa raanho taja
säästää turh a pä vystysre ssuja
Kehitysvammaisen asiakkaan terveysas at halutaan yhteen n ppuun.
Mikkelissä kuultiin v me v kolla
Lahden mall n oppeja.
Elina Kesk talo
iten terveydenhuollon palvelut pysyvät mukana muutoksessa, kun keh tysvamma sten
la toshuoltoa puretaan? Savon
vamma sasuntosäät ö (Savas) on
ets nyt kysymykseen vastausta
TEPA-projekt ssa.
– Valt oneuvosto tek vuonna 2012 per aatepäätöksen, että
vuoteen 2020 mennessä kukaan e asu enää la toksessa. Se
tarko tt , että yhä va keamm n
vamma s a henk lö tä on muuttanut om n kote h n om lle kot pa kkakunn lle, projekt pääll kkö Anne Ahola nen tausto ttaa.

M

S nä m ssä la toksessa terveydenhuolto on ollut v eressä koko
ajan, nyt keh tysvamma nen henk lö on samojen terveyspalvelujen
as akas ku n muutk n kuntala set.
Ahola nen toteaa, että terveyskeskus on järjestynyt use n
pä vystystyypp sest . V dento sta m nuut n ta edes 45 m nuut n
vastaanottoa ka e ku tenkaan
välttämättä r tä keh tysvamma sen as akkaan o re den selv ttäm seks , vaan as an ho tam seks
tarv taan laajempaa näkökulmaa.

vuoden 2015 ajan Savas n, M kkel n kaupung n ja Vaal jalan
palvelukot en asukka den kanssa. Konsulto van sa raanho tajan työn deana on pa ts säästää
as akasta pompottelulta, myös
tehostaa ho toketjua, kun yks
hm nen p tää langat käs ssään.
– Hän on pystynyt jalkautumaan keh tysvamma sen henk lön kot n, haastattelemaan
oma s a ja läh verkostoa, hava nno maan hänen to m ntaympär stöään – as o ta, jo ta e terveyskeskuksessa pysty tekemään.
– Jos konsulto vaa sa raanho tajaa e ole, er la s a o re ta ruvetaan selv ttämään er pa ko sta:
tulee pä vystyskäynt ä, terveyskeskuskäynt ä, keh tysvammapol kl n kkakäynt ä, Ahola nen
luettelee.

Projektin osana M kkel ssä on

Siinä missä työmall a on M kke-

p loto tu konsulto van sa raanho tajan työmall a. Sa raanho taja T a Raut o on työskennellyt

l ssä keh tetty hankkeen muodossa, Lahdessa konsulto va sa raanho taja työskentelee

Jääk ekkofan t Turvapa kanpaho np tel vät hak jo lla
järjestysm ehen kah na Oulussa
Tampereella
Turvapa kanhak jo den er Pol s joutu puuttumaan jääk ekkofan en käytökseen lauanta na Tampereella Ilves–
TPS-kot ottelun yhteydessä.
Jo ennen ottelua pol s korjas talteen 19-vuot aan m ehen, joka poltt merkk so htua
Hakametsän jäähall n pysäkö nt alueella a heuttaen vaaraa n n jalankulk jo lle ku n
auto llek n.
Mahdoll sten r kosten ja
hä r kö nn n välttäm seks pol s katso parhaaks korjata
m ehen ottelun ajaks putkaan
rauho ttumaan.
K ekkofan en hä r kö nt jatku myös Ilveksen 2–0-vo ttoon
päättyneen ottelun jälkeen.
Järjestyksenvalvoja ol jäähall n parkk pa kalla ohjaamassa k ekkov era ta l nja-autoon,
kun hänet paho np delt n.
Pol s n mukaan järjestyksenvalvojaa lö mahdoll sest
useamp k n hm nen, m nkä l säks hänet kaadett n maahan.
Järjestyksenvalvojan paho np telystä epä lty nä putkaan v et n 21- ja 31-vuot aat
m ehet.
L säks putkan puolelle korjatt n parkk pa kalta 21-vuot as m es, joka a heutt hä r ötä
e kä suostunut po stumaan pa kalta pol s n use sta kehotuks sta huol matta. HS

m el syydet ä ty vät joukkotappeluks Oulussa He k nharjun
vastaanottokeskuksessa lauanta - ltana.
Pol s n mukaan use ta er
kansall suuks a olev en asukka den väl lle ol tullut r taa,
jossa ol käytetty nyrkkejä. A nak n yhtä ol myös kur stettu.
Ka kk en uhr en vammat

jä vät vähä s ks .
Kaks hm stä otett n k nn
ja v et n Oulun pol s la tokselle. Pol s tutk as aa paho np telyr koksena. HS

Autolla hotell n
törmännyt
syytt mu st nmenetystä
T la-auto törmäs hotell n rav ntolan kkunaan Hels ng n

Konsultoivan
sa raanho tajan
työn deana on
säästää as akasta pompottelulta ja tehostaa ho toketjua.
vamma spalvelu ssa osana kaupung n omaa palvelutuotantoa,
ja tekee yhte styötä perusterveydenhuollon suuntaan.
Konsulto va sa raanho taja Pä v Karvonen ja palvelukoord naattor Jonna Salomaa
v era l vat kesk v kkona M kkel ssä projekt n sem naar ssa kertomassa Lahden mall sta.
Salomaan mukaan Lahden
mall ssa ka kk vo ttavat. Terveydenhuollon työntek jö den on
helpomp kohdata keh tysvam-

Ruoholahdessa lauanta na.
Pol s kertoo, että ajoneuvoa kuljettanut 26-vuot as na nen kerto menettäneensä jotenk n mu st nsa. Mu st palas
törmäyksen jälkeen.
Kuljettaja sa sa rauskohtauksen, mutta vo jo paremm n,
kertoo Kovanen-yht öt Oy:n l kennepääll kkö Manol s Koull as. Auto men lunastuskuntoon. Hotell n kkuna r kkoutu ,
ja ruoka lut laan lens las ns rpale ta sekä os a auton etuosasta.
Pol s tutk tapahtunutta
l kenneturvall suuden vaarantam sena. HS

Erä
palakankaita

Miesten keskusteluilta

Ti 19.1. klo 18 Kaupungin virastotalon Lounashuoneessa,
Maaherrankatu 9-11. Timo Halonen: Elä ja anna toistenkin elää.
Keskustelua, kahvit, musiikkia ja iltahartaus

Tervetuloa!

10,-

/kassi
Täytä kassi itse.

ŵŝŬŬĞůŝŶƚƵŽŵŝŽŬŝƌŬŬŽƐĞƵƌĂŬƵŶƚĂ Į

ma set as akkaat, kun konsulto va
sa raanho taja on apuna, ja as akkaat pääsevät helpomm n perusterveydenhuollon palvelu h n.
– Ja on ehdottomast as akkaan hyöty, että me llä on työntek jä, joka to m tulkk na ja yhte styökanavana.
Karvosella on p tkä kokemus
keh tysvammatyöstä, hän tuntee hyv n palvelukot en as akkaat, ja ho tohenk lökunta on
tuttua, jollo n pot laan va vo sta
on helppo keskustella avo mest .
Konsulto va sa raanho taja on
mukana v ko tta s lla lääkär k erroks lla vamma spalvelujen er
yks kö ssä, ja to m mu na a ko na yks kö den ”portt na” lääkär lle. A na lääkär n konsultaat ota e
tarv takaan, vaan o re ta vo daan
jäädä seuraamaan, ta as a ho tuu
sa raanho tajan ohje stuksella.
Salomaan mukaan Lahden mal-

l ssa olenna nen onn stum nen
on se, että turh en – ja kall -
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den – pä vystyskäynt en määrä
on kars utunut re ppaast . Konsulto van sa raanho tajan avulla es merk ks v rtsat e nfekt on ho tam nen sujuu käteväst
lman pah mm llaan monen tunn n jonotusta vastaanotolle.
Pä vystyskäynn t säästyvät
myös s llo n, kun sa raanho tajan ennako va työ ehkä see
t lanteen kr s ytym sen keh tysvamma sella, jolla on psyk atr s a hä r ö tä.

ke 20.1. klo 13–18
Konsertti-ja kongressitalo
Mikaeli, 2. krs, Sointukatu 1
Tervetuloa!

OJENNA KÄTESI. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Ota virallinen henkilötodistus mukaan. ZZZYHULSDOYHOXàs7HVWDDHWXNÀWHHQ
ZZZVRYLQNROXRYXWWDMDNVLà

NYT ON
HALPAA!
Lakanakangas

•
•

valkaistu ja valkaisematon

2,50

Paljon myös muita lakanakankaita
mm. satiini ja tuplaleveä (280 cm).

ƚƵŬŝŬĞƐŬƵŬƐĞƐƐĂWŽƌƌĂƐƐĂůŵĞŶŬĂƚƵϮϲ

Savon vammaisasuntosäätiön
TEPA-projektin (Kehitysvammaisen
henkilön terveydenhuollon palvelupolut) tarkoituksena on kehittää
ja edistää kehitysvammaisten henkilöiden asemaa terveydenhuollon
palvelujen käyttäjinä.
Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittama hanke käynnistyi
vuonna 2012.

VERENLUOVUTUS
MIKKELISSÄ

/m
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TEPA-projekti

•
•
•

Valkoisia
verhokankaita

Raikkaita
kuviopuuvilloja

3,90

3,-

/m

/m

MIKKELI, Stella pohjakerros, Maaherrankatu 13, 044-759 2241, ma-pe 10-19 la 9-16 - www.eurokangas.ﬁ #eurokangas
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-70%

UPEA ALE.
KAIKKI KEHYKSET
-100€
10 kk**
Lisäksi silmälääkärin
reseptillä silmälaseista

Kulutonta & korotonta
maksuaikaa jopa

Edut koskevat uusia silmälasitilauksia eikä niitä voi yhdistää muihin tarjouksiin. 100 €:n hyvitys silmälaseista myös muilla kuin
Silmäaseman silmälääkäreiden voimassa olevilla resepteillä. Silmälasien ostajalle optikon näöntarkastus 0 € (norm. 35 €) ei koske
piilolinssinäöntarkastusta. Edut ovat voimassa 31.1.2016 asti. **Lue lisää silmaasema.ﬁ

MIKKELI Stella 020 760 8720* MÄNTYHARJU 020 760 8708* PIEKSÄMÄKI 020 712 2280* SAVONLINNA 020 712 2277*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Optikon
näöntarkastus

0€

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille
010 190 200 (mpm/pvm) l silmaasema.ﬁ

