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TIIVISTELMÄ

Liikkuva päivätoiminta on uusi ja erilainen vaikeasti kehitysvammaisten päivätoi-
minnan toteuttamismuoto vammaispalveluja tuottavassa Eteva kuntayhtymässä.
Tämän hankkeistetun opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa liikkuvan päivätoi-
minnan ulkoisille yhteistyö- ja kohderyhmille suunnattua toiminnan esittelymateri-
aalia, jollaista ei ennestään ole olemassa ja jolle on tarvetta. Opinnäytetyö keskittyy
Nastolan Kouluharjun ja Rakokiven hoitokodeilla toteutettavan liikkuvan päivä-
toiminnan tarkempaan esittelyyn ja tuottaa lisäksi päivätoimintamuodon yleisen
esittelymateriaalin Päijät-Hämeen alueella sijaitsevien toistenkin hoitokotien käyt-
töön.

Perinteisestä päivätoimintakeskuksissa toteutetusta päivätoimintamallista poiketen,
liikkuvan päivätoiminnan toimintamuodossa asiakkaan päivän toiminta suunnitel-
laan ja toteutetaan hänen oman hoitokotinsa henkilökunnan toimesta hänen tarpei-
taan ja toiveitaan vastaavaksi. Päivätoiminnanohjaajan ollessa osa hoitokodin hen-
kilökuntaa mahdollistuu joustavan tiedon kulun lisäksi henkilökuntaresurssien siir-
tyminen asumisyksiköstä asiakkaan tarpeiden mukaisesti päivätoiminnan toteutuk-
seen. Päivätoiminta ei ole sidoksissa tiettyyn toimintapaikkaan vaan toiminnassa
hyödynnetään asiakaslähtöisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja, luonnon puitteita
sekä Eteva kuntayhtymän toimintatiloja. Liikkuva päivätoiminta tukee asiakkaan
osallisuutta ympäröivään yhteiskuntaan.

Liikkuvan päivätoiminnan esittelymateriaalin tuottamista yhteistyö- ja kohderyhmil-
le käsitellään opinnäytetyössä osana yhteisön ulkoista viestintää. Opinnäytetyön
toiminnallisena tuotoksena on liikkuvan päivätoiminnan kolmesta osasta koostuva
esittelymateriaali. Liikkuvan päivätoiminnan yleisesittelyosa sekä Nastolan liikku-
van päivätoiminnan erityispiirteitä kuvaava osa ovat esitettävissä yhteistyö- ja koh-
deryhmille joko seinälle heijastettavan diaesityksen muodossa tai tulostettuna esit-
telykansiona. Nastolan liikkuva päivätoiminta on lisäksi kuvattuna lyhyeen toimin-
taan tutustujalle mukaan annettavaan esitteeseen. Näitä tuotettuja esittelymateriaa-
leja opinnäytetyössä arvioitetaan työyhteisöissä sekä yhteistyö- ja kohderyhmillä
sekä esitellään tuotoksista saatua palautetta.

Avainsanat: päivätoiminta, asiakaslähtöisyys, osallisuus, ulkoinen viestintä



Lahti University of Applied Sciences
Degree Programme in Sosial Services

KOKKO, MARI: LIFE AND JOY IN LIFE
Introduction material production of mobile day activi-
ties in Eteva municipality

Bachelor’s Thesis in social pedagogy for work with adults, 38 pages, 3 appendices
and introduction material

Spring 2009

ABSTRACT

The mobile day activities are a new and different method to produce daily activities
to severely mentally handicapped persons. It is practised by Eteva, which includes
52 municipalities in Southern Finnland and produces services for handicapped. This
Bachelor’s Thesis has been made for Eteva and the purpose is to produce introduc-
tion material for those co-operative and target groups which do not know the idea
of mobile day activities. This Bachelor´s Thesis focuses on the introduction of mo-
bile day activities more precisely at the nursing homes in Nastola Kouluharju and
Rakokivi. The thesis also produces introduction material which is more general
information about the mobile day activities for the other nursing homes in the Päi-
jät-Häme area.

The mobile day activities differ from traditional day care center activities in a way
that customers day activies are planned and carried out by the customers own nurs-
ing home by the staff in accordance with customers’ needs and wishes. The day
activities’ leader is part of the staff of nursing homes and that makes possible flexi-
ble knowledge flow and the staff resoucers tranfering in accordance with custom-
ers’ needs and the realisation of day activities. Day activities are not connected
with a certain place, but the activities are utilized based on the needs of customer
offered by sosiety servises and nature and Eteva municipality premises. The mobile
day activities support customers’ participation in surrounding society.

The Mobile day activities introduction material production for co-operative and
target groups is being dealt with in this Bachelor´s Thesis as a part of community
external communication. The thesis functional production is mobile day activities
introduction material which consisted of three parts. The mobile activities general
part and mobile day activities in Nastola special characteristics describing part  can
be presented to co-operative and target groups either as a slide-show or print ver-
sion as a presentation folder. In addition, mobile day activities in Nastola are illus-
trated in a short brochure, which can be given to activities familiariser to be taken
with. The work community and target groups assessed the produced introduction
material and the feedback and results were analysed in this thesis.

Key words: day activities, customer-oriented, involvement, external communica-
tion
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1 JOHDANTO

Eteva kuntayhtymän Kouluharjun ja Rakokiven hoitokodeilla on keväästä 2007 asti

toiminut kahden hoitokodin yhteinen liikkuvan päivätoiminnan ryhmä. Liikkuvaa

päivätoimintaa oli toteutettu jo muilla hoitokodeilla ennen tätä, mutta Nastolan

lähtötilanne poikkesi muiden ryhmien tilanteista ja siksi toimintamuoto on muovau-

tunut hiukan erilaiseksi Nastolassa.

Olen itse toiminut alusta asti Nastolan liikkuva päivätoiminnan ohjaajana ja ollut

luomassa Nastolan tilanteeseen soveltuvia käytäntöjä. Joudun työssäni usein vas-

taamaan kysymyksiin, mitä liikkuva päivätoiminta tarkoittaa ja mitä se käytännössä

Nastolassa on. Tätä minulta ovat tiedustelleet päivätoiminnan maksajatahot, hoito-

kotien asukkaiden omaiset, vierailijat, kuntayhtymän muiden toimintayksiköiden

edustajat sekä hoitokodeille uutena tulleet työntekijät, sijaiset ja harjoittelijat. Pää-

järven kuntayhtymän yhdistyttyä Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän kanssa

1.1.2009, toimintamuodon selkeälle esittelylle on entistä suurempi tarve. Liikkuvan

päivätoiminnan malli ei ole tuttu kaikille laajentuneessa kuntayhtymässä ja toimin-

tamuoto herättää kiinnostusta.

Olen esitellyt toimintaa vierailijoille ja muille tietoja tarvitseville suullisesti sekä

pikaisesti tehtyjen PowerPoint diasarjojen avulla, mutta olen kaivannut selkeää

esittelymateriaalia sekä sähköisessä että kirjallisessa muodossa esitettäväksi. Olen

tiedostanut tällaisen materiaalin laatimisen vaativan kunnollista taustaselvittelytyötä

ja paljon pohdintaa. Opinnäytetyö on mahdollistanut minulle ajan ottamisen tähän

suunnittelutyöhön. Opinnäytetyöni tuotoksena on Nastolan liikkuvan päivätoimin-

nan esittelymateriaali muunneltavan esittelykansion sekä lyhyen esitteen muodossa.

Esittelykansion materiaali on lisäksi esitettävissä videotykin avulla seinälle heijas-

tettavassa diaesittelymuodossa. Lisäksi yksi osa esittelystä on sovellettavissa myös

muita Päijät-Hämeen liikkuvan päivätoiminnan ryhmiä koskevaksi.
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2 LIIKKUVAN PÄIVÄTOIMINNAN ESITTELYN TAVOITTEET

2.1 Tiedon tuottamisen tavoitteet

Olen toiminut Nastolan liikkuvan päivätoiminnan ohjaajana Kouluharjun ja Rako-

kiven hoitokodeilla kohta kahden vuoden ajan. Tästä ajasta yli vuoden olen toimi-

nut päivätoiminnan ainoana ohjaajana. Tiedän hyvin työni sisällön, tavoitteet ja

historian, tunnen asiakkaani ja käytettävissä olevat resurssit. Hiljaista tietoa liikku-

vaan päivätoimintaan liittyen minulle on kertynyt valtava määrä, mutta kirjallista

näyttöä yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa tehdystä uudenlaisesta työstä ei ole

juurikaan olemassa. Tämä Nastolassa toteutettu erilainen päivätoiminnan muoto

ansaitsee tulla esitellyksi.

Liikkuva päivätoiminta käsitteenä on ollut olemassa noin kymmenen vuotta, mutta

se on ilmennyt ja ilmenee edelleen hiukan eri muodoissa entisen Pääjärven kuntayh-

tymän nykyisen Etevan eri hoitokodeilla. Tämän liikkuvan päivätoiminnan työmuo-

don esittelyn on tarkoitus palvella myös muita liikkuvan päivätoiminnan ryhmiä.

Olen rajannut työni koskemaan kuntayhtymän kuudella Päijät-Hämeen alueella

sijaitsevalla hoitokodilla toteutettua toimintaa, sillä yhteistyö näiden päivätoiminnan

ryhmien välillä on tiivistä ja toimintamuoto samankaltainen.

Tiedollisesti jäsennettyä teoriataustaa tai kirjallista yhteistä esittelymateriaalia liik-

kuvalle päivätoiminnalle ei ole koskaan luotu. Tämä opinnäytetyö esittelee liikku-

van päivätoiminnan periaatteita yleisesti ja keskittyy lisäksi Nastolassa kahden vuo-

den ajan toteutetun toiminnan tarkempaan analysointiin ja esittelyyn. Tavoitteena

on tuottaa tiedollinen kuvaus liikkuvasta päivätoiminnasta, joka hyödyttää kaikkia

toiminnan yhteistyöryhmiä ja esittelee tämän uudentyyppisen päivätoiminnan muo-

don. Päivätoiminnan tavoitteiden kirjallinen määrittely ja koko toiminnan aukipur-

kaminen auttaa kehittämään liikkuvaa päivätoimintaa edelleen. Opinnäytetyö vastaa
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kysymyksiin miksi, mitä ja kenelle liikkuva päivätoiminta on kehitetty ja ketkä sitä

toteuttavat ja miten toteutus tapahtuu.

2.2 Opinnäytetyön tuotokset

Yksi opinnäytetyön konkreettisista tuotoksista on opinnäytetyön raportti, jossa

selkeytetään liikkuvan päivätoiminnan toimintamalli yleisesti sekä kuvataan millais-

ta tämä toiminta on Nastolassa. Raportin tavoitteena on sisältää myös arvokasta

tietopääomaa aiheeseen liittyvine kirjallisuuskatsauksineen päivätoiminnan toteutta-

jille ja aiheesta kiinnostuneille.

Opinnäytetyön toiminnallinen osa on esittelymateriaali, joka on suunnattu liikkuvan

päivätoiminnan ulkoisille yhteistyöryhmille. Esittelymateriaalin avulla havainnollis-

tetaan liikkuvan päivätoiminnan sisältöä, päivätoiminnan tavoitteita, resursseja ja

toimintatapoja. Tavoitteena on todenmukainen, innostava ja selkeä kuvaus toteu-

tettavasta toiminnasta.

Esittelymateriaalin ensimmäinen osa on liikkuvan päivätoiminnan toimintamuodon

yleinen esittely, jota voivat hyödyntää kaikki Päijät-Hämeen alueella toimivat Ete-

van liikkuvan päivätoiminnan ryhmät kohderyhmineen. Toinen osa on suunnattu

Nastolan liikkuvan päivätoiminnan toiminnasta kiinnostuneille esitellen Nastolan

toiminnan erityispiirteitä. Nämä kaksi osaa ovat esitettävissä joko seinälle heijastet-

tavan diaesityksen muodossa tai paperiversiona esittelykansion muodossa. Lisäksi

Nastolan toiminta on kuvattuna pieneen esitteeseen, jonka voi antaa Nastolan toi-

mintaan tutustujalle mukaan.

2.3 Opinnäytetyön tuotosten hyöty Eteva kuntayhtymälle ja yhteistyöryhmille

Tämä työ on hankkeistettu toiminnallinen opinnäytetyö, joka hyödyttää opinnäyte-

työntekijän työnantajaa Eteva kuntayhtymää tuottamalla sen käyttöön kuvauksen

erilaisesta kehitysvammaisten päivätoiminnanmuodosta, josta ei ole olemassa aikai-
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sempaa kirjallista materiaalia. Tätä kuvausta on mahdollista käyttää kuntayhtymäs-

sä monella tavoin hyödyksi.

Liikkuvan päivätoiminnan esittelymateriaali palvelee toiminnan esittelymateriaalina

niiden Päijät-Hämeessä sijaitsevien hoitokotien henkilökuntaa, joilla liikkuvaa päi-

vätoimintaa toteutetaan. Esittelymateriaalin avulla voidaan informoida liikkuvan

päivätoiminnan yhteistyö- ja kohderyhmiä. Päivätoimintamuodon kuvaus on tärkeä

apu hoitokotien uusien työntekijöiden, sijaisten ja opiskelijoiden perehdyttämisessä

liikkuvan päivätoiminnan työmuotoon. Hoitokotien sekä toimintakeskusten joissa

liikkuvaa päivätoimintaa myös toteutetaan, vierailijoille toimintaa on helppo esitellä

valmiin esittelymateriaalin muodossa. Päivätoiminnan asiakkaiden omaisilla on oi-

keus tietää mitä heidän omaisensa päivän ohjelmaan kuuluu, kenen kanssa hän toi-

mii ja mitkä ovat toiminnan lähtökohdat. Päivätoimintapalvelun maksupäätöksistä

vastaavat kuntien edustajat puolestaan haluavat tietää, mitä palvelua asiakas saa

sijoitetulla rahalla. Liikkuvan päivätoiminnan yhteistyökumppanit kuntayhtymän

ulkopuolella sekä kuntayhtymän eri toimipisteissä hyötyvät tiedosta liikkuvan päi-

vätoiminnan toimintaperiaatteista. Esittelymateriaalin avulla hoitokotien henkilö-

kunnan arvokas työ asukkaidensa hyväksi tuodaan näkyväksi.

2.4 Opinnäytetyön tekijän henkilökohtaiset tavoitteet

Opinnäytetyöntekijän rooli sekä työnantajayrityksen työntekijänä että opinnäyte-

työstä oppia hakevana opiskelijana vaikuttavat hänen henkilökohtaisiin tavoittei-

siinsa päivätoiminnan kuvauksen suhteen. Pelko Nastolan liikkuvan päivätoiminnan

henkilöitymisestä päivätoiminnan pitkään ainoana työtekijänä toimineeseen opin-

näytetyön tekijään, on yksi tämän opinnäytetyön liikkeelle panevista voimista. Tä-

män kirjallisen esityksen aikaansaaminen vaatii toiminnan tausta-ajatteluun liittyviin

asioihin pureutumista ja työmuodon läpikäymistä eri näkökulmista. Esityksen luo-

minen selkeyttää liikkuvan päivätoiminnan työmuodon tavoitteita ja taustoja opin-

näytetyön tekijälle itselleenkin ja tämän tiedon julkituominen myös kaikille muille

estää Nastolan toiminnan henkilöitymistä yhteen ohjaajaan. Nastolan toiminnan

esittelyn sivutuotteena, mutta hyvin tärkeänä osana työtä, on tarkoituksena syntyä
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muiden liikkuvan päivätoiminnan ryhmien käyttöön soveltuva yleisesittely toimin-

tamuodosta.

Olemassa olevan toimintamuodon läpikäyminen selkeyttää työmuotoa ja auttaa

opinnäytetyön tekijää työntekijäyrityksensä työntekijänä jatkamaan työtään oikeaan

suuntaan. Tämä opinnäytetyö antaa opiskelun kannalta oivan mahdollisuuden har-

joitella projektityöhön rinnastettavan työn tuotosten kirjaamisvaihetta ja tehdyn

työn näkyväksi saattamista. Olemassa oleva työmuoto on mielestäni tärkeä saada

virallisesti dokumentoitua tämän opinnäytetyön avulla.
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3 ENITEN TUKEA TARVITSEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN
PÄIVÄTOIMINTA

3.1 Liikkuvan päivätoiminnan asiakas

Käytän tekstissäni ja tuottamassani esittelymateriaalissa liikkuvan päivätoiminnan

palvelua käytävästä henkilöstä kahta eri nimitystä vaihdellen sen mukaan, puhunko

henkilöstä hoitokodin asukkaana vai liikkuvan päivätoiminnan ryhmän asiakkaana.

Liikkuva päivätoiminta on osa hoitokodin toimintaa ja hoitokodilla asuvaa henkilöä

kutsutaan sovitusti asukkaaksi. Tässä työssäni kuitenkin käsitellessäni liikkuvaa

päivätoimintaa osana laajempaa kokonaisuutta; vaikeasti kehitysvammaisille tarkoi-

tettua päivätoimintaa, tarvitsen enemmän termiä asiakas.

Kehitysvammaisesta henkilöstä puhuessani tarkoitan tässä työssäni älyllisesti kehi-

tysvammaista henkilöä, jonka vamma on syntynyt ennen syntymää tai kehitysiän

aikana. Vaikeasti vammaisesta asiakkaasta puhuessani tarkoitan tässä työssä kehi-

tysvammaista asiakasta, joka tarvitsee kehitysvammansa tai kehitysvammansa ja

siihen liittyvien lisävammojensa vuoksi paljon jatkuvaa apua ja tukea elämiseensä.

Useimmilla päivätoiminnan asiakkaista on vaikea älyllinen kehitysvamma. Tämä

vaikea vamma vaikuttaa henkilön toimintakykyyn siten, että hän tarvitsee huomat-

tavia tukitoimia asumisessa ja päivittäisistä tehtävistä suoriutumiseen sekä jatkuvaa

ympärivuorokautista valvontaa (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 21).

3.2 Kehitysvammaisten päivätoiminnan tavoitteet ja sisältö

Kehitysvammalaki (519/77, 2§) takaa kehitysvammaiselle asiakkaalle mahdollisuu-

den elämään sisältöä tuovaan toimintaan (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

1977, 2§). Kunkin kehitysvammaisen henkilön päivän toiminta järjestetään hänen

kykyjensä mukaisesti ryhmämuotoisena päivä- tai työtoimintana tai tuettuna työnä

tavallisilla työpaikoilla (Kaski 2007, 25). Eniten tukea tarvitseville kehitysvammai-
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sille järjestetyn päivätoiminnan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää henkilön elä-

mänhallintataitoja sekä tukea osallistujien sosiaalisia suhteita. (Kehitysvammaisten

tukiliitto 2008.) Puhuessani päivätoiminnasta tässä työssä tarkoitan tätä eniten

tukea tarvitseville vaikeasti kehitysvammaisille tarkoitettua toiminnan muotoa.

Eteva kuntayhtymän liikkuvaa päivätoimintaa esittelen tässä työssä osana tätä

vaikeavammaisten päivätoimintaa.

Kehitysvamma-alan yhteinen verkkopalvelu Verneri (2008) kuvaa päivätoimintaa

vaikeimmin vammaisille tarkoitettuna viriketoimintana, jonka tarkoituksena on

arjen rytmittäminen ja toimintakyvyn ylläpito. Eniten tukea tarvitsevien kehitys-

vammaisten päivätoiminta järjestetään perinteisesti työ- ja päivätoimintayksiköissä.

(Verneri 2008.) Työ- ja päivätoimintayksiköissä järjestettävä päivätoiminta voi

sisältää esimerkiksi kommunikaation, itseilmaisun sekä arkipäivän taitojen tai kä-

dentaitojen harjoittamista ja tukemista (Hyvärinen, Vesala & Seppälä 2002, 8).

Päivätoimintaa järjestetään usein myös kehitysvammaisen henkilön asumisyksikössä

tai sen pihapiirissä (Leinonen 2002, 146).

3.3 Päivätoiminnan kehittämisen haasteet

Päivätoiminnan järjestäminen vaikeimmin vammaisille kehitysvammaisille on nous-

sut kunnissa uudeksi haasteeksi 1990-luvulta alkaen, yhä vaikeammin vammaisten

muuttaessa kehitysvammalaitoksista niiden hajauttamisen myötä pienempiin asu-

misyksikköihin kotikuntiinsa. Pelkkä asumispalvelu ei riitä täyttämään kehitysvam-

maisen tarvetta mielekkääseen toimintaan ja ihmissuhteisiin. (Leinonen 2002, 143).

Työ- ja päivätoimintayksikköjen toimintaan on myös kohdistunut muutospaineita

vaikeavammaisten asiakkaiden määrän kasvaessa toimintayksiköissä (Hyvärinen

ym.2002, 55).

Taru Kaeran (2005) kirjoittamassa verkkojulkaisussa, joka koskee kokemuksia

Pohjois-Pohjanmaan päivätoiminnan alueellisesta kehittämisestä vuosina 2003-

2005, kutsutaan termillä ”säilyttävä päivätoiminta” päivätoimintakeskusten isoissa

toimintaryhmissä tapahtuvaa päivätoimintaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että huonossa
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tapauksessa hyvin paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten asiakkaiden päivä-

toiminta on enemmän säilyttävää kuin virikkeellistä ja mielekästä vaihtelua asiak-

kaalle. (Kaera 2005.) Jos ohjaajia ja hoitajia on päivätoimintaryhmässä liian vähän

suhteessa asiakkaiden hoidollisuuteen, lähes kaikki käytössä oleva aika kuluu asi-

akkaiden ruokailusta ja hygieniasta vastaamiseen ja virikkeellisen toiminnan järjes-

tämisen mahdollisuudet ovat häviävän pienet. ”Säilyttäminen” mahdollistaa kuiten-

kin asiakkaan omaisille tai hoitajille työssäkäynnin tai vapaahetken asiakkaan hoi-

dosta. Paikanvaihdos ja päivätoimintapäivien luoma rytmi arkeen, ovat tietysti

myös hyvin tärkeitä asiakkaalle eikä niiden merkitystä tule vähätellä. ”Säilyttävä-

kin” päivätoiminta mahdollistaa asiakkaalle myös tärkeitä kodin ulkopuolisia sosi-

aalisia kontakteja. Pohjoispohjanmaan päivätoiminnan alueellisessa kehittämisessä

tärkeäksi kehittämisen kohteeksi nostettiin se, että jokaiselle asiakkaalle tulisi voida

mahdollistaa tavoitteellinen ja mielekäs päivätoiminta asiakkaan tuen tarpeesta riip-

pumatta (Kaera 2005). Eniten tukea arkitoiminnoissaan (syöminen, hygienia, liik-

kuminen, sosiaalinen kanssakäyminen) tarvitsevat asiakkaat tarvitsevat mielekkään

toiminnan mahdollistumiseksi, riittävän määrän avustajia ryhmään. Eteva kuntayh-

tymässä kamppaillaan samojen ongelmien kanssa kuin Pohjois-Pohjanmaan päivä-

toiminnassa. Virikkeellisen päivätoimintapäivän tarjoaminen asiakkaalle on liikku-

van päivätoiminnan lähtökohta ja liikkuvan päivätoiminnan menetelmillä tämän

tavoitteen suuntaan on tarkoitus päästä.

3.4 Liikkuvan päivätoiminnan taustaa ja lähtökohtia

Eteva kuntayhtymä on nykyään Suomen suurin vammaispalvelujen tuottaja (Eteva

2009). Eteva on aloittanut toimintansa 1.1.2009, jolloin Pääjärven kuntayhtymä ja

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä yhdistyivät. Uuden kuntayhtymän omis-

taa 52 eteläsuomalaista kuntaa, joiden yksiköissä huolehditaan vammaisten ja kehi-

tysvammaisten henkilöiden asumisesta, työ- ja päivätoiminnasta sekä kommunikaa-

tio ja tulkkipalveluista. (Eteva 2009.)

Liikkuva päivätoiminta on yksi entisen Pääjärven kuntayhtymän vastauksista kehi-

tysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan kehittämisen tarpeeseen. Haastatte-
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lemani pitkäaikaisen liikkuvan päivätoiminnan ohjaajan Kaisa Kokon (2009) mu-

kaan, Päijät-Hämeen alueen asumisyksiköiden liikkuva päivätoiminta on alkanut

Pääjärven kuntayhtymän Ahtialan päivätoimintakeskuksessa vuonna 2001. Liikku-

van päivätoiminnan ryhmän ohjaajat olivat aluksi toimintakeskuksen ohjaajia, mutta

heidän avukseen toimintapäivän sujumisen varmistamiseksi ja monipuolisemman

toiminnan mahdollistamiseksi, tuli hoitokotien asukkaiden mukana heidän hoitaji-

aan toimintakeskukseen päivän ajaksi. Asukkaat ja heidän hoitajansa liikkuivat

aluksi siis yhdessä hoitokodilta toimintakeskukseen, mutta eivät juurikaan muihin

ympäristöihin. (Kokko 2009.)

Vuonna 2006 tilanteeseen tuli muutos. Ympärivuorokautista hoitoa hoitokodilla

saavien asukkaiden päivän toiminta päätettiin järjestää hoitokodilta käsin asukkai-

den toiveita ja tarpeita vastaavaksi. Liikkuva päivätoiminta käynnistyi nykymuotoi-

sena aluksi kahdella hoitokodilla kahden Ahtialan toimintakeskuksen ohjaajan siir-

tyessä hoitokotien työntekijöiksi ja vähitellen neljällä muulla Päijät-Hämeen alueen

hoitokodilla (Kokko 2009). Nykyään hoitokodin henkilökunta järjestää asukkaan

yksilöllisesti suunnitellun päivätoiminnan kotoa käsin. Asukkaat ja henkilökunta

liikkuvat yhdessä päivätoiminnan toteuttamisympäristöihin tai toiminta järjestetään

hoitokodilla. Useimmissa päivätoimintaryhmissä on nykyään kaksi päivätoiminnan

ohjaajaa.

Liikkuvan päivätoiminnan sisällön kehittämisen suhteen ohjaajien esimiehenä toi-

mivan Päivi Tainalan (25.3.2009) mukaan, työmuodon keskeisimpiä tavoitteita

ovat yksilöllisen ja monipuolisen päivätoiminnan sekä yhteiskuntaan integroitumi-

sen mahdollistaminen. Uudessa työmuodossa hoitokotien henkilökunta on asuk-

kaan tukena ja apuna myös päivätoimintapäivän aikana. Työmuodon vahvuuksia

ovatkin Tainalan mukaan joustavuus päivätoiminnan toteuttamisen suhteen ja luon-

teva yhteistyö hoitohenkilökunnan ja päivätoiminnan ohjaajien välillä. (Tainala

2009.) Kaisa Kokko kuvaa työmuodon parhaaksi puoleksi tiivistä yhteistyötä hoi-

tokodin hoitajien kanssa. Ohjaajan ollessa fyysisesti läsnä asiakkaidensa arjessa

hoitokodilla, tieto asiakkaan tarpeista ja tilanteesta päivätoiminnan suhteen siirtyy

paremmin ohjaajalle kuin perinteisessä pelkästään toimintakeskuksella toteutetta-

vassa päivätoiminnan mallissa. (Kokko 2009.) Työmuodon haasteita ovat Tainalan
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(2009) mukaan muun muassa yhteisen päivätoiminnan näyn löytyminen hoitokodin

henkilökunnan välille sekä kaikkien asiakkaiden pääseminen riittävästi kodin ulko-

puoliseen toimintaan (Tainala 2009).

3.5 Nastolan liikkuvan päivätoiminnan erityispiirteitä

Liikkuva päivätoiminta käynnistyi huhtikuussa 2007 Nastolassa Kouluharjun ja

Rakokiven hoitokodeilla. Muista liikkuvan päivätoiminnan ryhmistä poiketen, Nas-

tolan liikkuvan päivätoiminnan ryhmän asiakkaat asuivat yhden hoitokodin sijasta

kahdella eri hoitokodilla noin kuuden kilometrin päässä toisistaan. Tämän vuoksi

liikkuvan päivätoiminnan ohjaajan tukikohtana on ollut alusta asti hoitokotien välil-

lä sijaitseva Nastolan toimintakeskus eikä jompikumpi hoitokodeista. Lähellä sijait-

seva toimintakeskus on tarjonnut päivätoimintaryhmälle hoitokodin ulkopuolella

sijaitsevat hyvät toimintatilat. Nastolan taajama ja sitä ympäröivä luonto ovat myös

antaneet ryhmälle hyvät toimintapuitteet.

Erillään toisistaan asuvien hoitokotien asukkaiden tapaaminen yhteisissä toiminta-

ryhmissä merkitsee kuljetushaastetta. Toimintaryhmän käytössä on onneksi ollut

useimpina päivinä Eteva kuntayhtymän inva-auto. Päivätoiminnan ohjaaja kuljettaa

itse asiakkaita. Kuljetuksiin kuluu paljon ohjaajan työaikaa ja tiedon välittäminen

eri hoitokodeissa asuville asiakkaille ja heidän hoitajilleen on haasteellista.

Yksi hoitokoti muodostuu kolmesta talosta ja asiakkaat jakaantuvat vielä hoitoko-

din sisällä eri taloihin.

Päivätoimintaryhmään kuului aluksi viisi pyörätuolia käyttävää liikuntarajoitteista

asiakasta ja yksi autistinen liikunnallinen asiakas. Liikuntarajoitteiset asiakkaat oli-

vat odottaneet uuden päivätoimintamuodon alkamista jo pitkään ja olivat siksi hy-

vin innokkaita monipuoliseen toimintaan. Tärkeimpänä toiveena heillä oli pääsemi-

nen pois hoitokodilta vaihtelevan tekemisen pariin sekä tapaamaan toisia ihmisiä.

Käytimme paljon yhteiskunnan palveluja käyden kirjastossa, kahviloissa, ruokapai-

koissa, markkinoilla ja nähtävyyksiä katsomassa. Teimme myös retkiä maaseudulle

eläimiä katsomaan sekä metsään retkille.
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Edelleenkin päivätoiminnan toimittua Kouluharjun ja Rakokiven hoitokodeilla pian

kaksi vuotta, hoitokodilta muualle pääseminen on tärkeää liikuntarajoitteisille asi-

akkaille. Liikkuvan päivätoiminnan ryhmän koko on suurentunut puolella aloitus-

ryhmän koosta. Liikuntarajoitteisia asiakkaita on tullut ryhmään mukaan, mutta

myös toiminnallisempia ja autistisia asiakkaita. Nykyisen ryhmän jäsenten erilaisuus

on haaste yhteisen toiminnan järjestämiselle ja suunnittelulle. Aktiivisuus on kui-

tenkin yhä Nastolan liikkuvan päivätoiminnan asiakkaita yhdistävä ominaisuus.

3.6 Asiakaslähtöisyys liikkuvassa päivätoiminnassa

”Älkää suunnitelko meille yhtään mitään ilman meitä!” (Kaukola 2004, 18). Ke-

hitysvammaisten etujärjestön Me itse Ry:n julkilausuma muistuttaa päivätoiminta-

palvelun suunnittelijaa suunnittelutyön tärkeimmästä lähtökohdasta. Asiakkaiden

kuulemisen ja suunnittelussa mukana olemisen tulee olla työn lähtökohtana.

Irma Kiikkalan (2000) artikkelin Asiakaslähtöisyys toiminnan periaatteena sosiaali-

ja terveydenhuollossa mukaan, asiakaslähtöisyydessä painottuu jokaisen asiakkaan

kohtaaminen yksilönä. Asiakaslähtöisyyteen kuuluu asiakkaan kunnioittaminen ja

hänen kanssaan työn tekeminen siten, että asiakas on aktiivisessa roolissa kaikessa

tekemisessä. Asiakaslähtöisessä palveluntuottamisessa koko toiminta suuntautuu

asiakkaan tarpeista lähtöisin oleviin asioihin. Asiakaslähtöisessä toiminnassa ihmis-

ten yhdenvertaisuus ja asiakkaan voimavarojen käyttöön ottaminen painottuvat.

(Kiikkala 2000, 112–119.)

Liikkuvassa päivätoiminnassa toteutuu Irma Kiikkalan kuvaama sosiaalialan työn

asiakaslähtöisyys. Koko toiminnan lähtökohtana on asiakas ja hänen tarpeensa ja

toiveensa päivätoiminnan suhteen. Kehitysvammaisen asiakkaan toiveiden ja tar-

peiden esille saaminen ei ole aina yksinkertaista ja siksi Pääjärven kuntayhtymässä

on käytössä Yksilökohtaisen suunnitelmatyön menetelmä, YKS, jonka avulla pu-

humattomankin kehitysvammaisen toiveita on mahdollista kartoittaa. Tässä yksilö-

kohtaisen elämänsuunnitelman luomisessa avainasemassa ovat asiakkaan hyvin
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tuntevat ihmiset, jotka osaavat havainnoida asiakkaan käyttäytymistä ja ilmeistä ja

eleistä tulkita hänen mieltymyksiään. Liikkuvan päivätoiminnan sisältö kartoitetaan

kullekin asiakkaalle YKS-työskentelyn avulla hänen tarpeitaan ja toiveitaan vastaa-

vaksi. Liikkuvan päivätoiminnan avulla mahdollistetaan asiakkaan voimavarojen

käyttöön otto, onnistumisen kokemukset ja ilon elämykset.

Kukin liikkuvan päivätoiminnan työntekijöistä on muokannut päivätoiminnan to-

teuttamistavan asiakkaidensa mukaan, heidän toiveitaan ja tarpeitaan vastaavaksi.

Toki työntekijänkin ”kädenjälki” näkyy toimintatavoissa. Siksi Eteva kuntayhtymän

eri hoitokodeilla toteutettava liikkuva päivätoiminta on mahdollisesti hyvinkin eri-

laista kuin toisilla hoitokodeilla. Nastolan liikkuva päivätoiminta on sen nuorten ja

toiminnallisten asiakkaiden toimintatarpeita vastaavaa ja siksi hiukan erilaista kuin

muiden liikkuvan päivätoiminnan ryhmien toiminta.

3.7 Kehitysvammaiset osana yhteiskuntaa

”Palveluiden ja tuen tulee vahvistaa osallistumistamme tavalliseen yhteiskuntaan

eikä sen ulkopuolelle. ” (Me Itse ry 2004, 18). Tässä kehitysvammaisten etujärjes-

tön kannanotossa kiteytyy liikkuvan päivätoiminnankin tavoite. Päivätoiminnan

tulee tukea kehitysvammaisten osallistumista yhteiskunnan tarjoamien valmiiden

palveluiden käyttöön eikä eristää häntä käyttämään pelkästään vammaisille tarkoi-

tettuja palveluja.

Vammaisten kohtelussa on ollut tavoitteena 1960-luvulta alkaen normalisaatio ja

integraatio. On pyritty ihmisten yhdenvertaisuuteen ja kaikkien samanlaisiin mah-

dollisuuksiin osallistua yhteiskunnan elämään. (Malm, Matero, Repo & Talvela

2004, 24–30.) Integraatio on normalisaatiota tukeva menetelmä ja tarkoittaa sellai-

sia toimia, joilla tuetaan vammaisen osallistumista yhdenvertaisena jäsenenä yhteis-

kuntaan. Jotta normalisaatio voisi täysin toteutua, tarvitaan myös inkluusiota eli

yhteiskuntaan mukaan ottamista. Vammaisen ihmisen osaa tarkastellaan yleisten

oikeuksien, osallisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmasta. Tämä on mahdollista

kun vammaisuus on hyväksytty ja tietoa sekä toimivia ihmissuhteita on riittävästi.
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Vaikeasti vammaiset ihmiset tarvitsevat palveluja ja tukitoimia yhdenvertaisuuden

toteutumiseksi. (Kaski, Manninen, & Pihko 2009, 163–167.) Aikuisten kehitys-

vammaisten asuntoloiden ja hoitokotien sijaitseminen muun asutuksen joukossa

entisen eriyttämisen sijaan, mahdollistaa inkluusion ympäröivään yhteiskuntaan

laitosasumista paremmin.

4 LIIKKUVAN PÄIVÄTOIMINNAN ESITTELYMATERIAALI OSANA
YHTEISÖN ULKOISTA VIESTINTÄÄ

4.1 Liikkuvan päivätoiminnan esittelymateriaalin viesti

Yhteisön ulkoinen viestintä on yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamista,

uutisten välittämistä yhteisöstä sekä markkinointiviestinnän tukena toimimista

(Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2008, 117). Yhteisö viestii itsestään ja

toiminnastaan eri yhteyksissä välittyvien sanomien välityksellä. Jotta yhteisön vies-

timä sanoma olisi uskottava, on tärkeää, että eri keinoin välittyvät sanomat yhtei-

sön toiminnasta eivät ole ristiriidassa, vaan tukevat toisiaan. Yhteisön välittämien

keskeisten sanomien suunnitteluun ja arviointiin on siksi tärkeää käyttää aikaa.

(Ikävalko 2001, 20.)

Liikkuvan päivätoiminnan ryhmä viestii itsestään yhteisön ulkoisille yhteistyö- ja

kohderyhmille, vaikkei ulkoista viestintää olisi tietoisesti suunniteltukaan. Liikku-

van päivätoiminnan ryhmä välittää sanomaa itsestään kohtaamisten välityksellä ja

tiedottaa toiminnastaan suullisen viestinnän avulla. Tämän opinnäytetyön kautta

minun haastava tehtäväni on luoda sellaista kirjallista tiedotusmateriaalia, joka ku-

vaa todellista olemassa olevaa toimintaa rehellisesti ja välittäen ne viestit jotka ovat

oleellisia ja jotka toiminnasta halutaan välittää.

Jokaisella viestin lähettäjällä on aina tavoite ja ennen viestin lähettämistä on tärkeää

määritellä mihin viestillä pyritään. Vaikuttaminen, tiedottaminen ja viihdyttäminen

ovat viestinnän kolme pääryhmää. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 41.) Pääta-

voitteena minulla on liikkuvan päivätoiminnan esittelyn kautta välittää tietoa yhteis-
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työ- ja kohderyhmille Etevan hoitokodeilla toteutettavasta päivätoimintamuodosta.

Tiedottamisen tavoitteen lisäksi pyrin esittelyn avulla myös vaikuttamaan esittelyn

näkijöiden ja lukijoiden mielikuviin ja tietoihin tästä päivätoiminnan muodosta. Jot-

ta pystyisin vaikuttamaan lukijaan tai kuulijaan, viestin tulee olla uskottava, tehokas

ja vastaanottajan tulee ymmärtää viesti (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 44).

Yhteisön ulkoista tiedotusta on uutisten ja pysyvien tai ajankohtaisten tietojen vä-

littäminen yhteistyö- ja kohderyhmille (Siukosaari 2002, 163). Tämän opinnäyte-

työni aiheena on pysyvän tiedotusmateriaalin luominen liikkuvalle päivätoiminnalle.

Yhteisöllä on tärkeää olla pysyvää tiedotusaineistoa käytettäväksi yhteisön asioista

tiedottamiseen erilaisille yhteistyö- ja kohderyhmille (Siukosaari 2002, 163). Hyvin

kohderyhmälle suunnattu diaesittelymateriaali esimerkiksi saa vieraat tuntemaan

itsensä odotetuiksi ja tärkeiksi. Hyvin laaditun yhteisöesitteen antaminen puoles-

taan esimerkiksi päivätoiminnan asiakkaan omaisen mukaan kertoo avoimuudesta

tiedonvälityksen suhteen.

Hiljainen tieto on henkilökohtaista tietoa, jota on vaikea ilmaista sanoin. Se on tek-

nistä taitotietoon liittyvää tai ihmisen mielessään luomiin ajattelumalleihin liittyvää

tietoa. Työyhteisön olisi tärkeää kyetä hyödyntämään jäsenillään olevaa tai työhön

ja työkulttuuriin sitoutunutta hiljaista tietoa. (Huotari, Hurme & Valkonen 2005,

66–68.) Huomaan itse Nastolan liikkuvan päivätoiminnan lähtökohtiin ja muodos-

tuneisiin toimintatapoihin kätkeytyvän sellaista hiljaista tietoa, jota on vaikea kuva-

ta sanoin toiselle. Hiljainen tieto voi siirtyä mallioppimisen, osaamisen jakamisen tai

tiedon yhteiseksi tekemisen kautta toisille (Huotari ym. 2005, 68). Pyrin liikkuvan

esittelymateriaalin avulla tekemään yhteiseksi liikkuvaan päivätoimintaan liittyvän

tiedon. Työn lähtökohtien ja toimintatapojen aukipurkamisen kautta pyrin tuomaan

esiin niitä taustakäsityksiä, arvoja ja ajatuksia, jotka vaikuttavat työmuodon taus-

talla, mutta joille on vaikea löytää käsitteellistä mallia.

4.2 Liikkuvan päivätoiminnan ulkoiset yhteistyö- ja kohderyhmät
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Yhteisön ulkoisen viestinnän oikein suuntaamiseksi on tärkeää tietää yhteisön tär-

keimmät yhteistyö- ja kohderyhmät. Anssi Siukosaaren määrittelyn mukaan yhteisö

on yhteistyöryhmiensä kanssa työhön liittyvässä yhteistyössä ja kohderyhmille puo-

lestaan yhteisö vain yksipuolisesti tiedottaa itsestään (Siukosaari 2002, 132–133.)

On tärkeää, että liikkuvan päivätoiminnan esittelyviestintä palvelee ensisijaisesti

liikkuvan päivätoiminnan kanssa yhteistyössä olevia tahoja, mutta toimii tarvittaes-

sa myös viestin välittäjänä sellaisella taholle, jonka suhteen päivätoiminnan yhteisön

viestintä on yksisuuntaista.

Yhteisön ulkoiset yhteistyö- ja kohderyhmät ovat niitä ryhmiä, joiden kanssa yhtei-

sö tekee yhteistyötä tavoitteensa saavuttamiseksi (Siukosaari 2002, 133).  Liikku-

van päivätoiminnan toteuttajien tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle mielekästä

ja asiakkaan tarpeet huomioivaa päivätoimintaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi

liikkuvan päivätoiminnan ohjaajat ja toiminnassa mukana olevat hoitajat ovat yh-

teydessä asiakkaiden omaisiin, ystäviin ja muihin yhteyshenkilöihin. Heiltä saadaan

tärkeää tietoa asiakkaan mieltymyksistä, reaktioista ja tavoista päivätoiminnassa

toteutettaviin toimintoihin liittyen, varsinkin silloin kun asiakkaan oma kommuni-

kointi on rajallista. Päivätoiminnan henkilökunta on yhteydessä myös erilaisiin asi-

antuntijoihin asiakkaiden hyvinvointiin liittyen. Esimerkiksi asiakkaiden fysiotera-

peuttien kanssa vaihdetaan tietoa liikuntarajoitteisen asiakkaan toimintakykyyn ja

sen rajoitteisiin liittyen. Päivätoiminnan toteuttamispaikkojen, kuten toimintakes-

kusten henkilökunnan kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä. Lisäksi yhteistyötä teh-

dään asiakkaiden asioissa muun muassa kuntien kehitysvammapalveluista vastaavi-

en henkilöiden sekä Eteva kuntayhtymän asiantuntijoiden kanssa.

Olen rajannut liikkuvan päivätoiminnan asiakkaat pois esittelyn kohderyhmästä.

Asiakkailla on oman kokemuksen kautta tieto päivätoiminnan sisällöstä ja käytän-

nöistä ja keskeinen rooli osana toimintaa, siksi toimintamuodon yleisesittely ei ole

heidän tarpeisiinsa sopiva. Työn tärkeimpänä yhteistyöryhmänä he ansaitsivat itsel-

leen sopivamman esittelymuodon.

Nastolan liikkuvan päivätoiminnan erityispiirteiden esittely on tarkoitettu pääasias-

sa kaikille niille, jotka eivät tunne Nastolan liikkuvaa päivätoimintaa. Se on siis
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sovelias myös muiden liikkuvan päivätoiminnan ryhmien edustajille tutustumista

varten. Liikkuvan päivätoiminnan yleisesittelyn tärkeintä kohderyhmää ovat liikku-

van päivätoiminnan ulkopuolella työskentelevät kehitysvamma-alan ammattilaiset ja

muut aiheesta kiinnostuneet, kuten asukkaiden omaiset, kuntien sosiaalityöntekijät,

alan opiskelijat ja monet muut tahot.

Kuntayhtymän sisällä liikkuvan päivätoiminnan muodon esittelylle on myös paljon

tarvetta. Koska Eteva kuntayhtymäntoiminta on vasta alkutaipaleella, eri puolilla

kuntayhtymää toteutettavat työmuodot ovat vieraita eri alueiden henkilökunnalle.

Toiselta puolelta kuntayhtymää mahdollisesti tulevien vierailijoiden tutustuttaminen

työmuotoon vaatii esittelymateriaalia. Entisen Uudenmaan erityispalvelut -

kuntayhtymän puolella kokeillaan tämän vuoden aikana liikkuvan päivätoiminnan

mallia ja henkilökunta siellä saattaa kaivata kirjallista materiaalia työmuodon to-

teuttamisesta entisen Pääjärven kuntayhtymän puolella.

4.3 Kolme erilaista liikkuvan päivätoiminnan esittelymuotoa

Liikkuvan päivätoiminnan esittelyyn ulkoisille kohderyhmille tarvitaan kolmenlaista

esittelymateriaalia. Esittely tulee voida suorittaa suuremmalle ryhmälle kerrallaan

ohjaajan tai muun henkilökunnan edustajan puolesta. Tällaisia tilanteita minulla on

ollut näiden kahden toimintavuoden aikana jo useita. Olen esitellyt toimintaa erilai-

sissa palavereissa ja tilaisuuksissa, joihin on osallistunut esimerkiksi asiakkaiden

omaisia, asiakkaiden kotikuntien edustajia tai Nastolan toimintakeskuksen vieraita.

Tällöin olen kokenut tärkeäksi puheen tukena toimivan seinälle heijastettavan dia-

esityksen.

Erilaista informointimateriaalia tarvitaan silloin, kun toimintamuotoa esitellään vie-

railijalle esimerkiksi hoitokodilla tai Nastolan toimintakeskuksella. Jos vierailijoita

on vähän, videotykin käyttö ei ole mielekästä eikä kaikissa tilanteissa sen käyttö ole

mahdollistakaan. Tällöin vierailijalle käteen annettava kansiomuotoinen esittely

toimii paremmin. Kansio on välttämätön esittelyn apuväline myös silloin kun päivä-

toiminnasta tarkemmin tietävää henkilöä ei ole paikalla. Yksi hoitokoti koostuu
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kolmesta eri talosta, joissa kussakin on 4–6 asukasta. Näistä asukkaista liikkuvan

päivätoiminnan ryhmään kuuluu yleensä vain osa. Jos talosta kuuluu päivätoimin-

nan ryhmään esimerkiksi vain yksi asukas, talon henkilökunta ei välttämättä ole

mukana päivätoiminnan ryhmässä kovin usein eikä siksi tunne toimintaa riittävän

hyvin pystyäkseen sitä esittelemään. Kuitenkin vierailija, hoitokodin sijainen tai

opiskelija voi tarvita toimintamuodon tarkempaa esittelyä. Tällöin selkeä, helppo-

lukuinen ja kiinnostusta herättävä esittelykansio palvelee tietoa tarvitsevaa henki-

löä. Tällainen kansio on henkilökunnan helppo antaa vierailijalle rauhassa itse tu-

tustuttavaksi tai käydä sitä yhdessä vierailijan kanssa läpi.

Kohtaan päivätoiminnan ohjaajana harvemmin asukkaiden omaisia. He käyvät hoi-

tokodeilla asuvia omaisiaan tapaamassa usein viikonloppuisin tai iltaisin, jolloin itse

en liiku hoitokodeilla. Heidän olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää saada oikea ja

selkeä kuva liikkuvan päivätoiminnan sisällöstä ja tavoitteista. Hoitokodilla käydes-

sä heillä on jatkossa mahdollisuus tutustua rauhassa esittelykansioon ja saada mu-

kaansa esite toiminnasta. Esitteestä hyötyvät myös kuntien kehitysvammatyöstä

vastaavat henkilöt, jotka ovat yhteydessä liikkuvan päivätoiminnan asiakkaiden

omaisiin ja jotka päättävät liikkuvan päivätoiminnan maksupäätöksistä. Juuri kunti-

en edustajilta on alun perin tullut ehdotus esitteen teosta ja perustelut sen tarpeelli-

suudelle tiedotettaessa esimerkiksi uusien asiakkaiden omaisille toiminnasta.

4.4 Esittelyn laatimisen haasteita

PowerPoint -esitykset ovat viime vuosina saavuttaneet suurta suosiota puheiden

havainnollistamiskeinona. Esitys on helppo laatia ja se toimii hyvin esiintyjän pu-

heen runkona sekä auttaa kuulijaa keskittymään aiheeseen. Esiintyjän tulisi kuiten-

kin olla pääosassa ja diaesityksen toimia vain apuvälineenä ja tiivistää puheen pää-

kohdat kuulijalle visuaaliseen muotoon. Diaesityksessä tulisi suosia muutaman sa-

nan tiivistyksiä eikä käyttää kokonaisia lauseita. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007,

144–146). Tästä aiheutuu ongelmia käyttäessäni samaa esitystä sekä puheeni ha-

vainnollistamiskeinona sekä kansiomuotoiseksi tulostettuna itsenäisen tutustumisen

apuvälineenä. Kahden erilaisen materiaalin luominen opinnäytetyöni rajallisuuden
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vuoksi ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista. Esittelymateriaalissani on pakko olla

kokonaisia selkeitä lauseita itsenäisen tutustumisen mahdollistumiseksi. Kokonaiset

lauseet helpottavat myös diaesitysmuotoisen materiaalin käyttöä kun sen esittäjänä

on sellainen henkilö, joka ei tunne toimintamuotoa aivan läheisesti.

Pysyvä tiedotusaineisto palvelee yhteisöä kaikille tärkeille ryhmille soveltuvana

esittelyaineistona erilaisissa tilanteissa (Siukosaari 2002, 163). Tavoitteenani on

luoda sellainen esittelymateriaali, joka palvelee liikkuvaa päivätoimintaa monissa

erilaisissa tilanteissa esittelymateriaalina. Esittelymateriaalin pysyvyyttä haen pyr-

kimällä esittämään materiaalin tiedot niin yleisessä muodossa, etteivät ne aivan heti

jää vanhoiksi tai ovat ainakin helposti uudistettavissa. Diamateriaalin helppo muun-

neltavuus ja esittelykansion vaihdettavat muovitaskut, helpottavat esittelymateriaa-

lin päivitystä.
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5 TOTEUTUKSEN ETENEMINEN

5.1 Esittelymateriaalin sisältö

5.1.1 Esittelyn sisällön laatimisen alkuvaiheet

Liikkuvan päivätoiminnan kuvaaminen yhteistyötyhmiä hyödyttävällä tavalla pääsi

kunnolla alkuun keväällä 2008 opinnäytetyön toimintasuunnitelman tekemisen

kautta. Tavoitteenani oli tässä vaiheessa Nastolan liikkuvan päivätoiminnan ku-

vaaminen kaikkia toiminnan sidosryhmiä hyödyttävästi, sekä ulkoisia että sisäisiä

ryhmiä palvellen. Opinnäytetyön toimintasuunnitelman valmistuttua lähetin sen

silloisen Pääjärven kuntayhtymän eettiseen toimikuntaan hyväksyttäväksi. Huhti-

kuun 25. päivä sain kuntayhtymän luvan toiminnallisen tutkimuksen suorittamiseen.

Omassa työyhteisössäni Nastolassa sekä liikkuvan päivätoiminnan ohjaajien tapaa-

misissa, sovin esittelyn tekemiseen liittyvistä käytännöistä ja yhteistyöstä työyhtei-

sön jäsenten kanssa. Sovimme että työstän kirjallista materiaalia yksin, mutta esitte-

len tekstiä eri vaiheissa työyhteisöissä pyytäen muita kommentoimaan tekstin oi-

keellisuutta. Työtovereiden tietojen ja mielipiteiden hyödyntäminen tulisi olemaan

tärkeää ja ilman heidän apuaan en pystyisi tekemäänkään lopullisia päätöksiä yh-

teistä toimintaamme esittelevän tekstin suhteen. Nimesimme omassa työyhteisössä-

ni myös opinnäytetyön työpaikkaohjaajana toimivan henkilön, jonka apua tarvitta-

essa voisin hyödyntää esittelymateriaalin sisällön suhteen.

Aloitin opinnäytetyön tuotoksen sisällön valmistamisen tarmolla heti tutkimusluvan

saatuani keväällä 2008. Lupasin esitellä muille liikkuvan päivätoiminnan ohjaajille

ensimmäisen kerran työtäni kesäkuun alussa pidettävässä koko Hämeen alueen

ohjaajien tapaamisessa, ja pyytää heiltä jatkokehittämisideoita ja arviointeja. Tämä

aikataulun sopiminen vauhditti työtahtiani. Aloitin työn yleisen liikkuvan päivätoi-

minnan kuvauksen suunnittelulla, koska ajattelin valmiin yleisesittelyn toimivan
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hyvänä pohjana Nastolan toiminnan erityispiirteiden kuvaamiselle ja kiinnostavan

eniten muita päivätoiminnan ohjaajia. Yleisesittelyn tavoitteena minulla oli liikku-

van päivätoiminnan työmuodon kuvaaminen yleisellä tasolla kaikkia eri hoitoko-

deilla toimivia liikkuvan päivätoiminnan ryhmiä koskien. Tarkoituksenani oli mää-

rittää työn lähtökohtia, tavoitteita ja toimintatapoja.

Kesäkuussa 2008 liikkuvan päivätoiminnan ohjaajien tapaamisessa, oli ensi kertaa

koolla sekä Kanta-Hämeen että Päijät-Hämeen liikkuvan päivätoiminnan ohjaajat.

Kanta-Hämeen alueen liikkuvan päivätoiminnan ohjaajista yhtä lukuun ottamatta

kaikki työskentelivät Kauppilanmäen hoitokotien alueella. Heidän työnsä syrjäisellä

maaseudulla sijaitsevalla laitosalueella, oli melko erilaista kuin muun asutuksen

seassa Päijät-Hämeen alueella sijaitsevilla hoitokodeilla toteutettava liikkuva päivä-

toiminta, esimerkiksi päivätoiminnan toteuttamisympäristöjen suhteen.

Esittelin alkupohdintojani esittelymateriaalin sisällön suhteen ohjaajille. He pitivät

opinnäytetyön aihettani tärkeänä ja näkivät tarvetta toiminnan määrittelylle ja esit-

telylle. Esityksessä käyttämistäni tekstimuodoista sain kuitenkin tiukkaa palautetta.

Tekstistä tuli heidän mukaansa välittyä paremmin työn asiakaskeskeisyys. Olin teh-

nyt osan esittelyversiosta pikaisesti edellisenä iltana ja huomasin mietintäni tekstin

suhteen jääneen tässä versiossa kevyeksi. Saamani palautteen kautta ymmärsin että

esittelyn sanamuotojen tulisi viestiä paremmin asiakkaan huomioimisesta kaiken

toiminnan lähtökohtana ja etten voisi yleistää mitään itselleni tutusta Nastolan toi-

minnasta muita liikkuvan päivätoiminnan ryhmiä koskevaksi. Tajusin myös kaikille

liikkuvan päivätoiminnan ryhmille yhteisen kuvauksen laatimisen tulevan olemaan

vaikeata, koska kaikissa ryhmissä liikkuvan päivätoiminnan työmuoto oli niin kovin

erilainen.

Palautteen hakeminen tuotetulle tekstille ennen sen valmistumista on tärkeää teks-

tin kehittämiseksi (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 82). Tämä ensimmäinen arvi-

oinnin saamisen vaihe auttoi minua rajaamaan työtäni tarkemmin. Huomasin yhtei-

sen esittelyn laatimisen sekä Kanta-Hämeen että Päijät-Hämeen liikkuvan päivä-

toiminnan ryhmiä koskevasti Nastolan liikkuvan päivätoiminnan esittelemisen ohes-

sa olevan tämän opinnäytetyön puitteissa mahdoton tehtävä. Päädyin rajaamaan
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opinnäytetyöni koskemaan rajatumpaa ja toiminnaltaan samankaltaisempaa aluetta

Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen alueen hoitokotien liikkuvan päivätoiminnan oh-

jaajien kanssa yhteistyö on tiivistä ja toimintamuodot samankaltaiset. Seuraavissa

liikkuvan yleisesittelymateriaalin arvioinneissa mukana olivat enää Päijät-Hämeen

alueen kuuden hoitokodin liikkuvan päivätoiminnan ohjaajat.

5.1.2 Asiakaslähtöisyyden kuvaaminen

Työstäessäni esittelymateriaalia eteenpäin yritin koko ajan tarkastella tekstiäni

asukkaan Yksilökohtaisen suunnitelmatyön (YKS) näkökulmasta. Päivätoiminnan

toteuttamisen tulee lähteä täysin asiakkaan lähtökohdista ja siksi esittelyn sanas-

tonkin tulee noudattaa samaa linjaa. Ohjaajan tehtävänä ei ole tarjota asiakkaalle

valmiita vaihtoehtoja toiminnan suhteen, vaan muodostaa toiminta yhdessä asiak-

kaan kanssa hänen toiveitaan vastaavaksi sekä hänen olemassa olevia voimavaro-

jaan tukevaksi ja kehittäväksi. Yhteistyö- ja kohderyhmille on tärkeää saada välitet-

tyä esittelymateriaalin avulla tämä tärkeä työn lähtökohta.

Esittelymateriaalissa asiakaslähtöisyyttä pyrin kuvaamaan kertomalla asiakkaan

Yksilökeskeisen suunnitelman olevan hänen päivätoimintansa sisällön perustana.

Eteva kuntayhtymän työntekijöille, asukkaiden omaisille ja useimmille muille lähei-

sissä yhteyksissä kuntayhtymän toimintaan oleville tahoille YKS on jo terminä tut-

tu, joten en esittelymateriaalissa keskity termin tarkempaan avaamiseen. Asiakas-

lähtöisyyttä pyrin tuomaan esille esittelymateriaalin tekstissä kertomalla liikkumisen

ja muunkin toiminnan määrittyvän asiakkaan toiveista, haaveista ja tarpeista käsin.

Nastolan liikkuvan erityispiirteiden esittelyssä asiakaslähtöisyys korostuu lisäksi

kuvatessani päivätoiminnan toimintaryhmien monipuolisuutta ja toiminnan vaihte-

levuutta. Niillä asiakkailla jotka toivovat vaihtelua elämäänsä, peräkkäiset viikot

eivät ole samanlaisia vaan viikon toiminnan sisältö vaihtelee paljonkin. Asiakasläh-

töisyydestä kertoo myös se, että Nastolan ryhmän toiminta on muotoutunut aktii-

visten ja toiminnallisten asiakkaidensa myötä vaihtelevaksi ja että liikumme paljon

paikasta toiseen.
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5.1.3 Toimintatapojen ja toiminnanmuotojen kuvaaminen

Liikkuvan päivätoiminnan toimintatapoja kuvaan esittelymateriaalissa selvittämällä

aluksi työn lähtökohtia. Hoitokoti on asukkaan koti ja hoitokodin henkilökunnan

tehtävänä on mahdollistaa mielekäs ja asukkaan toiveita ja tarpeita vastaava päivän

toiminta. Päivätoiminnan ohjaaja on osa hoitokodin henkilökuntaa ja yhteistyössä

asukkaiden hoitajien kanssa hän suunnittelee ja toteuttaa päivätoimintaa. Esittely-

materiaalissa olen pyrkinyt korostamaan tätä yhteistyötä ja koko hoitokodin henki-

lökunnan liikkumista yhdessä asukkaan kanssa toiminnan toteuttamispaikkaan.

Toiminta tapahtuu hoitokodeilta käsin lähiympäristön toimintamahdollisuuksia

hyödyntäen. Toimintapaikka ei siis ole pysyvä vaan toiminta tapahtuu vaihtelevissa

ympäristöissä. Liikkuvan päivätoiminnan ryhmät hyödyntävät toimintaympäristöinä

Eteva kuntayhtymän toimintakeskuksia ja muita kunta-yhtymän ympäristöjä, mutta

myös kaikille avoimia yhteiskunnan palveluja. Toimintapaikat tulevat esittelymate-

riaalissa julki kuvien sekä toiminnan monipuolisen kuvaamisen kautta. Kaikkia toi-

minnan mahdollisia muotoja ei luetella yleisesittelyosassa. Tekstissä pyritään koros-

tamaan, että toiminta on asiakaslähtöistä ja siksi päivätoiminnan sisältöjä on niin

monia erilaista kuin asiakkaitakin. Nastolan liikkuvan päivätoiminnan ryhmän toi-

minnan sisällön esittäminen antaa kuitenkin esimerkin toiminnan muodoista. Nasto-

lan päivätoimintaryhmän monipuolinen toiminta on tiivistetty toimintaryhmiä esit-

tävään kaaviokuvaan (Nastolan toiminnan erityispiirteiden esittely, sivu 7), jossa

kuvia apuna käyttäen selvitetään viikon toimintaryhmien sisältöä. Kuvion otsikot ja

apuna toimivat kuvat selkeyttävät silmäilijälle eri toimintaryhmien sisältöä. Tar-

kempaa informaatiota toimintojen tavoitteista ja sisällöistäkin kuviosta löytyy.

5.1.4 Esittelymateriaalin sisällön väliarviointi

Nastolan erityispiirteitä esittelevän materiaalin tekstiä arvioitin syksyllä 2008 muu-

tamilla hoitajilla sekä opinnäytetyöni ohjaajaksi työpaikan puolelta asetetulla Kou-

luharjun hoitokodin lähiesimiehellä. Lyhyttä Nastolan liikkuvan päivätoiminnan

esitettä arvioivat varsinainen esimieheni sekä Rakokiven hoitokodin lähiesimies. He
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eivät huomanneet tekstissä mitään puutteita tai huomautettavaa tässä vaiheessa.

Päijät-Hämeen alueen liikkuvan päivätoiminnan yleisesittelyä esitellessäni heille

keväällä 2009, sain palautetta nimiyksityiskohdasta. Ennen kuntayhtymän sisällä oli

käytetty käsitettä Päijät-Hämeen hoitokodit koskemaan kuutta alueella sijaitsevaa

entisen Pääjärven kuntayhtymän hoitokotia, mutta nyt hiljattain nimi on rekisteröity

aivan toisen palveluntuottajan yritysnimeksi. Siksi päädyin esittelymateriaalissa

käyttämään hoitokodeista termiä ”Päijät-Hämeen alueella sijaitsevat hoitokodit”.

Päijät-Hämeen alueen liikkuvan päivätoiminnan ohjaajien tapaamisessa helmikuussa

2009 esittelin lähes valmista esittelymateriaalia. Paikalla oli itseni lisäksi kaikki yh-

deksän ohjaajaa ja päivätoimintamme sisällöstä vastaava esimies. Sain esittelymate-

riaalista palautetta suullisesti yhteisen keskustelun kautta. Nastolan liikkuvan päivä-

toiminnan esittelyä ohjaajat pitivät onnistuneena, mutta eivät osanneet arvioida

esittelyä sen tarkemmin, koska eivät olleet kyseisen ryhmän toiminnan asiantunti-

joita. Yleisen kaikkien liikkuvan päivätoiminnan ryhmien toimintaa kuvaamaan

tarkoitetun esittelyn sisältöä he sen sijaan halusivat tarkemmin kommentoida.

Huomasin edelleen toiminnan yhtenäisessä kuvauksessa olevan sen ongelman, että

toimintamuoto on saanut kovin erilaisia toteutustapoja ja painotuksia eri hoitoko-

deilla. Liikkuminen joka on tärkeällä sijalla toiminnan sisällössä aistimonivammais-

ten ja liikuntarajoitteisten asiakkaiden päivätoiminnassa, ei painotu niillä hoitoko-

deilla, joilla on vähemmän liikuntarajoitteisia asukkaita. Autististen asukkaiden

päivätoiminnassa puolestaan korostuu integroituminen ympäröivään yhteiskuntaan

ja toisille hoitokotien asukkaille pitkälti hoitokodilla tapahtuva toiminta on mielek-

käintä. Eri hoitokotien edustajat toivoivat esitykseltä erilaisia painotuksia. Ohjaajat

miettivät myös esittelysivujen järjestystä. Olin lähtenyt purkamaan toimintaa auki

liikkuvan päivätoiminnan nimen mukaisessa järjestyksessä, selventäen ensin liikku-

miseen liittyviä asioita ja viimeiseksi toimintamuotoja. Osa ohjaajista toivoi yhteis-

kuntaan integroitumisen korostamista, esimerkiksi järjestämällä sivut uudelleen

siten, että ensimmäiseksi kerrottaisiin toiminnan sisällöstä. Tätä toivoneiden ohjaa-

jien järjestämässä toiminnassa liikkuminen ei ollut niin olennainen osa päivää kuin

toisissa päivätoiminnan ryhmissä. Esittelemäni mukainen sivujen järjestys sai kan-

natustakin. Päätin pitää sivujen järjestyksen ennallaan.
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Toiminnan tavoitteiden lyhyitä tekstimuotoja muokkailimme tapaamisessa yhdessä

toisten ohjaajien kanssa. Olin alun perin ilmaissut tavoitteet sanoilla virkistys, ilo,

onnistuminen, osaaminen, aktiivisuus ja sosiaalisuus. Muokkasimme yhdessä sa-

nat muotoon vuorovaikutus, ilo, osallisuus, aktiivisuus, arkielämän taidot ja ko-

kemuksellisuus. Vuorovaikutuksen todettiin kuvaavan sosiaalisuutta paremmin

ryhmässä tapahtuvaa ja yksilölle tärkeää vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa.

Vuorovaikutus pitää myös sisällään mahdollisuuden kommunikaatioon, jonka tär-

keys korostuu päivätoiminnassa. Virkistys -sanan vaihdoimme kokemuksellisuu-

teen, joka kuvaa paremmin päivätoiminnan asiakkaalle antamia monipuolisia elä-

myksiä. Termit onnistuminen ja osaaminen vaihdettiin sanoihin osallisuus ja arki-

elämän taidot. Näiden jälkimmäisten todettiin kuvaavan monipuolisemmin asiak-

kaiden toiminnan kautta saavuttamia kokemuksia omaan elämään vaikuttamisen

mahdollisuuksista ja omien voimavarojen hyödyntämisestä.

Yhdessä keskustellen päädyimme siihen, että kehittäisin esittelymateriaalia korosta-

en aidosta toiminnasta otettujen valokuvien avulla asiakkaiden yhteiskuntaan integ-

roitumista toiminnan kautta. Ohjaajien mielestä olin kuitenkin muuten pystynyt

hyvin kuvaamaan toiminnan yleisesti kaikkien näkökulmasta. Esittelymateriaalin

asiasisältö oli heistä hyvä ja ”sujuvasti ja napakasti kirjoitettu”. He kehuivat myös

esitettä ja haaveilivat, että ”olisipa ihana meilläkin olla oma esite annettavissa toi-

minnasta”.

5.2 Esittelymateriaalin ulkoasu

5.2.1 Esittelymateriaalin ulkoasun luomisen alkuvaiheet

Opinnäytetyön suorittamista koskevassa lupalausunnossa, kuntayhtymän eettinen

toimikunta muistutti minua kirjallisten kuvauslupien pyytämisestä, jos käyttäisin

asiakkaiden tai henkilökunnan kuvia opinnäytetyön tuotoksessa. Aluksi ajattelin

selvitä liikkuvan päivätoiminnan yleisestä esittelystä ilman aitoja toimintakuvia ja

Nastolan erityispiirteitä kuvaavasta esittelystäkin hyvin vähäisin kuvin. Lähtöaja-

tuksenani oli kuvata toimintaa piirroskuvin ja toimintaa havainnollistavin kuvakaa-
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vioin hyödyntäen aiemman tutkintoni muotoilijan osaamista toimivan visuaalisen

ulkoasun aikaansaamisessa. Visuaalisten elementtien yhdistäminen tekstiin asian

havainnollistamiseksi, auttaa lukijaa hahmottamaan lukemansa paremmin (Lohtaja

& Kaihovirta-Rapo 2007, 66). Tarkoitukseni on visuaalisuuden avulla tehdä esitte-

lystä helppolukuinen ja kiinnostava ja välittää haluamiani viestejä.

Työn suunnitteluvaiheessa sovimme työnantajan edustajan kanssa myös yhteistyön

käytännön järjestelyistä esittelymateriaalin suhteen. Sovimme että kuntayhtymän

laitteisto ja tarvikkeet ovat käytössäni tulostaessani opinnäytetyöhön liittyvää mate-

riaalia kuntayhtymän käyttöön ja esittelymateriaalille tarvittavat kansiot voisin

hankkia kuntayhtymän laskuun.

5.2.2 Esittelyosioiden visuaalisten ratkaisujen kehittäminen

Liikkuvan päivätoiminnan esittelymateriaalini jakaantuu kolmeen osaan; liikkuvan

päivätoiminnan yleisesittelyyn, Nastolan erityispiirteiden esittelyyn ja Nastolan liik-

kuvan päivätoiminnan esitteeseen. Tavoitteenani on, että kaikki kolme osaa toimi-

sivat itsenäisinä esityksinä, mutta niistä voisi muodostaa myös yhtenäisen kokonai-

suuden. Siksi kokoan materiaalin repäisytaskukansioon, jonka muunteleminen tar-

vittaessa on helppoa. Samasta kansiosta saa pelkän yleisen liikkuvaa päivätoimintaa

Päijät-Hämeen hoitokodeilla kuvaavan materiaalin tai pelkkään Nastolan liikkuvaan

päivätoiminnan kohdistetun kuvauksen. Nastolan liikkuvan päivätoiminnan esite

toimii itsenäisenä Nastolan työmuodon esitteenä.

Aloitin esittelymateriaalin suunnittelutyön liikkuvan päivätoiminnan yleisesittelystä.

Asioiden esittämisjärjestystä miettiessäni, keksin havainnollistaa toimintaa liikkuvan

päivätoiminnan nimen mukaisessa järjestyksessä käsitellen yhden sanan sisällön

kerrallaan. Hahmottelin myös sanojen sisältöjä kuvaavat yksittäiset kuviot ja näistä

yhdessä muodostuvan päivätoiminnan tunnuksen (KUVIO 1). Näitä kuvioita käytin

liikkuvan päivätoiminnan yleisesittelyssä, sekä Nastolan liikkuvan päivätoiminnan

lyhyessä esitteessä ensimmäisessä helmikuun 2009 arviointivaiheessa. En käyttänyt

valokuvia yleisesittelyssä niin kuin Nastolan liikkuvan päivätoiminnan esittelyssä,
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koska ajattelin Nastolan toiminnan valokuvien kuvaavan yksipuolisesti ja siksi epä-

pätevästi kaikkien Päijät-Hämeen liikkuvan päivätoiminnan ryhmien toimintaa.

KUVIO 1. Toimintamuotoa esittelevät tunnukset

5.2.3 Väliarvionti ja yhteiskuntaan integroitumisen korostaminen valokuvin

Sain palautetta toisilta liikkuvan päivätoiminnan ohjaajilta helmikuussa 2009 esitte-

lymateriaalin sisällön lisäksi ulkoasun toimivuudesta. Ohjaajat pitivät Nastolan liik-

kuvan päivätoiminnan esittelyosaa toimintamuotoa hyvin kuvaavana erityisesti

iloisten valokuvien ansiosta. He esittivät toiveen liikkuvan päivätoiminnan yleisesit-

telyn piirroskuvien korvaamisesta aidoilla toimintakuvilla. He olivat sitä mieltä, että

piirroskuvat antavat helposti harhaanjohtavan mielikuvan toiminnasta. Piirroskuvat

olivat heidän mielestään melko lapsellisia. Oikeiden kuvien käyttö viestisi heidän

mukaansa paremmin siitä, ettei asukkaita piilotella vaan integroituminen lähiyhtei-

söön oikeasti toteutuu. He toivoivat yleisesittelyyn kuvia esimerkiksi kahviloiden,

kirjastojen tai muiden julkisten tilojen hyödyntämisestä. Heidän mielestään sekään

ei haittaisi vaikka kaikki kuvat tulisivatkin olemaan Nastolan toiminnasta.

Tämä palaute esittelystä oli minulle tärkeä. Koska toivoin esittelyni välittävän pa-

remmin liikkuvan päivätoiminnan yhteiskunnan palvelujen hyödyntämisen ideaa,

päätin lisätä yleisesittelyynkin valokuvia. Vaikka olin Nastolassa esitellyt myös piir-

roskuvia, en ollut saanut niistä palautetta lapsellisuudesta. Päädyin käyttämään

piirrettyjä kuvia yleisesittelyosiossa ainoastaan pienennetyssä koossa sivun yläkul-

massa tunnuksenomaisesti sekä hiukan suurempina kuvina Nastolan toiminnan tai-

tetussa esitteessä sisäsivun tekstin elävöittäjänä. Yleisesittelyyn päätin lisätä aitoa
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toimintaa kuvaavia valokuvia, joista osassa painottuisi yhteiskunnan palvelujen

hyödyntäminen.

5.2.4 Esittelymateriaalin valokuvat ja kuvausluvat

Käytän esittelymateriaalissani valokuvia havainnollistamaan visuaalisesti liikkuvan

päivätoiminnan toimintamuotoa. Sopivien valokuvien ottaminen liikkuvan päivä-

toiminnan esittelyä varten oli haasteellista. Liikkuvan päivätoiminnan ryhmää vetä-

essään ohjaajan on oltava niin tiiviisti läsnä toiminnassa, että irrottautuminen tehtä-

västä valokuvan ottoa varten ei aina onnistu.  Kaikista kuvauksellisempien hetkien

ikuistaminen ei meinannut onnistua. Kuvaustilanteita oli pakko välillä lavastaa.

Valokuvien ottamista ja valintaa hankaloitti myös se, ettei kaikilla Nastolan liikku-

van päivätoiminnan asiakkailla ollut kuvauslupaa. Hoitokodeilla on jokaisesta

asukkaasta täytettynä valokuvaus- / videointilupapaperi, jolla asukkaan omainen tai

edustaja on myöntänyt tai evännyt luvan kuvata asukasta muun muassa muiden

hoitokodin asukkaiden tai henkilökunnan kanssa sekä oppikirjoihin, lehtiin tai esit-

teisiin. Esittelykansion muokkausvaiheessa minun piti valita kuvattavakseni sellaisia

asukkaita, joiden omaisten tai edustajan tiesin antaneen luvan näihin edellä mainit-

tuihin asioihin. Jo valmiiksi toiminnasta olemassa olevien kuvien käyttö ei ollut

kaikissa tapauksissa mahdollista, sillä kuvissa ei saanut näkyä niitä asiakkaita joilla

kuvauslupaa ei ollut. Päätinkin käyttää muutamaa Kouluharjun ja Rakokiven hoi-

tokotien asiakasta toiminnan ”mannekiineina” ja keskittyä heidän kuvaamisensa

kautta esittelemään vaihtelevaa toimintaamme.

Esittelymateriaalin alkaessa valmistua, tein kirjeen omaisille, jossa selvitin opinnäy-

tetyöni sisältöä (LIITE 1). Lisäksi laadin kuvien esittämisluvan (LIITE 2) allekirjoi-

tettavaksi niille omaisille, jotka antaisivat minulle luvan käyttää heidän omaisensa

kuvaa opinnäytetyöhöni liittyvässä esittelymateriaalissa. Vaikka asiakkaiden omai-

set olivat luvanneet, että heidän omaisensa kuva saa esiintyä kuntayhtymän esitte-

lymateriaalissa, jollainen tämä opinnäytetyöni tuotoksenikin on, minun täytyi pyy-

tää lupa kuvan esiintymiseen myös opinnäytetyöhön liittyvissä yhteyksissä. Myös
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kuvissa esiintyvältä henkilökunnalta pyysin kirjallisen luvan valokuvan esittämiseen

(LIITE 3).

5.3 Valmiin esittelymateriaalin arviointi

5.3.1 Liikkuvan päivätoiminnan henkilökunnan arviointeja

Pyysin liikkuvan päivätoiminnan toteutuksessa mukana olevan henkilökunnan arvi-

ointeja tuottamastani valmiista esittelymateriaalista. Henkilökunnalta pyytämäni

arvioinnin tarkoituksena oli tarkistaa esittelymateriaalin oikeellisuutta sekä kuulla

mielipiteitä esittelymateriaalista ja sen toimivuudesta.

Muiden Päijät-Hämeen alueella sijaitsevien hoitokotien ohjaajilta pyysin arviointeja

valmiista liikkuvan päivätoiminnan yleisesittelystä. Kysyin sähköpostilla mitä mieltä

ohjaajat olivat tästä uudesta esittelyversiosta verrattuna aiempaan sekä miten kuvi-

en vaihtaminen piirroskuvista valokuviin oli vaikuttanut esittelyyn. Kolme ohjaajis-

ta vastasi minulle. He olivat tyytyväisiä esitykseen nyt. Ohjaajien mielestä aitojen

toimintatilanteiden valokuvat kuvasivat onnistuneesti toimintaa. Kuvat toivat hei-

dän mielestään hyvin esiin asiakkaiden aidon ilon ja integroituminen yhteiskuntaan

korostui. Erään arvioijan mielestä se korostui hiukan liikaankin.

Nastolan liikkuvan päivätoiminnan osalta pyysin arviointeja toiminnassa mukana

olevilta hoitajilta, lähiesimieheltä ja työpariltani. Käytin kyselyn toteuttamisen apu-

na kyselykaavaketta ja sain yhteensä seitsemän vastausta. Olin kuitenkin läsnä

useimmissa kyselykaavakkeen täyttämistilanteissa ja sain samalla kyseltyä esittelyyn

tutustujilta suullisia arviointeja materiaalista. Arviointitilannetta tarkkaillessani

huomasin että esittelyyn tartuttiin innolla ja kiinnostuksella. Sain myös palautetta,

että työkiireidenkin lomassa kuvia sisältänyt materiaali oli helppo ja nopea lukea

läpi. Kuvamateriaalia pidettiin iloisena ja kuvat tekivät esittelyn lukijoiden mielestä

kansiosta mielenkiintoisen. Eräs vastaajan mielestä samojen asiakkaiden kuvia oli

liian monta kertaa esityksessä ja hän toivoi, että useampien asiakkaiden kuvia olisi
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esitetty materiaalissa. Esittelymateriaalille arveltiin olevan käyttöä, sillä ”liikkuva

on uusi toimintamuoto, eikä sen ideaa välttämättä ymmärretä”. Kehuja sai se, että

esittelymateriaali tuki YKS-suunnitelman ajatusta. Esittelymateriaalin välittämät

tiedot olivat kyselyyn vastaajien mukaan oikeita.

5.3.2 Yhteistyö- ja kohderyhmien antamat arvioinnit

Yhteistyö- ja kohderyhmien edustajilta sain kahdeksan vastausta. Osa heistä näki

esittelymateriaalin sähköissä muodossa, muut kansioon tulostetussa muodossa.

Suurin osa heistä vastasi kyselylomakkeen avulla, mutta muutama vapaamuotoises-

ti ilman kaavaketta kirjoittamalla vastaukset. Esittelymateriaalin arvioijien joukossa

oli Nastolan toimintakeskuksen työntekijöitä, hoitokodilla harjoitteleva opiskelija,

kuntayhtymän uusi työtekijä, ulkopuolinen toimintaan tutustuja, asukkaan omainen

sekä entisen Pääjärven kuntayhtymän ulkopuolinen Etevan työntekijä.

Kaikkien vastaajien mielestä esittelyn kuvilla oli tärkeä tehtävä tiedon välittäjänä

toiminnasta. Opiskelija-vastaaja piti esittelyä kiinnostavana juuri hyvin toimintaa

kuvaavien valokuvien ansiosta. Joillakin sähköisen materiaalin nähneillä vastaajilla

oli vaikeuksia hahmottaa mitä esittelymateriaalin osaa kysymykset koskivat. Esitte-

lyn sisällöstä yhteistyö- ja kohderyhmien edustajat saivat mielestään riittävästi tie-

toa ja ulkoasu oli heistä kaikista kiinnostava ja selkeä.

Muita esityksestä annettuja kommentteja olivat muun muassa: ”sekä innostava että

asiallinen sisältö”, ”toiminnan tavoitteisiin lisäisin kommunikaation” sekä ”hyvin ja

ammattitaitoisesti tehty päivätoiminnan suunnitelma”. Asukas-termiä yksi vastaajis-

ta ihmetteli ja ehdotti asiakas-termin käyttämistä. Viikko-ohjelman monipuolisuu-

desta kertovaa lausetta pidettiin myös vaikeaselkoisena. Asukkaan omainen puoles-

taan ehdotti, että ”mahdollisesti esitykseen voitaisiin lisätä kuvitteellisen henkilön

viikko ohjelma. Näin lukijalle muodostuisi konkreettisempi kuva päivätoiminnan

monipuolisuudesta ja virikkeellisyydestä.”  Nastolan liikkuvan päivätoiminnan toi-

mintaryhmien kuvaus oli useamman vastaajan mielestä informatiivinen ja hieno lisä
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esitykseen. Toimintaryhmäkaavion kuvat yhdistettynä tekstiin auttoivat vastaajia

paremmin hahmottamaan ryhmän erilaisia toimintoja ja toiminnan tavoitteita.

5.3.3 Oma arviointini esittelymateriaalista

Itseni tai työkaverini ottamat valokuvat eivät ole mielestäni oikein hyvin onnistu-

neita. Kuvien ottaminen oli hankalaa samalla kun ohjasi toimintaa ja kameran toi-

minta ei ollut aivan paras mahdollinen. Osassa kuvista on heikko kuvan tarkkuus ja

se näkyy tulostetussa materiaalissa, sekä seinälle suureksi heijastetussa materiaalis-

sa. Kuvamateriaalin heikkoon tasoon vaikutti myös kiireinen aikataulu, kun selvisi

että tarvitsen lisää valokuvia liikkuvan yleisesittelyä varten.

Jouduin esittelymateriaalia tehdessäni tinkimään tavoitteestani luoda toiminnalle

yksilöllinen visuaalinen ja toimiva ilme. Työtä aloittaessani tavoitteenani oli valmis-

ta lopputulosta enemmän hyödyntää erilaisia kaaviokuvia ja muita visuaalisia malle-

ja toiminnan esittelyssä. Nämä tavoitteeni juontavat siitä, että olen itse visuaalinen

ihminen ja näkemiseen perustuva tiedottaminen toimii itselläni paremmin kuin pel-

kästään kirjalliseen tekstiin perustuva tiedottaminen. Ajattelin luovani oman näköi-

sen taustan esittelylle ja käyttäväni monenlaisia piirroskuvia toiminnan kuvauksen

tukena. Pääjärven kuntayhtymän liittyminen Uudenmaan erityispalvelut – kuntayh-

tymän kanssa Eteva kuntayhtymäksi, toi kuitenkin mukanaan uuden yritysilmeen ja

PowerPoint-diasarjapohjan, jota kehoitettiin käyttämään toiminnan esittelymateri-

aaleissa. Tämä helpotti toisaalta työtäni suuresti, antamalla valmiin visuaalisen poh-

jan esittelylle. Samalla se auttoi minua keskittymään sosionomin opinnäytetyössä

olennaiseen, toimintamuodon sisällön esittelyyn.

Kaaviokuvien laatiminen jäi minulta yhteen kaavioon. Nastolan liikkuvan päivätoi-

minnan toimintaryhmiä kuvaavaan kuvakaavioon olen kyllä hyvin tyytyväinen. Mo-

nimuotoista ja monipuolisen toiminnan jakaantumista viikko-ohjelmaan, olisi vaikea

kuvata yhtä selkeästi pelkkien sanojen avulla. Valokuvien käyttö toiminnan havain-

nollistamiseen oli minusta myös toimiva valinta. Valokuvat pystyvät todistamaan
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esimerkiksi asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaan paljon paremmin kuin pelkkien

sanojen tai piirroskuvien avulla olisin koskaan pystynyt todistamaan.

Valmiiseen esittelymateriaaliin liittyvä kyselykaavakkeeni ei ollut oikein toimiva.

Sanallisesti annetut vastaukset kertoivat esittelymateriaalin toimivuudesta paljon

paremmin kuin rastitustehtävien vastaukset. Saamistani vastauksista hyödyin kui-

tenkin paljon ja voin kehittää niiden avulla esittelymateriaalia jatkossa eteenpäin.

Sain hyviä neuvoja esittelyn korjaamiseksi vielä selkeämmäksi ja helppolukuisem-

maksi.

6 POHDINTA

6.1 Opinnäytetyön onnistumisen arviointia

Aiheen rajaus oli minulle yksi tämän opinnäytetyön rankimmista vaiheista. Olin

päättänyt esitellä Nastolan liikkuvaa päivätoimintaa ja tehdä toiminnallisen opin-

näytetyön, mutta aihe tuntui laajalta ja keksin aina vain uusia tärkeitä esiteltäviä

aihealueita, jotka olisin halunnut liittää osaksi opinnäytetyötäni. Yritin esitellä päi-

vätoiminnan täydellisesti ja jokaiselle päivätoiminnan yhteistyöryhmän jäsenelle,

kunnes keksin rajata esittelyn koskemaan liikkuvan päivätoiminnan ulkoista viestin-

tää ja kohdistaa esittelyn liikkuvan päivätoiminnan toteuttajiin kuulumattomille.

Liikkuvan päivätoiminnan henkilökunnan perehdyttämisessä tärkeät asiakkaisiin

liittyvät vaitiolovelvollisuuden piiriinkin kuuluvat yksityiskohdat rajasin tästä esitte-

lystä pois. Tällä tavoin sain esittelystä tiiviin ja informatiivisen tietopaketin ulko-

puoliselle. Tämä rajaus helpotti huomattavasti työmäärääni ja auttoi minua eteen-

päin työssä.

Olisin ehkä voinut rajata työtäni kuitenkin vieläkin tarkemmin, koskemaan vain

Nastolan liikkuvan päivätoiminnan muodon esittelyä. Tällöin olisin pystynyt keskit-

tymään huolellisemmin muun muassa tuotoksen arviointiin ja arviointikyselyn laa-

timiseen. Liikkuvan päivätoiminnan yleisesittely laatiminen oli kunnianhimoinen
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sivutuotteeni, jonka tekemällä toivoin voivani hyödyttää myös muita liikkuvan päi-

vätoiminnan ohjaajia. Vaikka tämän yleisesittelyn muokkaaminen oli työn kaikista

haasteellisin osio, se oli minulle oppimiskokemuksena myös kaikista hyödyllisin.

Vertailemalla itse Nastolassa järjestämääni toimintaa toisten ryhmien toimintaan,

liikkuvan päivätoiminnan oleellisimmat toimintatavat hahmottuivat selkeämmin ja

tämä auttoi minua korostamaan oikeita asioita esittelymateriaalissa. Esittelyyn va-

littavien asioiden puntarointi yhdessä toisten ohjaajien kanssa oli hyödyllistä ajatus-

tenvaihtoa.

Esittelymateriaali täyttää mielestäni sille asettamani tavoitteet palvelemalla Eteva

kuntayhtymää uudentyyppisen toimintamuodon esittelynä. Olen tyytyväinen että

toiminnan tämänhetkinen toteuttamistapa Nastolassa ja Päijät-Hämeen alueen hoi-

tokodeilla on nyt ikuistettu pysyvämpään muotoon ja saamani palautteet esittelyn

sisällön suhteen olivat positiivisia. Esittelyn välittämä tieto on pääpiirteissään oike-

aa ja selkeässä muodossa.

Olen tyytyväinen kansiomuotoiseen esittelymateriaaliin, varsinkin ajatellessani toi-

minnassa mukana olevien asukkaiden omaisia. Olen lähettänyt heille muutamia kir-

jeitä toiminnan alkuvaiheessa ja tavannut osaa omaisista jossakin sattumalta tai

juhlien yhteydessä. Heidän saamansa informaatio liikkuvasta päivätoiminnasta pai-

nottuu kuitenkin hoitokotien hoitajien antamaan suulliseen informaatioon.  Tämän

esittelymateriaalin avulla kaikilla omaisilla on kuitenkin yhtäläiset mahdollisuudet

tutustua toimintaan riippumatta siitä milloin he käyvät omaistaan katsomassa tai

osallistuvatko he järjestettyihin tapahtumiin ja heidän kansion kautta saamansa tieto

on nyt oikeassa ja mietityssä muodossa.

Olen pohtinut liikkuvan päivätoiminnan esittelyn antamaa positiivista kuvaa toimin-

tamuodosta ja sen eettisyyttä. Olen miettinyt esittelyä luodessani missä määrin

työmuodon haasteita ja toimintatavan eteen tuomia vaikeuksia on tärkeä tuoda

ulkoisille yhteistyöryhmille esiin. Siksi nostin haasteista tärkeimmät myös esittelyn

sisältöön. Esille nousseiden haasteiden lisäksi hoitajat esittävät toisinaan kritiikkiä

liikkuvan päivätoiminnan työmuotoa kohtaan erityisesti siinä, että toiminnassa mu-

kana olo vie heiltä työaikaa kodinhoidollisista ja kirjallisista tehtävistä sekä yksilöl-
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lisen ajan antamisesta hoitokodilla asukkaalle. Toinen työmuotoon liittyvä ongelma

ainakin Nastolassa on se, että toimintamuoto soveltuu aktiivisille ja vaihtelunhalui-

sille asiakkaille, mutta säännölliseen rytmiin ja samana toistuvaan toimintaan tottu-

neiden asukkaiden on vaikea sopeutua ryhmään. Kovin erilaisten asiakkaiden sovit-

taminen samaan toimintaryhmään muutenkin voi muodostua ongelmalliseksi.

Liikkuvan päivätoiminnan työmuoto ei olisi mahdollinen ilman koko hoitokotien

henkilökunnan yhteistä työpanosta. Liikkuvan päivätoiminnan ohjaajan tehtäviin

kuuluu kyllä toiminnan organisointi ja lankojen käsissä pitely, mutta ilman hoitajien

työpanosta ja yhteistyötä toiminnan suunnittelun suhteen, työ ei onnistuisi. Toivon

että hoitajien tärkeä työpanos työn mahdollistamisessa välittyisi esittelyn kautta.

6.2 Esittelymateriaalin sovellusvaihtoehdot ja kehittämisideoita

Esittelykansio on koottu kierreselkäiseen kansioon, jossa on siirrettävät irtirepäis-

tävät sivut, jotta esittely on helposti muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin

sopivaksi. Kansion avulla voidaan esitellä liikkuvaa päivätoimintaa yleisesti Etevan

Päijät-Hämeen alueen toimintamuotona jättämällä kansioon vain perusesittelyn

osat. Pelkästään Nastolan liikkuvan päivätoiminnan pikaista esittelyä kaipaavalle,

voidaan esittää pelkkä Nastolan liikkuvan päivätoiminnan erityispiirteiden esittely-

osa havainnollisine kuvineen. Kokonaisvaltaisempaa tietopakettia kaipaavalle sekä

tarvitsemansa tiedon itse valikoivalle, kansiossa pidetään yleinen Päijät-Hämeen

liikkuvan päivätoiminnan esittely sekä Nastolan toiminnan erityispiirteiden esittely.

Lyhyitä esitteitä kansiossa voi olla viimeisessä taskussa useampia toimintaan tutus-

tujalle mukaan otettavaksi.

Nastolan liikkuvan päivätoiminnan esitteen pohja on sovellettavissa myös muiden

liikkuvan päivätoiminnan ryhmien esittelyyn helposti. Vaihtamalla etukannen kuvan

ja takakannen ohjelman sekä sisätekstin yksityiskohdat, samaa pohjaa käyttämällä

esitteestä saa nopeasti toiselle päivätoimintaryhmälle yksilöidyn.
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Jatkohaaveenani olisi työstää Nastolan liikkuvan päivätoiminnan perehdytyskansio

samanlaiseen helposti tutustuttavaan muotoon. Toiminnasta on jo olemassa pereh-

dytyskansio, mutta se kaipaisi päivitystä ja ulkomuodon selkeytystä. Tämä sisäiseen

viestintään tarkoitettu uusi kansio olisi suunnattu Nastolan liikkuvan päivätoimin-

nan henkilökunnalle. Se olisi samanlaisessa muovitaskukansiossa kuin ulkoiseen

viestintään keskittynyt materiaali ja siksi perehdytysmateriaalia olisi helppo päivit-

tää ja siirrellä sivuja tarvittaessa repäistävien irtolehtien avulla. Kansion sisältö pu-

reutuisi tarkemmin Nastolan liikkuvan päivätoiminnan käytäntöihin ja eri toimijoi-

den vastuualueisiin.

Liikkuvan päivätoiminnan yleisesittelyn ja Nastolan erityispiirteitä kuvaavan Po-

werPoint-diaesityksen nyt valmistunutta pohjaa saa helposti muokattua tulevaisuu-

den tarpeiden mukaan. Esittelyaineistoa on helppo päivittää tietojen muuttuessa ja

kuvia voi vaihtaa. Yleisesittelystä saisi valokuvia vaihtamalle enemmän omannäköi-

sen tutustumispaketin toisen hoitokodin ryhmällekin.

Tämä liikkuvan päivätoiminnan esittely on suunnattu toiminnan asiakkaille. Työn

suunnittelun alussa ajatuksenani oli ottaa myös asiakkaat tärkeimpänä yhteistyö-

ryhmänä esittelyn kohdejoukkoon, koska asiakaslähtöisyys on niin perustavanlaa-

tuinen lähtökohta koko liikkuvassa päivätoiminnassa. Jotta toiminnallisen opinnäy-

tetyön tuotokseni ei olisi paisunut liian laajaksi, minun oli rajattava asiakkaat pois

esittelymateriaalin kohderyhmästä. Diaesitys seinälle heijastettavassa muodossa on

toki esitettävissä asiakkaillenikin, mutta esimerkiksi esityksessä olevat pelkät teks-

tidiat eivät ole heille kunnolla suunnattuja. Esittelystä olisi jatkossa helposti tehtä-

vissä asiakasversio. Asiakkaille suunnattuun esittelyversioon lisäisin piirrettyjä sekä

valokuvia ja korvaisin tekstin puheella. Ääni kertoisi taustalla toiminnasta selkokie-

lellä lyhyesti tärkeimmät asiat ja lisäisin mahdollisesti reipasta musiikkia taustalle.

Asiakkaille suunnattua palvelun esittelyä voisi kehitellä pidemmällekin, tekemällä

siitä asiakkaan valintamahdollisuuksia oman päivätoimintansa suhteen tukevan vuo-

rovaikutteisen version. Päivätoiminnan toimintakuvien avulla kommunikoiden,

asiakas voisi osoittaa toiveensa oman toimintansa suhteen.
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6.3 Liikkuvan päivätoiminnan tulevaisuus

Tehdessäni tätä opinnäytetyötä, Eteva kuntayhtymä on kahden kuntayhtymän yh-

distymisen jälkeen uutena kuntayhtymänä vasta alkutaipaleella. Yhteisten linjojen

löytäminen kahden kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisessa vie oman aikan-

sa. Entisen Uudenmaan erityispalvelut - kuntayhtymän alueella ei liikkuvan päivä-

toiminnan tyyppistä toimintamuotoa ole aiemmin ollut. Tulevaisuuden haasteena

onkin Päivi Tainalan (2009) mukaan yhteisten toimintalinjojen luominen koko kun-

tayhtymän alueelle liikkuvan päivätoiminnan suhteen. Liikkuva päivätoiminta on

päätetty irrottaa erilleen asumisesta vuoden 2009 loppuun mennessä ja tämän muu-

toksen toteuttaminen on iso haaste (Tainala 2009).

Vaikka toimintamuodon tulevaisuus on vielä melko avoin, näen hyödyllisenä tähän

asti toteutetun toimintamuodon esittelyn. Vaikka liikkuva päivätoiminta muuttuisi

täysin toisenlaiseksi tai lakkaisi olemasta kokonaan, esittely jää konkreettisena

tuotteena kuvaamaan toimintaa sellaisena kuin sitä tällä hetkellä on toteutettu. To-

sin opinnäytetyön tekovaiheessa epävarmuus koko toimintamuodon jatkumisesta,

heikensi välillä motivaatiotani työn loppuunsaattamiseen ja uskoa työn hyödyllisyy-

destä. Kuitenkin kaikki uusi rakennetaan vanhoille perustuksille ja historiaa ei voi

mennä muuttamaan. Liikkuva päivätoiminta tämän hetken erityisenä päivätoimin-

tamuotona ansaitsee siksi tulla kuvatuksi.
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Liikkuvassa päivätoiminnassa mukana olevien Kouluharjun ja Ra-
kokiven hoitokotien asukkaiden omaisille

Hei!

Olen Kouluharjun ja Rakokiven hoitokotien liikkuvan päivätoiminnan
ohjaaja Mari Kokko. Opiskelen työni ohessa sosionomiksi ja olen te-
kemässä opinnäytetyötäni liittyen Nastolan liikkuvaan päivätoimintaan.
Opinnäytetyö koskee liikkuvan päivätoiminnan ulkoista viestintää eli
päivätoiminnan esittelyä eri sidosryhmille, esim. teille hoitokotien
asukkaiden omaisille, Etevan henkilökunnalle sekä hoitokotien tai Nas-
tolan toimintakeskuksen vierailijoille. Opinnäytetyön tuotoksena on
toiminnan esittelykansio sekä pieni esite toiminnasta ja sama materiaali
on esitettävissä seinälle heijastettavana diaesityksenä. ETEVAn esitte-
lytilanteiden lisäksi esitän nämä tuotokset opinnäytetyöseminaarissani
Lahden ammattikorkeakoulussa ja yksi paperikopio tuotoksista jää op-
pilaitokselle.

Päivätoiminnan esittelyssä on tarkoituksena olla kuvia aidosta toimin-
nastamme, jotta toiminnasta saa oikean kuvan. Ryhmätilanteiden ja
vuorovaikutuksen kuvaamiseksi esittelyssä on tärkeää olla useamman
asukkaan kuva mukana. Osa asukkaista on kuvissa vain takaapäin tai
kaukaa kuvattuna.

Saako teidän omaisenne kuva esiintyä tässä esittelyssä? Pyytäisin vas-
tausta 9.3. mennessä. Allekirjoitettava lupa kuvan esittämiseen on tä-
män kirjeen yhteydessä tai hoitokodin henkilökunnalta saatavissa.

Kun esittelykansio ja esite ovat valmiit (maaliskuun puolivälin tienoil-
la), ne ovat vapaasti tutustuttavissa hoitokodeilla. Jos tutustuttuanne
tuotoksiin haluatte antaa niistä palautetta lyhyen kyselyn avulla, olisin
siitä kiitollinen.

Valoisaa kevättä toivottaen

Mari Kokko, Nastolan liikkuvan päivätoiminnan ohjaaja.
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LUPA VALOKUVAN ESITTÄMISEEN

Omaiseni / päämieheni

______________________________________

saa esiintyä valokuvissa yksin tai toisten Kouluharjun ja Rakokiven

hoitokotien asukkaiden sekä henkilökunnan kanssa

Lahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Mari Kokon opin-

näytetyöhön liittyvässä ETEVAn liikkuvaa päivätoimintaa sekä Nasto-

lan liikkuvan päivätoiminnan erityispiirteitä esittelevässä diasarjassa,

esittelykansiossa sekä esitteessä.

Omaiseni / päämieheni valokuva saa esiintyä tässä esittelymateriaalis-

sa, jota valmistuttuaan on tarkoitus käyttää liikkuvan päivätoiminnan

esittelyyn ETEVAn eri toimipisteissä sekä opinnäytetyön esittelyyn

liittyvissä yhteyksissä Lahden ammattikorkeakoulussa.

Annan luvan omaiseni / päämieheni kuvan esittämiseen yllämainitussa

tarkoituksessa:

___ / ____ 2009 _____________________________________

allekirjoitus

_____________________________________

nimen selvennys
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LUPA VALOKUVAN ESITTÄMISEEN

Henkilökunta

Lahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Mari Kokon opin-

näytetyöhön liittyvässä Etevan liikkuvaa päivätoimintaa sekä Nastolan

liikkuvan päivätoiminnan erityispiirteitä esittelevässä esittelymateriaa-

lissa on valokuvia Kouluharjun ja Rakokiven hoitokotien asukkaista ja

hoitokotien henkilökunnasta.

Valokuvani saa esiintyä tässä esittelymateriaalissa, jota valmistuttuaan

on tarkoitus käyttää liikkuvan päivätoiminnan esittelyyn Etevan eri toi-

mipisteissä sekä opinnäytetyön esittelyyn liittyvissä yhteyksissä Lahden

ammattikorkeakoulussa.

Annan luvan kuvani esittämiseen yllämainitussa tarkoituksessa:

___ / ____ 2009 _____________________________________

allekirjoitus

_____________________________________

nimen selvennys

LIITE 3



Toiminnallinen tuotos (esittelymateriaali) paperikopiona Lahden ammattikorkea-

koulun Sosiaali- ja terveysalan laitoksella.


