VUOSIKERTOMUS 2021

KATSAUS VUOTEEN 2021
Ketteryys voimavarana
Vuosi 2021 oli edellisen vuoden tapaan täynnä epävarmuutta. Syynä oli tietenkin koronavirus ja sen
uudet variantit. Syksyllä epidemiatilanteen suhteen
näytti jo paremmalta, ja Jyränkölässäkin suunniteltiin mm. henkilökunnan pikkujouluja ja koko kansan
koronankarkoitus-karnevaaleja. Loppuvuodesta
Suomeenkin rantautuneen koronaviruksen omikronvariantin myötä suunnitelmat pantiin hetkeksi jäihin
odottamaan parempia aikoja.
Koronasta huolimatta toimintamme pyöri suhteellisen normaalisti, vaikkakin rajoitusten vuoksi kansalaisopiston lähiopetus oli ison osan vuodesta keskeytyksissä, ja ravintoloiden asiakastilat olivat osan
keväästä suljettuina. Edellisvuonna avattu uusi ravintola Kymenkartano ei päässyt vielä aivan täyteen
loistoonsa tilaisuuksien puuttuessa lähes kokonaan.
Ravintola on kuitenkin yhdessä ravintolan Kestin
kanssa vastannut koko epidemia-ajan asukkaidemme ruokahuollosta ja tarjonnut maukasta lounasta
myös palvelutalojemme ulkopuolisille asiakkaille.
Toimintatapoja on kehitetty, ja ravintolat ovatkin nyt
valmiimpana kuin kenties koskaan aiemmin vastaanottamaan tilausasiakkaita.
Kansalaisopistomme monipuolisuus osoittautui
keskellä koronakriisiä mittaamattoman arvokkaaksi:
Vaikka perinteinen kurssiopetus oli ison osan vuodesta keskeytyksissä, Mediapaja, kotoutumiskoulutus ja erilaiset hankkeet pitivät toiminnat käynnissä
etätoteutuksin. Rajoitusten vuoksi tuntiopettajien
työt vähenivät, mutta opiston kuten Jyränkölän kokonaisuutenakaan ei ole tarvinnut lomauttaa ainuttakaan työntekijää koronapandemian aikana. Tämä
osoittaa Jyränkölän ja sen henkilöstön ketteryyttä ja
valmiutta vastata toimintaympäristössämme tapahtuviin äkillisiinkin muutoksiin.

Hallitustyöskentelyn jättänyttä Martti Kainulaista
huomioitiin hallituksen ja työntekijöiden perinteisellä
joululounaalla 17.12. Kuvassa oikealla toimitusjohtaja Kari Hahl.

Hoivapalveluissamme tehtiin vuoden aikana kaikki
tarpeellinen, jotta asukkaamme olisivat turvassa
koronavirukselta. Valitettavasti loppuvuodesta tämäkään ei enää riittänyt koronaepidemian pyyhkäistyä
osassa yksiköistämme. Tästäkin kuitenkin selvittiin.
Koronan lisäksi hoivapalveluissa on kiinnitetty huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja uuden yksikön,
Lehmuskodin, käynnistämiseen. Vuoden vaihteessa
Lahteen avatun yksikön arki on vuoden mittaan lähtenyt rullaamaan, ja asukkaat Lehmuskodissa ovat
päässeet nauttimaan kaikista yhteisökodeistamme
tutusta kodinomaisesta tunnelmasta.
Vapaaehtoistyön ja työllistämisen saralla toimintaa
mukautettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Vaikka ryhmätoiminnot olivat opiston tapaan suuren osan vuodesta keskeytyksissä, päästiin yksilötyötä kuitenkin
tekemään terveysturvallisuus huomioiden. Erityisesti
vapaaehtoistyössä tämä on ollut ensiarvoisen tärkeää, sillä monet iäkkäät riskiryhmäläiset ovat olleet
käytännössä eristäytyneenä kotonaan maaliskuusta
2020 lähtien. Lisääntynyt yksinäisyys ja toimintakyvyn heikkeneminen ovat näkyneet vapaaehtoistyössä ja etsivässä vanhustyössä.
Näkyvyytemme Heinolassa ja sen lähialueilla nousi
vuoden 2021 aikana täysin uudelle tasolle joulukuussa 2020 lanseeraamamme Heinolan Uutiset
-kaupunkilehden myötä. Vuoden 2021 aikana 10
kertaa ilmestynyt lehti toi esille paitsi omaa toimintaamme, vastasi myös kaupungissa jo jonkin aikaa
vallinneeseen tarpeeseen ilmaisjakeluna jaettavasta
kaupunkilehdestä. Julkisuudestakin tuttujen henkilöiden haastatteluja sisältänyt lehti on saanut hyvän
vastaanoton sekä lukijoiden, että ilmoittajien keskuudessa.
Hallituksemme pitkäaikainen puheenjohtaja Martti
Kainulainen jätti vuoden päätteeksi hallitustyöskentelyn 15 vuoden ja viiden kauden jälkeen. Kainulaisen aikana toimintamme on laajentunut ja monipuolistunut huikeasti. Hänen panostaan on tarvittu mm.
Palvelutalo Helenan rakentamisen alkuun saattamisessa sekä lukuisissa muissa projekteissa, joissa
hänen asiantuntijuutensa on ollut merkittävässä
roolissa. Vuosien varrella Kainulainen on herättänyt
suurta luottamusta myös Setlementtiliitossa, ja hän
on ollut toivottu jäsen myös valtakunnallisiin luottamustehtäviin. Jyränkölä kiittää Marttia ansiokkaasta
työstä setlementtimme hyväksi.
Kiitos myös henkilökunnallemme, asiakkaillemme
ja kaikille sidosryhmillemme. Ilman teitä emme olisi
selvinneet haastavasta vuodesta näin kunniakkaasti.
Kari Hahl,
toimitusjohtaja

JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI RY
Arvot ja toimintamuodot

Tapahtumat

Jyränkölän Setlementti on rohkeasti ihmisen puolella ja arvoinamme ovat ihminen, ideat ja ilo. Toimintamuotojamme ovat palveluasuminen, koulutus, maahanmuuttaja- ja vapaaehtoistyö, ravintolapalvelut
sekä työllistäminen ja kehittämisprojektit. Jyränkölä
on heinolalainen setlementti, joka tarjoaa työpaikan
n. 170 kokoaikaiselle ja 150 osa-aikaiselle työntekijälle. Lisäksi setlementissä toimii lähes 120 vapaaehtoistyöntekijää.

Ystävänpäiväjuhla 12.2., Kesäteatteri 6.8., hallituksen kesäretki Hämeenlinnaan 13.8., Yritysmessut
Vierumäellä 17.–18.9., koulutuspäivät Saksalassa
23.–24.9., Seniorit Jyrää Kumpelissa 27.11. ja joululounas 17.12.

Hallinto ja jäsenyydet
Jyränkölän ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous.
Vuosikokous pidettiin 6.5. ja syyskokous 26.11.
Jyränkölän toimintaa johtaa 9-jäseninen hallitus,
joka toimii myös Heinolan kansalaisopiston johtokuntana. Hallituksen esittelijä on toimitusjohtaja.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa ja käsitteli
yhteensä 126 pykälää. Jyränkölän luottamushenkilöt
työskentelevät ilman kokouspalkkiota.
Koronajohtoryhmä kokoontui säännöllisesti. Koronajohtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi
hoivapalvelujohtaja, kansalaisopiston rehtori, vapaaehtoistyön johtaja, talouspäällikkö, ravintolapäällikkö, markkinointi- ja viestintäpäällikkö ja projekti-/
työsuojelupäällikkö.
Jyränkölän yhteistyö- ja työsuojelutoimikuntaan kuului viisi jäsentä ja se kokoontui kolme kertaa.
Jyränkölä oli seuraavien tahojen jäsen:
Suomen Setlementtiliitto
Kansainvälinen Setlementtiliitto (IFS)
ARVO-liitto
Suomalaisen työn liitto
Vanhustyön Keskusliitto (VTKL)
Kansalaisopistojen liitto (KoL)
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto
Työpajayhdistys ry
Hyvinvointiala HALI ry
Elinkeinoelämän keskusliitto / Opetusalan Työnantajaliitto
Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys
Veronmaksajain Keskusliitto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Suomen muistiasiantuntijat ry

Huomionosoitukset
Vuoden ystävä -tunnustuksella huomioitiin koronan
vuoksi pienimuotoisemmin järjestetyssä Ystävänpäiväjuhlassa Kämmenen vapaaehtoistyöntekijät.
Setlementin 10 -vuotisansiomerkit myönnettiin
vapaaehtoistyöntekijöistä Soili Ikävalkolle, Hannu
Knuutilalle, Hilkka Matilaiselle, Merja Ojansivulle,
Seija Ukkoselle ja Kaisa Toloselle.
Setlementtityöntekijän palkinto myönnettiin hallituksen ja työntekijöiden yhteisellä joululounaalla 17.12.
asukasneuvoja Päivi Virtaselle. Palkitsemisperusteissa Virtasta luonnehdittiin kärsivälliseksi, helposti
lähestyttäväksi ja työhönsä sydämellisesti sitoutuneeksi asiakaspalvelijaksi, joka luo asukkaille turvaa
ja auttaa kaikessa mahdollisessa ja mahdottomassa. ”Hän on meidän enkelimme”, ovat asukkaat
tuumanneet Virtasesta. Työtoverina Päivi Virtanen
tunnetaan ystävällisenä ja hyväntuulisena luottopakkina, joka löytää kaunista sanottavaa kaikille.
Tilaisuudessa huomioitiin myös pitkään Jyränkölässä palvelleita. 10-vuotismerkein palkittiin Eveliina
Heromaa, Mervi Jokinen, Lasse Kataja, Jani Pesonen, Pekka Ronkainen, Satu Ruotsalainen, Minna
Saarenkoski ja Teija Saikkonen.
Jyränkölän hallituksen 15 vuoden jälkeen jättänyttä
Martti Kainulaista huomioitiin joululounastilaisuudessa luovuttamalla hänelle tunnustuksena työstään
Suomen Setlementtiliiton kultainen ansiomerkki
sekä Jyränkölän kunniajäsenyys No. 9.
Elämäniloa stipendi myönnetään vuosittain Lyseonmäen koulun JOPO-joustavan perusopetuksen
oppilaalle. Vuonna 2021 stipdendi jaettiin kuuden
oppilaan kesken. Stipendin saivat Niklas Simonen,
Iivo Rantalainen, Onni Kivinen, Reea Rapala, Damien Lötjönen ja Eemeli Uurainen.

ORGANISAATIO

YHDISTYKSEN JA YHTIÖIDEN HALLINTO
Jyränkölän Setlementti ry
Kainulainen Martti
puheenjohtaja
Frantsi Tapani		
varapuheenjohtaja
Bonden Aimo
Harmaakorpi Vesa
Kauppinen Matti
Niemi Jari
Nykänen Päivi
Riikonen Pirjo
Saari Henri
Hahl Kari		
esittelijä / sihteeri

Asunto Oy Heinolan Helena
Kainulainen Martti
puheenjohtaja
Kekkonen Jari		
jäsen
Taskinen SIrkku
jäsen
Hahl Kari		
isännöitsijä

Jyränkölän Palvelukodit Oy
Kainulainen Martti
puheenjohtaja
Jokela-Boman Jaana jäsen
Taskinen Sirkku
jäsen
Hahl Kari		
toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajana on toiminut Aimo Bonden.

Asunto Oy Heikkilä, Asunto Oy Markkula,
Asunto Oy Hannula (kiinteistötontit)
Kainulainen Martti
puheenjohtaja
Kauppinen Matti
jäsen
Nykänen Päivi		
jäsen

KOULUTUSPALVELUT
Jyränkölän koulutusosaston toimintamuodot vuonna
2021

aiheutuneiden keskeytysten vuoksi valtionosuustuntimäärää ei saatu kokonaan täytettyä, vaan pitämättä jäi yhteensä 267 vos-tuntia. Oppilaitosten
ei tarvitse rahoittajan mukaan palauttaa yli jäänyttä
valtionosuutta poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

Tuntimäärät eri koulutusmuodoissa
Koulutusosaston kokonaistuntimäärä vuonna 2021
oli yhteensä 12 541 tuntia eli noin 1200 tuntia vähemmän kuin edellisvuonna 2020. Koronapandemia
vaikutti opiston toimintaan jo vuonna 2020, mutta
vuonna 2021 kansalaisopiston toiminta oli rajoitettua lähes koko kevätkauden, mikä näkyy tunti- ja
opiskelijamäärissä. Vaikka osa kursseista pystyttiinkin toteuttamaan etänä tai muilla korvaavilla
tavoilla, näkyy poikkeuksellinen vuosi selvästi koko
koulutusosaston tilastoissa. Kotoutumiskoulutusta
järjestettiin vuonna 2021 vajaa 700 tuntia edellisvuotta vähemmän. Kotoutumis- ja maahanmuuttajakoulutukset pystyttiin rajoitusten aikana siirtämään
kokonaan verkkoon, minkä ansiosta suuremmilta
tuntimäärän pudotuksilta säilyttiin, ja kaikki palveluun ohjautuneet asiakkaat pääsivät mukaan koulutukseen.

Opiskelijamäärän kehittyminen
Koronapandemian alettua vuonna 2020 opiskelijamäärät pienenivät selvästi normaalista tasosta.
Vuonna 2021 pudotus on ollut vielä huomattavasti
suurempaa: Vuoden 2020 opiskelijamääristä jäätiin
yli 400 opiskelijalla. Kokonaismäärässä (1519) ovat
mukana niin kansalaisopiston perusopetukseen
osallistuvat kuin tilauskoulutuksenkin opiskelijat.
Kurssivalintojen määrässä tuli pudotusta peräti
32 % edellisvuoteen verrattuna. Myös opiskelijamäärän pudotus selittyy pääosin koronanpandemialla ja kansalaisopistoihin kohdentuneilla kokoontumisrajoituksilla.

Vuonna 2021 kaikista pidetyistä tunneista 44 % oli
tilauspalveluna tai esim. erilaisissa hankkeissa järjestettyä koulutusta.

Maahanmuuttajatyö

Kansalaisopisto sai vuonna 2021 valtionosuutena
yhteensä 8011 tuntia. Maahanmuuttajien vos-rahoitteista UMAKO-opetusta pidettiin yhteensä 761 tuntia. Koronapandemian aikaisten rajoitusten ja niistä

Jyränkölän koulutusosasto tuottaa työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta Hämeen ELY-keskukselle
vuosina 2021-2024. Koronapandemian vuoksi opetus jouduttiin pitämään suurelta osin etätoteutuksina
erityisesti kevätkaudella 2021. Tämä vaati edelleen
runsaasti yksilöllistä tukea ja erityisesti uusien opiskelijoiden ohjausta mm. ohjelmien asentamisessa ja
käyttöön perehdyttämisessä. Kokonaisuudessaan

maahanmuuttajien koulutus ja ohjaus etätoteutuksena onnistuivat hyvin: jopa luku- ja kirjoitustaidottomat opiskelijat pääsivät hyvin mukaan ja oppivat
nopeasti käyttämään verkko-opetuksen ohjelmia ja
menetelmiä.
Kotoutumiskoulutuksen tunti- ja opiskelijamäärät
laskivat hieman edellisvuodesta. Nuorten maahanmuuttajien MOI-koulutus sekä valtionosuusrahoitteinen UMAKO-koulutus täydensivät kotouttamispalveluiden tarjontaa. Maahanmuuttajien työllistämiseen
keskittynyt Työtaito-hanke päättyi keväällä 2021.
Vuonna 2018 alkaneen hankkeen aikana annettiin
ohjausta ja tukea työllistymiseen yhteensä 139:lle
maahanmuuttajalle.
HeiMo toimi tärkeänä oppimisympäristönä maahanmuuttajaopiskelijoille. Maahanmuuttajat harjoittelivat
kahvilassa mm. asiakaspalvelua, suomen kieltä ja
työelämävalmiuksia sekä tutustuivat luontevasti
kantasuomalaisiin. Lisäksi HeiMo-kahvilassa oli
työllistettynä työkokeilijoita, harjoittelijoita ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. HeiMo-kahvilan
osaamismerkistöt tekevät näkyviksi heidän osaamistaan, millä on aitoa merkitystä esim. työnhaussa
tai jatko-opinnoissa. Koronapandemian vuoksi HeiMo-kahvilan asiakasmäärät olivat vuonna 2021 normaaliaikaa selvästi pienemmät, kun aukioloaikoja
jouduttiin sopeuttamaan erilaisiin rajoituksiin, ja mm.
suurin osa yleisötilaisuuksista peruttiin.
Kotouttamo-toiminta yhteistyössä TE-toimiston,
KELA:n, Heinolan kaupungin sosiaalityön, ALIPI:n
(maahanmuuttajien integraatiopalvelupiste) sekä
ELY-keskuksen kanssa jatkui rajoitetutusti vuonna
2021. Matalan kynnyksen pop up- infotilaisuuksia
ei voitu juurikaan järjestää. Maahanmuuttaja sai
kuitenkin edelleen henkilökohtaista ohjausta ja
neuvontaa oman elämänsä tueksi eri toimijatahoilta
(erityisesti TE-toimisto, sosiaalitoimi). Osa palveluista ja ohjauksesta siirtyi verkkoon koronarajoitusten
aikana.
Mediapaja
Mediapaja työllisti ja aktivoi vuonna 2021 yhteensä
32 pääasiassa alle 29-vuotiasta nuorta eli 12 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2020. Koko vuosi oli
koronan värittämä – nuoria ohjautui pajalle selkeästi
vähemmän perinteisistä kanavista (TE-toimisto,
sosiaalitoimi). Vastaavasti opiskelijaharjoittelijoita
ohjattiin runsaasti ammatillisista oppilaitoksista (mm.
koulutuskeskus Salpaus ja Kiipulan ammattiopisto).
Valmennus- ja kuntoutusjaksot olivat pääsääntöisesti pitkiä. Lyhyitä tutustumis- ja harjoittelujaksoja oli
vain muutamia, kun koronan myötä mm. TET- jaksot
ja koto-opiskelijoiden työharjoittelut olivat tauolla
suurimman osan vuotta.
Pajan asiakkaista vuonna 2021 noin puolet oli opis-

kelijaharjoittelijoita. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja työkokeilijoiden määrä on viime vuosina
laskenut - yhteensä heitä oli Mediapajalla 11 henkilöä vuonna 2021. Mediapaja onkin tällä hetkellä
tärkeä opiskelijoiden treenipaikka tarjoten heille monipuolisen oppimisympäristön ja aitoja työtehtäviä.
Toisaalta Mediapajan vahvuutta on erityisvalmennus
ja vahva tuki niille nuorille, joilla on haasteita elämänhallinnassa ja oman polun löytämisessä.

Pandemian ja erilaisten rajoitusten vuoksi Mediapajan arki vaihteli etä- ja hybrditoteutuksen välillä.
Mediapaja toimi luontevasti poikkeustilanteessa,
eikä toimintaa jouduttu missään vaiheessa
keskeyttämään.
Lähes kaikki perinteiset tuotannot ja lähitoteutukset
peruttiin. Tämä toi haastetta arjen ohjaustilanteisiin,
kun aitoja työtehtäviä ei ollut normaaliin tapaan.
Striimaus mm. opiston omissa tilaisuuksissa lisääntyi ja toi työkaluja pajalaisten valmennukseen ja ohjaukseen.
Toiminta oli poikkeustilasta huolimatta tuloksellista nuorten kasvun ja jatkopolkujen näkökulmasta.
Mediapajan rooli korona-ajan esiin nostamien digitaitojen henkilöstökouluttajana oli merkittävä myös
vuonna 2021.
Pajajakson aikana jokaiselle räätälöidään jatkopolku. Suurimmalla osalla nuoria ensisijainen jatkotavoite on opiskelupaikan saaminen. Vuoden 2021
aikana ohjatuista nuorista runsas puolet (57 %)
jatkoi Mediapajan jälkeen opiskelemaan. Työhön
sijoittui 14 % nuorista. Loput asiakkaat ohjautuivat
muiden palveluiden pariin (esim. työkokeilu, armeija,
siviilipalvelus jne.).

Suomen kieli- ja kulttuurikoulutus maahanmuuttajanuorille, MOI (OPH 2020-2021):
Koulutus on nuorisotakuun piiriin kuuluvaa opintosetelirahoitteista koulutusta pääsääntöisesti alle
30-vuotiaille maahanmuuttajille.
Opintosetelityyppinen avustus (OPH 2020-2021):
Avustus kohdennettiin opintomaksujen alennuksina
työttömille, senioriväestölle, maahanmuuttajille ja
oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille.
Mediapajan nuoret toteuttivat mm. opiston luentojen etästriimauksia.
Kehittämistyö ja hanketoiminta
Maahanmuuttajatyö, työllistäminen ja heikot perustaidot ovat olleet viime vuosien aikana painopisteinä
monissa rahoitusohjelmissa. Osaamisen tunnistaminen, osaamisperusteisuus ja digiosaaminen muodostuivat tärkeiksi kehittämisen kohteiksi vuonna
2021. Kehittämistoiminta on kuitenkin muutakin kuin
projekteja. Kehittämiseen sitoutetaan koko henkilöstö ja yhteistä suuntaa tarkistetaan kehittämispäivissä, koulutuksissa ja henkilöstöpalavereissa.
Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2021
olivat edelleen henkilöstön digitaidot ja osaamisperusteisuus. Kiihdytyskaista hoiva-alalle -hankkeessa
rakennettiin osaamismerkistö hoiva-alalle suuntaavien, vaikeasti työllistyvien henkilöiden tueksi. Näin
osaamisen tunnistamisen kokonaisuus monipuolistui
ja laajeni koulutusosastolta myös hoivapalveluihin.
Koulutusosaston erillisrahoitetut hankkeet
vuonna 2021:
Kiihdytyskaista hoiva-alalle (OKM, 2020-2022):
Hankkeessa kehitetään vaikeasti työllistyvien henkilöiden mahdollisuuksia osoittaa oma osaamisensa
hoiva-alalla osaamismerkkien avulla ja siten poluttua hoiva-alan koulutukseen. Toteutetaan yhteistyössä Jyränkölän hoivapalveluiden ja koulutuskeskus Salpauksen kanssa.
Osaava III (OPH 2020-2021):
Heinolan kansalaisopiston hallinnoima henkilöstön
täydennyskoulutushanke vuosille 2020-2021. Hanke
toteutetaan yhteistyössä Pieksämäen seutuopiston
kanssa. Painopiste on opistojen henkilöstön digitaidoissa, osaamisperusteisuudessa sekä osaamisen
tunnistamisessa.

Nuorten työpajarahoitus (Uudenmaan ELY-keskus 1.5.2021- 30.4.2022)
Mediapaja valmentaa luovista aloista ja/tai tietotekniikasta kiinnostuneita nuoria työttömiä työelämää
varten. Rahoituksella katettiin vuonna 2021 noin 1,5
ohjaajan palkkakustannukset. Rahoitusta haetaan
vuodeksi kerrallaan.
Laatu- ja kehittämisrahoitus Lake (OPH 2021,
2022):
”Kestävästi kansalaisopistossa” -hankkeessa teemana on kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta.
Koulutusosastossa käytiin läpi kestävän kehityksen
itsearviointiprosessi ja tehdään sen pohjalta kehittämissuunnitelma. Pyrkimyksenä on hakea Okka-säätiöltä kestävän kehityksen sertifikaattia vuonna
2022.
Paikka Auki (STEA 2021- 2022):
STEAN:n Paikka Auki –ohjelman myötä koulutusosastolle palkattiin vuodeksi 2021 osatyökykyinen
maahanmuuttaja ns. tilaemännäksi. Hänen työsuhteensa päättyy kesäkuussa 2022.
Heinola i Tiden (Svenska kulturfonden 20182021):
Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä ruotsin kielen ja
suomenruotsalaisen kulttuurin näkyvyyttä Heinolassa sekä muokata asenneilmastoa kieltä ja kulttuuria
suosivammaksi.
Osaava II (OPH 2019-2020, 2021):
Heinolan kansalaisopiston hallinnoima henkilöstön
täydennyskoulutushanke jatkui koronapandemian
vuoksi vielä alkuvuodelle 2021. Se toteutettiin yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa. Hankkeen
läpileikkaavana teemana oli tulevaisuuden kansalaisopisto ja siinä tarvittava osaaminen, kuten monipuolinen digiosaaminen sekä osallistava ohjaus.

Työtaito, (STEA 2018-2020, 2021):
Vuonna 2018 alkanut Työtaito jatkui vielä alkuvuoteen 2021 asti. Hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä toimintamalleja ja
vahvistettiin heidän työelämävalmiuksiaan.
Osaamismerkeillä voi osoittaa osaamisensa mm. erilaisiin hoiva-alan töihin liittyen. Merkit on suunnitellut Antti Eskola.

HOIVAPALVELUT
Jyränkölän hoivapalvelut tarjoavat palveluasumista
sekä hoivapalveluita vanhuksille ja erityisryhmille. Palveluasumista on saatavilla täysin itsenäisestä asumisesta aina tehostettuun palveluasumiseen asti. Erityisryhmille, kuten mielenterveyskuntoutujille, on tarjolla
myös sosiaalista kuntoutusta. Hoivapalveluiden tavoitteena on mahdollistaa asukkailleen toiminnallisuutta
ja hyvinvointia edistäviä palveluita. Toiminnan perustana ovat yhteisöllisyys, osaava ja ammattitaitoinen
henkilökunta sekä yksilöllinen ja hyvä hoiva. Osaavan
ja ammattitaitoisen henkilöstön turvaaminen oli myös
vuonna 2021 yksi hoivapalveluiden painopistealueista. Riittävän ja ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan
saamiseksi tehtiin useita toimenpiteitä vuoden aikana.
Hallitus mm. teki päätöksen hoitajien ja sairaanhoitajien palkkojen nostamisesta yhdellä palkkaluokalla
vuoden 2022 alusta alkaen.
Vuosi oli historiallinen ja merkittävä Jyränkölälle siltä
osin, että hoivapalvelutoimintaa käynnistettiin Lahdessa palvelutalo Puntarin Lehmuskodissa. Laajentuminen turvaa hoivapalveluiden asemaa myös tulevan
hyvinvointialueen näkökulmasta katsottuna. Uuden
yksikön käynnistys on aina suuri ja vaativa ponnistus
ja siihen on sisältynyt omat haasteensa myös Lehmuskodissa. Vuoden aikana asukaspaikat täyttyivät
ja toiminta saatiin uomiinsa. Suurin haaste toiminnan
käynnistämisessä on ollut henkilökunnan saatavuus.
Henkilökunnan saatavuushaaste ei tosin ole ollut pelkästään Lehmuskodin ongelma. Jyränkölän hoivapalvelut on edistänyt hoiva-alasta kiinnostuneiden ja alalle aikovien henkilöiden mahdollisuuksia päästä kiinni
koulutukseen tai työelämään. Vuonna 2021 hoivalla
on ollut paljon erilaisista taustoista käsin tulleita harjoittelijoita, työhön tutustujia, työkokeilijoita, kuntouttavaa työtoimintaa sekä Kiihdytyskaista hoiva-alalle
-hankkeen asiakkaita. Henkilökunnan ohjaajuutta on
tuettu tarjoamalla koulutusta ja kehittämällä välineitä
harjoittelijoiden arviointiin.
PHHYKY ja Heinola käynnistivät ikääntyneiden palveluja koskien dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka
palveluntuottajaksi Jyränkölän hoivapalvelutkin hakeutui. Uudet sopimukset uusin hinnoin alkavat porrastetusti alkuvuoden 2022 aikana.
Hoivapalveluiden asumisyksiköissä toimittiin yhdessä laadittujen toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden sekä
vuosittain päivitetyn laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Jokaisella palvelutalolla oli myös oma toimintasuunnitelmansa, joka rytmitti vuoden kulkua.
Vuosi 2021 oli edeltävän vuoden tapaan erittäin poikkeuksellinen. Suunnitelmia ja toimintatapoja muutettiin
vaihtuvien tilanteiden mukaisesti pitkin vuotta. Korona
aiheutti edelleen jatkuvia poikkeusjärjestelyjä, jotka
vuoden lopulla kulminoituivat useampiin asukkaiden
ja työntekijöiden altistumisiin sekä sairastumisiin ja
valitettavasti myös useamman asukkaan menehtymi-

seen kahdessa asumisyksikössä. Vaihtuviin tilanteisiin
reagoitiin nopeasti ja vuoden mittaan opittiin paljon.
Pandemian hillitsemiseksi jouduttiin yhteisiä kokoontumistiloja sulkemaan ja pyytämään asukkaita eristäytymään vielä enemmän asuntoihinsa. Joustava ja
ammattitaitoinen henkilöstö teki hienoa työtä, mutta
valitettavasti vuosi päättyi valtakunnallisestikin pahentuneen koronakriisin keskellä apeissa tunnelmissa.
Koronapandemia vaikutti suurelta osin myös siihen,
että hoivapalveluiden henkilökunnan sairauspoissaolot lisääntyivät huomattavasti alle 10 vrk:n sairauspoissaolojen osalta. On kuitenkin tärkeää muistaa,
että loppuvuoden tilanne ja tunnelmat eivät kuvaa
koko vuoden aikana asukkaidemme eteen tehtyä hyvää ja ansiokasta työtä.
Vuoden 2021 toiminnan arviointi asetettuihin
tavoitteisiin peilaten
Hoivapalvelut laajensivat toimintaansa maakunnallisesti siten, että hoivapalvelutoiminta käynnistettiin
Lahdessa tammikuussa 2021. Toimitiloja oli kunnostettu, muunnettu sekä remontoitu jo edellisen vuoden
lopulla ennen toiminnan aloittamista. Asukashankinta
aloitettiin nollasta ja ensimmäistä kertaa syyskuussa
2021 kaikkiin asuntoihin oli saatu asukas. Vuoden aikana asukasvaihtuvuutta oli runsaasti. Tämä kuvaa
hyvin sitä, että palveluasumiseen ja etenkin tehostettuun palveluasumiseen asukkaat sijoittuvat elämän
viimeisiksi elinkuukausiksi, harvemmin enää vuosiksi.
Lehmuskodin ensimmäisen toimintavuoden käyttöaste oli 65,3 %, jota voidaan pitää erittäin onnistuneena.
Aikaa kuvaa myös se, että emme kilpaile alueella niinkään asiakkaista, vaan henkilökunnasta. Osaavan
henkilökunnan tarve ja pula on kaikkialla. Yksityisenä
toimijana olemme takamatkalla palkkakysymyksessä.
Jäämme jälkeen kunnallisen puolen palkkatasosta ja
tämä vaikeuttaa luonnollisesti hoitajien rekrytointia.
Onneksemme mielikuva Jyränkölästä työnantajana on
positiivinen ja yksiköidemme sijainti ja tilat ovat vetovoimatekijöitä.
Hoitajien pitovoiman lisäämiseksi ja ammattitaidon ylläpitämiseksi vuoden aikana on ollut runsaasti koulutuksia, joista suurin osa on painottunut RAI-arviointiin
sekä kinestetiikan lähestymistapaan (vanhuspuolen
yksiköissä).
Henkilökunnan
turvaamiseksi
hoivapalveluilla on lisätty oppisopimusopiskelijoiden
määrää. Vuonna 2021 suoritti oppisopimuksella 10
työntekijää hoiva-avustajan ja 11 lähihoitajan opintoja. Hoiva-avustajista 9 valmistui ja heistä kaksi jatkaa
oppisopimuksella lähihoitajaopintoihin. Yhden opinnot
jatkuvat vielä seuraavana vuonna. Lähihoitajaopiskelijoista 3 valmistui, 3 keskeytti opintonsa ja viidellä
opinnot jatkuvat vielä seuraavana vuonna. Kiinteistötiimistä on siirtynyt kaksi henkilöä hoivapalveluille ja
heidän työnkuvaansa on sisällytetty muiden avustavien tehtävien lisäksi myös avustavaa hoitotyötä. He

ovat tuoneet lisävahvistusta hoitotyöhön. Hoiva-avustajien roolia on selkiytetty. Kiihdytyskaista hoiva-alalle
-hankkeen kautta oli yhteensä 25 asiakasta hoivalla
erilaisissa rooleissa. Heistä 18 oli maahanmuuttajia.
Hoitotyön pariin ja koulutukseen hakeutui yhteensä 6
asiakasta. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
on tehty hankkeessa näkyväksi osaamismerkein, jotka
on rakennettu vastaamaan hoiva-avustajan käytännön
työn osaamis- ja taitotavoitteita.

ja toiminnan tappio on pienentynyt huomattavasti
edellisestä vuodesta.

Täysin uutena mahdollisuutena päätettiin käynnistää
hoiva-alan työntekijöiden rekrytointi ulkomailta. Hallitus teki asiasta vuoden lopussa myönteisen päätöksen, jonka tavoitteena on, että kevään 2022 aikana
Jyränkölässä aloittaisi viisi uutta intialaista hoitajaa.
Heidän tavoitteena on lähihoitajan tutkinto oppisopimuksella opiskellen.
Sähköisten järjestelmien käyttöä työvuorosuunnittelussa ja sijaisten hankinnassa ym. (HR-mobiili) selvitettiin,
mutta todettiin ettei olemassa olevaa järjestelmää kannata lähteä laajentamaan ja monipuolistamaan, vaan
on tehtävä laajempi kartoitus muista saatavilla olevista
järjestelmistä ja mietittävä koko kokonaisuus uudelleen. Tätä selvitystyötä on tehty vuoden 2021 aikana.
Vuoden loppupuolella toteutimme Heinolan kaupungin
ja Heinolan seurakunnan kanssa yhteistyössä päivätoiminnan pilotoinnin. Kokeilu oli rohkaiseva ja sen
mahdollista jatkoa mietitään tulevan vuoden aikana.
Koronatilanne ja rajoitukset vaikuttivat vaihtelevasti
hoivapalveluiden arkeen ja väistämättä myös asukkaiden yhteisöllisyyden toteutumiseen sekä arjen toiminnallisuuteen. Tilanteet muuttuivat vuoden aikana.
Yhteisökotien asukaskyselyn mukaan asukkaista 82
% (74 %) arvioi, että toimintaa oli ollut riittävästi ja
heistä 72 % (88 %) koki päässeensä riittävästi ulkoilemaan. Läheisille tehdyn kyselyn pohjalta viriketoiminnan riittävyys on arvioitu tasolle 3,4 (3,6) asteikolla
1-4. Yksinäiseksi yhteisökodin asukkaista itsensä on
kokenut 21 % (18 %). Avoimissa vastauksissa korona oli edelleen yksi yksinäisyyden kokemusta lisäävä
tekijä. Läheisten ja asukkaiden yhteydenpitoa pyrittiin
lisäämään erilaisilla digitaalisilla menetelmillä.

Taulukko 1
Yhteisökotien käyttöasteet laskivat historiansa alimmalle tasolle (taulukko 1). Sitä selittää osaksi se, että
laskelmissa on mukana toimintavuonna käynnistetty Puntarin Lehmuskoti, joka täyttyi hiljalleen pitkin
vuotta. Tammikuussa 2021 Lehmuskodin asukaspaikkojen täyttö aloitettiin nollasta. Lisäksi vuoden
lopulla uusia asukkaita ei sijoitettu kahteen Heinolan
yksikköön koronatilanteen vuoksi. Myös koronakaranteenit hidastivat asukasvaihtojen toteuttamista.
Jyränköläkodin osalta käyttöaste nousi merkittävästi.
Hyvä yhteistyö palvelujen tilaajien kanssa ja kuntoutuksen tulokset vaikuttivat siihen, että asukkaita on
saatu. Jyränköläkodissa oli edelleen täysin itsenäisiä
(käytännössä vain vuokraa maksavia) asukkaita,
joita ei ole huomioitu läsnäolovuorokausissa ja tämä
vääristää osaltaan tilastoja. Tilaajatahot pyrkivät ensin
täyttämään omat yksikkönsä ja suosivat erilaisten kevyempien hoivamuotojen kokeiluja.

Henkilöstön saatavuus on valtakunnallinen ongelma ja
korostui Jyränkölän hoivapalveluissa erityisesti kesällä ja loppuvuoden koronahaasteiden keskellä. Rekrytointiin liittyneet suunnitelmat tapahtumineen jouduttiin
jo toisena vuotena peräkkäin peruuttamaan koronan
vuoksi.
Hoivapalveluiden talous ja tuloksellisuus
Tulos on aiempiin vuosiin verrattuna vaatimaton.
Tulosta selittää Lehmuskodin käynnistämiskulut, jotka sisältyvät kokonaisuudessaan hoivapalveluiden
vuoden 2021 tulokseen. Käyttöaste madaltui ja se
selittää myös vaatimatonta tulosta. Käyttöasteessa on
huomioitavaa Lehmuskodin asukaspaikkojen täyttö,
joka lähti 0-tilanteesta tammikuussa 2021. Jyränköläkodin käyttöaste on saatu upeasti nousemaan

Taulukko 2
Yllä olevassa kuvassa mainitut asukasryhmät ja palvelusetelit:
•

vaikeavamm. – vaikeavammaiset (palvelusetelit ja vanhat puitesopimukset)

•

mt- ja päihdekunt. - mielenterveys- ja päihdekuntoutujat (puitesopimukset)

•

kotihoito – kotihoidon palvelusetelit,

•

palveluasuminen – palveluasumisen palvelusetelit ja

•

tehostettu palv. as. - tehostetun palveluasumisen palvelusetelit

Kaikkien myytäviä palveluja käyttävien asukasryhmien määrät nousivat aiempiin vuosiin verrattuna.
Tähän vaikuttivat suurimmaksi osaksi Lahden Puntarin Lehmuskodin uudet paikat sekä Jyränköläkodin
lisääntynyt asukasmäärä.
Taulukko 4
Yhteisökotien asukkaiden henkilökohtaisissa haastatteluissa kysyttiin, kokevatko asukkaat hoitajien
kohtelevan heitä hyvin. 93 % vastauksen antaneista
asukkaista vastasi kysymykseen kyllä.

Taulukko 3
Vanhukset ovat palvelutalojen suurin asukasryhmä.
Hienoista vaihtelua tapahtui edellisten vuosien kehitykseen nähden ja ne selittynevät parhaiten Lehmuskodin hieman poikkeuksellisella paikkajakaumalla.
Vuoden lopussa yksi asukas oli yli 100-vuotias kuten
edellisenkin vuoden lopussa.
Hakemuksia palvelutalojen asumispalvelupaikoille oli
31.12.2021
•

yksiöihin 113 (98),

•

kaksioihin 41 (34) ja

•

Lehmuskotiin 6 (-).

Asiakaskyselyt
Laadunhallintaan kuuluvat asiakaskyselyt toteutettiin
touko-kesäkuussa kaikissa asumisyksiköissämme ja
niistä tehdyt koosteet toimitettiin Heinolan kaupungille ja Lehmuskodin osalta PHHYKY:lle. Koronan
vuoksi emme edelleenkään saaneet järjestettyä
läheisille yhteisiä tapaamisia ja palautteiden läpikäyntiä ei saatu toteutettua perinteisesti omaisten
illoissa.
Asukkailta ja heidän läheisiltään kysellään säännöllisesti asiakaspalautetta. Yleisesti ottaen läheiset
ovat antaneet yhteisökotien hoivan laadulle kiitettävän arvosanan. Asteikolla yhdestä viiteen, oli vuoden 2021 keskiarvo 4,0 (taulukko 4).

Taulukko 5
Henkilöstö
Yksiköt saivat pidettyä kehittämispäivät suunnitellusti ja kehityskeskustelut toteutuivat myös vuoden
2021 aikana. Lokakuussa toteutetussa Elon työyhteisökyselyssä on havaittavissa hoitohenkilökunnan
stressitason (3,0) nousua edelliseen vuoteen verraten
(2,6). Työkyky koettiin myös alemmalle tasolle (7,5)
kuin edellisenä vuonna (8,3). Sairauspoissaoloissa
oli merkittävä nousu alle 10 vrk:n sairauspäivien
osalta. Lyhyet sairauspoissaolot lisääntyivät noin 500
päivällä edellisvuosiin verrattuna. Korona on lisännyt
lyhyiden sairauspoissaolojen määrää huomattavasti
ja selittää lyhyiden sairauspäivien runsasta nousua.
Tulokset ovat hälyttäviä ja henkilökunnan jaksamisen
sekä työkykyisyyden eteen on edelleen tehtävä toimia ja myös mietittävä uusia tapoja vaikuttaa työssä
jaksamiseen. Tulosta selittävät osaltaan koronatilanteen pitkittyminen ja se, että venymistä on vaadittu
edelleen. Tämän lisäksi osaavan ja koulutetun henkilökunnan saatavuus on heikentynyt, josta johtuen
vuorossa olevien hoitajien ja koulutettujen hoitajien
vastuu on lisääntynyt. Osaltaan tuloksessa varmasti
näkyy myös käynnistyneen yksikön prosessi, joka jo
sinänsä on stressaava ja paineistettu tilanne.
Saattohoitoa toteutettiin yksiköissämme Jyränkölän
saattohoitomallin mukaisesti. Jyränkölän asumisyksiköissä saattohoidettiin yhteensä 24 (24) asukasta.

Läheisille on mahdollistettu heidän toiveidensa mukaisesti saattohoitoon osallistuminen. Asukkaat ja
läheiset ovat olleet tyytyväisiä vapaaehtoisten saattohoitoringin toimintaan.
Puntarin Lehmuskodin käynnistäminen
Vuoden aikana hoivapalvelut laajensi toimintaansa
Lahteen ja aloitti hoivapalvelutoiminnan Puntarin
Lehmuskodissa. Lahden vanhusten asuntosäätiön
remontoimat tilat otettiin käyttöön 1.1. ja ensimmäinen asukas muutti yksikköön 5.1. Kaksi Siltakodissa
aiemmin työskennellyttä työntekijää siirtyi Lehmuskodin tiimiin, jota täydennettiin kevään mittaan asukasmäärän kasvaessa. Kesällä yksikön kaikki 25 asuntoa
olivat jo hetkellisesti vuokrattuina, mutta sitten tilanne
jälleen hieman heikkeni. Vuoden vaihtuessa kaikkiin
asuntoihin oli tiedossa asukkaat, mutta muutama ei
ollut vielä muuttanut.
Puntarin Lehmuskodissa on 24 asuntoa, joista 3
on kaksioita ja loput yksiöitä. Mikäli kaksioissa on
kaksi asukasta, on Lehmuskodissa maksimillaan 13
palveluasumisen ja 16 tehostetun palveluasumisen
paikkaa. Omaishoitajan vapaita varten suunniteltu
yksittäinen pienempi huone päätettiin vuoden lopulla
ottaa toimistotilaksi.

Kinestetiikkaa harjoiteltiin käytännössä henkilöstön
opintojen edetessä.

Osaajien käsistä syntyy karjalanpiirakoita vikkelästi.

Taistelu näkymätöntä vaaraa vastaan jatkui myös
vuonna 2021.

Erilaiset pelit ja muu viriketoiminta aktivoivat ja
haastavat asukkaita.

Piispa Seppo Häkkinen vieraili Konsulissa 12.8.

VAPAAEHTOISPALVELUT
Jyränkölän vapaaehtoispalveluihin kuuluu vapaaehtois- ja järjestötyön keskus Tuttis, jossa on matalan
kynnyksen kohtaamispaikka ja vapaaehtoistyön välitys, kaksi asuinalueilla sijaitsevaa kohtaamispaikkaa
sekä Kämmen-elintarvikejakelu.
1.3.2020 käynnistynyt Minä elän -etsivän vanhustyön
hanke ja Paikka auki -hanke ovat myös osana vapaaehtoispalveluita. Molemmat hankkeet ovat Veikkauksen rahoittamia. Paikka auki -hankkeella toimintavuosi oli viimeinen. Vapaaehtoispalveluita rahoittaa
myös Veikkaus, mutta lisäksi Heinolan kaupunki ja
seurakunta avustavat toimintaa. Kämmen -elintarvikejakelua rahoittaa seurakunnan ja kaupungin lisäksi
myös Kolli -säätiö.
Toimintaamme seuraa, kehittää ja ohjaa vapaaehtoistoiminnan / etsivän vanhustyön kehittämistyöryhmä,
jossa oli vuonna 2021 Jyränkölän Setlementin lisäksi
edustus ikääntyneiden palveluneuvonnasta, Heinolan
seurakunnasta ja Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista sekä liikuntapalveluista. Kehittämistyöryhmä kokoontui 4 kertaa.
Vapaaehtoispalveluihin sisältyy kolmen kohtaamispaikan ylläpitäminen, vapaaehtoisavunvälitys, vapaaehtoistyöntekijöiden koulutus, virkistys ja tuki, uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi, koulutus ja ohjaus
sekä pienten yhdistysten vertaistoiminnan tukeminen.
Vapaaehtoistyöntekijöitä rekrytoidaan avunvälityksen
kautta mm. yksinäisten tueksi koteihin, asiointiavuksi, ulkoiluseuraksi, tapahtuma-avustajaksi, Kämmen
-elintarvikejakeluun, kulttuurikummiksi, digihelppariksi,
kehitysvammaisten ulkoiluavustajaksi ja saattohoidon
vapaaehtoistyöntekijäksi kuolevan rinnalle.
Uutena toimintamuotona vuoden alussa vapaaehtoispalveluihin siirretty digihelppari -toiminta on käynnistynyt hienosti. Kevään aikana avustettiin 45 henkilöä
kahdenkeskisissä digiavustustehtävissä ja syksyllä
apua tarjottiin kerran viikossa HeiMo-helpparitoimintana HeiMossa. Toimintaan osallistui viikoittain 4-8
asiakasta.

tuntia. Nuorin vapaaehtoistyöntekijä oli 27-vuotias,
vanhin 89-vuotias. Toiminnassamme on mukana 5
vapaaehtoistyöntekijää, jotka ovat olleet mukana jo yli
20 vuotta.
Vapaaehtoistyötä suunnataan ensisijaisesti kotona
asuvien ikäihmisten tueksi. 65 % asiakkaistamme
asuu omassa kodissaan, 26 % Jyränkölän Setlementin palveluasunnoissa, 5 % kaupungin hoivayksiköissä ja 4 % yksityisissä hoivayksiköissä. Saimme 22
vastausta asiakaskyselyymme ja jokaisen vastaajan
mielestä vapaaehtoistyöntekijän käynti piristää, tuo
iloa ja rytmiä arkeen. 82 % vastaajista kertoi yksinäisyyden tunteen helpottavan käyntien ansiosta. Kaikki
vastaajat toivoivat saavansa vapaaehtoistyöntekijän
luokseen säännöllisesti myös jatkossa.
Kämmen -elintarvikejakelu toimi joka viikko, 52
kertaa ja siinä oli mukana aktiivisesti 25 vapaaehtoistyöntekijää. Kävijöitä oli keskimäärin 185
henkilöä/viikko. Kämmen-toimintaa toteutettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa ja jakeluun saatiin
lisävahvistusta seurakunnan työntekijöistä koko
vuoden ajan. Heinolan kaupunki osoitti kesäajalle
myös työntekijäresurssin elintarvikejakelun toiminnan
vahvistamiseksi. Kämmenestä jaettiin useita yhteistyötahojen tiedotteita, joissa ohjattiin kävijöitä koronaohjeistusten noudattamiseen.
Tarjosimme säännölliset kokoontumistilat 10:lle eri
sosiaali- ja terveysalan järjestölle. Tuttis ja Mustikkatupa olivat avoinna elo-joulukuussa kerran viikossa
klo 9-11. Keskimääräinen kävijämäärä oli 15 henkilöä/
päivä.
Järjestöt, jotka hyödynsivät kohtaamispaikkojamme
omassa toiminnassaan:

Tuttiksen vapaaehtoistyöntekijöitä oli vuoden lopussa
115, joista 25 aloitti vapaaehtoistoiminnassa vuoden
2021 aikana. 33 % vapaaehtoistyöntekijöistä oli miehiä, loput 67 % naisia. Vapaaehtoistyöntekijöistä 18 %
kuului ikäryhmään 30 – 62 vuotta, 71 % ikäryhmään
63 – 79 vuotta ja 11 % yli 80 vuotiaat.

- Suomen punaisen ristin Heinolan osasto
- Heinolan Hengitysyhdistys
- Heinolan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset
- Heinolan Kuulo
- Heinolan Raittiusyhdistys
- Sosiaali- ja Terveyskontakti
- Heinolan Näkövammaiset
- Heinolan Viittomakielen kerho
- Heinolan AVH -kerho
- Fin Fami – mielenterveyskuntoutujien omaisten ja
omaishoitajien järjestö, Heinolan tukiryhmä
- Päijät-Hämeen Muistiyhdistys

Vapaaehtoistoimintaan vastaanotettiin 153 avunpyyntöä. Avunpyynnöistä 115 oli kertaluonteista apua
tarvitseville asiakkaille ja vain 38 säännöllisen avun
pyyntöjä. Saattohoidon avunpyyntöjä vastaanotettiin 22. Yhteensä vapaaehtoistyötä tilastoitiin 19 000

Vanhustyön keskusliiton, Heinolan kaupungin ja seurakunnan yhteistyöllä jatkettiin ystäväpiiritoimintaa.
Ryhmiä kokoontui viikoittain Kirkonkylän seurakuntatalolla, Tommolantuvalla ja Sireniussalissa. Yhteensä
näihin ryhmiin osallistui 30 ikäihmistä.

Muita ryhmätoimintoja toteutettiin kaikilla kohtaamispaikoillamme sekä setlementin muissa tiloissa. Ikämiesten Köllikkäkerhot, Huippumimmit -naisten keskusteluryhmä, Puikko-Pirkot -käsityöryhmä, Nestorit
-miesten keskusteluryhmä, Mustikkatuvan jutustelijat,
pelikerho ja yhteislauluryhmä, pehmokeilailu, sisä-curling ja Skip –bo -korttipeliryhmä. Toimintaa on markkinoitu kaikille avoimena ja kynnys osallistumiseen on
pidetty matalana. Matalan kynnyksen maksuttomiin
viikoittaisiin toimintaryhmiin osallistui yhteensä 120
henkilöä/viikko. Kaikki toimintaryhmät olivat tauolla
koronan vuoksi koko kevään. Ryhmät saivat kuitenkin
15 toimintaviikkoa elo-marraskuun aikana. Ryhmiin
osallistuneista 62 % oli naisia ja 38 % oli miehiä. Ryhmiä ohjaavat ryhmänohjaukseen koulutetut vapaaehtoistyöntekijät.
Matalan kynnyksen ryhmätoimintaan osallistuneet (87
vastaajaa) arvioivat toimintaa seuraavasti:
92 % :n mielestä ryhmänohjaus on osaavaa.
95 % :n mielestä tilat ovat käytännölliset.
97 % :n mielestä toiminta on mielekästä.
98 % :n mielestä osallistuminen lisää omaa hyvinvointia.
92 % vastaajista kokee saaneensa ryhmästä uusia
ystäviä.
95 % on kokenut tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi
ryhmässä.
Vastausten perusteella voidaan todeta, että matalan
kynnyksen ryhmätoiminta on erittäin vaikuttavaa osallistujan kannalta. Yhteen viikoittaiseen ryhmään osallistuminen voi parantaa elämänlaatua merkittävästi.
Vapaaehtoistyön peruskoulutus järjestettiin syksyllä
yhteistyössä kaupungin liikuntaystävä - vapaaehtoistoiminnan kanssa. Koulutuksen kesto oli 8 h ja siinä
oli 15 osallistujaa. Osallistujat arvioivat koulutuksen
sisällön asteikolla 1-4 arvosanalla 3,5. Vapaaehtoistyöntekijöille on säännöllistä ryhmätyönohjausta ja
kuukausitapaamisia. Keväällä kokeilimme yhteydenpitoa vapaaehtoisiin Zoomin kautta.
Virkistystä:
•

teatteriretki Mäntyharjuun lokakuussa, 29
osallistujaa

•

opastetut kaupunkikävelyt Heinolassa, 12
osallistujaa

•

joulukahvittelut kolmessa erässä, 45 osallistujaa

•

Kämmenen vapaaehtoistyöntekijöiden joululounas, 20 osallistujaa

Tapahtumia:
•

Saattohoidon vapaaehtoistyön koulutus, 10
osallistujaa

•

Seniorit jyrää -pikkujoulut yhteistyössä Siskojen ja Simojen kanssa, 83 osallistujaa

•

Siskot ja Simot -joulukorttitempaukseen osallistuminen

•

Digikahvilat yhteisvastuuvaroin yhteistyössä
seurakunnan kanssa, 3 tilaisuutta

Ystävänpäiväjuhlaa vietettiin 12.2. pienimuotoisesti
juhlasalissa. Vuoden Ystävän huomionosoitus myönnettiin Kämmenen vapaaehtoistyöntekijöille. Tunnustusta oli vastaanottamassa Mirjam Iiskola, Marita
Valkonen ja Kaarina Läärä. Setlementin 10 –vuotis
ansiomerkit saivat Soili Ikävalko, Hannu Knuutila,
Hilkka Matilainen, Merja Ojansivu, Seija Ukkonen ja
Kaisa Tolonen.
Vapaaehtoistoimintaa ylläpidettiin toimintatulojen ja
setlementin tuen lisäksi Veikkauksen, Heinolan kaupungin ja Heinolan seurakunnan rahoitusten sekä
yksityisten lahjoittajien turvin. Kämmen –toimintaa
rahoittaa Kollisäätiö, kaupunki ja seurakunta.
Toiminnastamme julkaistiin vuoden aikana yhteensä
11 juttua paikallislehti Itä-Hämeessä.
Paikka auki -hanke
Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön (STM)
avustusohjelma vuosille 2018 – 2021. Sen tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden
työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Vapaaehtoispalveluihin saatiin ohjelman kautta rahoitus yhtä työntekijää varten vuosille
2020 – 2021. Työsuhteensa aikana työntekijä opiskeli
nuoriso- ja yhteisöohjaajan tutkinnon Salpauksessa
Lahdessa. Hän valmistui joulukuussa nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.
Minä elän -etsivän vanhustyön hanke
Hankkeen tarkoituksena on etsiä ja löytää heinolalaisia yli 60-vuotiaita syrjäytymisvaarassa olevia ja
syrjäytyneitä ikäihmisiä ja tukea heitä haastavissa
elämäntilanteissan. Heinolan väestöstä yli 65-vuotiaiden määrä on kasvussa ja erityisen voimakasta
ikääntyminen on vuosina 2020 - 2025, jolle ajalle
hanke sijoittuu. 64-vuotiaita Heinolan väestöstä on
34,1 % (Heinolan kaupunki: 2020).
Tarve etsivän vanhustyön kaltaiselle toiminnalle syntyi palvelukatveista ja hoivaköyhyydestä. Näkemyksemme mukaan palvelujen piiriin vaadittavat kriteerit
eivät täyttyneet, palveluntarve ja palvelutarjonta
eivät kohdanneet, apua ja tukea ei osattu hakea,

tietoa palveluista ja etuuksista ei ollut, palvelut olivat
liian tarkkarajaisia. Etsivä vanhustyö tarjosi ennaltaehkäisevää matalankynnyksen toimintaa sekä
korjaavaa tukea, joka edisti ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hanketyöllä pyrittiin rakentamaan
ikääntyvän ihmisen arkeen hyvää ja mielekästä elämää.
Asiakkaat
Hanke saavutti maksimaalisen asiakasvirran ja vuoden loppupuolella asiakasvirtaan muodostui jonoa.
Yhteistyöverkostot ovat löytäneet palvelun ja asiakasohjautuvuus on sujuvaa eri verkostojen kanssa.
Hankkeen koko vuoden asiakasmäärä oli 97 asiakasta.
Ryhmätoiminnat

Ikäjakauma
NAISET
55-65 = 2
65-75 = 12
yli 76 = 50

MIEHET
55-65 = 6
65-75 = 12
yli 76 = 15

Asiakkaita kohdattiin puhelimitse sekä kotikäynnein.
Puheluita kertyi 1705 kpl. Kotikäyntejä teimme 346
kpl.
Asiakkuuden syyt ikäihmisillä olivat hyvin moninaisia, esimerkiksi yksinäisyys, turvattomuus, mielenterveyden haasteet, päihteiden käyttö, erilaiset
sairaudet, muun muassa muistisairaus sekä fyysistä
toimintakykyä rajoittavat sairaudet, asumiseen liittyvät pulmat, palveluista kieltäytyminen ja eristäytyneisyys. Näistä seikoista johtuen ikäihmisten arki ja
elämänpiiri kaventuu, elämän mielekkyys vähenee
ja syntyy erilaisia haasteita. Asiakkuuksien syitä on
haastavaa määritellä kovin tarkkarajaisesti, koska
yhdellä ihmisellä voi olla monia pulmia ja arjen haasteita. Noin 55 % asiakkaista kokivat yksinäisyyttä.
Asiakkuuden kestot olivat hyvin erimittaisia. Osa
ikääntyneistä sai avun kertakäynnillä. Heille jaettiin
tietoa ja annettiin apua esimerkiksi jonkin tukipalvelun tai palvelun alkuun saattamiseksi tai etuuden
hakemiseksi. Suurimmalla osalla asiakkuudet kestivät muutaman kuukauden, harvemmin asiakkuudet
kestivät koko vuoden. Asiakkaat siirtyivät aktiivisesta
asiakkuudesta myös seurantaan.

Etsivä vanhustyö järjesti suljettuja kohdennettuja
ryhmiä asiakkailleen:
•

Miesten ryhmä kokoontui 7 kertaa, 7 osallistujaa

•

Naisten ryhmä kokoontui 3 kertaa, 6 osallistujaa

•

Muistiryhmä kokoontui 6 kertaa, 5 osallistujaa
Muistiryhmään osallistui muistisairauteen
sairastuneita ikäihmisiä.

•

Pilkeryhmä kokoontui 11 kertaa, 8 osallistujaa
Pilketyö on haittoja vähentävää, palveluohjauksellista matalankynnyksen päihdetyötä,
joka tarjoaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden
kokemuksia osallistujille. Pilkeryhmät ovat
vertaistuellisia, ammatillisesti ohjattuja ryhmiä.

Kotikulmilla-toiminta
Etsivä vanhustyö luotsasi Kotikulmilla-toimintaa yhteistyössä Heinolan kaupungin kanssa.
Toteutimme yhden Kotikulmilla TaloTsemppari -valmennuksen, johon osallistui 10 taloyhtiötä ja niistä
16 TaloTsempparia. Toimintaa järjestettiin eri puolilla
Heinolaa, niin keskustan alueella, taajamissa kuin
haja-asutusalueellakin. TaloTsempparit järjestivät
yhteensä 75 ryhmätapaamista, joissa oli 439 kävijäkertaa.
Yhteisökahvilat
Yhteisökahviloita järjestettiin Tommolassa ja Vierumäellä 8 kertaa yhteistyössä Heinolan seurakunnan
kanssa. Yhteisökahvilat tarjosivat osallistujilleen mukavaa yhdessäoloa ja jutustelua. Tommolassa tarjottiin yhteisöllinen aamiainen ja Vierumäellä iltapäiväkahvit. Yhteisökahvilat tavoittivat 97 kävijäkertaa.

Dokumentti- ja vaikuttamistyö
Hankkeessa tehtiin ylisukupolvista yhteistyötä
Jyränkölän Setlementin Mediapajan kanssa. Ylisukupolvinen tiimi työsti kahta minidokumenttia.
Dokumentteihin haastateltiin viittä ikäihmistä ja 26
nuorta osallistui dokumenttien tekemiseen toimien
ohjaajana, editoijana, dramaturgina ja kuvaajana.
Ylisukupolvinen digiryhmä kokoontui Zoomissa 12
kertaa ja siinä oli 15 osallistujaa; kuusi ikäihmistä ja
yhdeksän nuorta.
Yhteiskehittely
Hankkeen yhteiskehittämisen ideapajaan osallistui
5 ikäihmistä Jyränkölän palveluasumisesta. Hankkeen ja Koulutuskeskus Salpauksen lähihoitajatutkinto-opiskelijoiden yhteisprojekti toi 30 kohtaamista
opiskelijoiden ja ikäihmisten välille.
Arviointi
Asiakkaat arvioivat etsivän vanhustyön palvelun laatua ja arvosanaksi saatiin 9,4/10.
Asiakkailta kerättiin palautetta myös toiminnan vaikuttavuudesta. Kyselyyn vastasi 32 ikäihmistä. Heistä 24 koki toiminnan tuoneen arkeensa piristystä ja
aktivoitumista. 16 vastaaja koki yksinäisyyden tunteen lievittyneen. 12 asiakasta koki kiinnittyneensä
johonkin ryhmään ja 12 vastaajalla tyytyväisyyden
sekä onnellisuuden tunteet lisääntyivät. 10 asiakasta piti merkityksellisenä kuulluksi tulemisen kokemustaan.
Näkemyksemme mukaan vapaaehtoistyötä tarvitaan edelleen kipeästi, mutta ikäihmiset tarvitsevat
lisäksi matalalla kynnyksellä gerontologisia kokonaisarviointeja elämäntilanteistaan sekä ammattilaisia
löytämään ratkaisuja arjen haasteisiin. Haasteita
tuovat esimerkiksi ravitsemukseen liittyvät kysymykset, fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, yksinäisyys
sekä asumiseen ja elinympäristöön liittyvät pulmat.
Tulevaisuudessa meidän tulee löytää edelleen uusia
ratkaisuja vanhuusiän syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Heinola lukuina. Väestö ja asuminen 2020. Saatavilla
osoitteessa: https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/kaupunkiesittely/tietoa-heinolasta/heinola-lukuina/#vaesto-ja-asuminen.

Vapaaehtoistyöntekijöiden kanttiinikärryt ovat kiertäneet palvelutaloissamme myymässä asukkaille
mm. leivonnaisia ja muita herkkuja. Kärryissä on
huomioitu erilaiset sesongit, kuten esimerkiksi ystävänpäivä ja vappu.

Kämmenen vapaaehtoiset palkittiin Vuoden ystävä -tunnustuksella. Tunnustusta vastaanottamassa Marita Valkonen, Mirjam Iiskola ja Kaarina
Läärä.

RAVINTOLAPALVELUT
Jyränkölän ravintoloiden Kesti ja Kymenkartanon
toiminnan perustan loivat perinteisesti omat vakioasiakkaat, pääosin omissa palvelutaloasunnoissa ja
yhteisökodeissa asuvat asukkaat. Ravintoloidemme
omat, erilliset valmistuskeittiöt toimittivat palvelutalojen yhteisökotien asukkaille täysihoitoperiaatteella
aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan joko lämpimänä, valmiina tarjoiltavaksi tai eri
yhteisökotien varastoihin hoitajien valmistettavaksi
ja tarjottavaksi. Lisäksi toimitamme palvelutaloasukkaiden koteihin tilauksen mukaan aamiais-, lounas-,
päivällis- ja iltapalaruokia. Tämän lisäksi ravintolat
olivat avoinna ravintolarajoitusaikojen ulkopuolella
”kaikelle kansalle” aamiais- ja lounasaikaan. Ruokien valmistaminen, tarjoilu noutopöydistä, pakkaaminen ja kuljettaminen koteihin ja sopimusasiakkaiden työpaikoille sekä eri juhla- ja cateringtilaisuudet
työllistivät onneksemme vakituisen henkilökuntamme ja merkittävän määrän tilapäisiä työntekijöitä
ympäri vuoden.
Ravintola Kymenkartanon remontti ja valmistuminen
vuoden 2020 lopulla oli oikeaan osunut toimenpide,
koska liikevaihto kasvoi merkittävästi, kiitos lisääntyneiden lounasasiakkaiden sekä kesän ja syksyn
aikana Kymenkartanolla järjestettyjen juhlatilaisuuksien. Ravintoloidemme sopimusasiakkaat ja yhteistyö Siltasaaressa toimivan Cafe Kailaksen kanssa
toivat mukavan lisän lounas- ja tilausruokien valmistamiseen ja kuljetuksiin työpaikoille.
Ravintolapalvelujen liikevaihto kohosi ravintoloiden koronarajoituksista huolimatta ennätykselliseksi. Ravintoloiden liikevaihto vuonna 2021 oli
n. 1.315.000 euroa (vuonna 2020 n.1.143.000 ja
vuonna 2019 n. 1.250.000 euroa). Ravintoloiden
ateriamäärä, sisältäen myös palvelutaloihin ja yhteisökoteihin toimitetut lounaat ja päivälliset sekä
aamiais-, päiväkahvi- ja iltapalatarpeet, on vuodessa
n. 250.000 kpl.
Ravintolarajoitukset
Maaliskuussa 2020 puhjenneen maailmanlaajuisen
Covid 19-pandemian vaikutukset jatkuivat ravintoloissamme erilaisin valtioneuvoston asettamin ravintolarajoituksin koko vuoden 2021 ajan.
Molemmat ravintolamme olivat kiinni yleisöltä Valtioneuvoston päätöksellä ensin 8.-29.3.2021 ja jatkoa
seurasi 18.4.2021 saakka. Sulun aikana molemmissa keittiöissä tehtiin ruokaa yhteisökoteihin, palvelutaloasukkaille, henkilökunnalle ja sopimuksen
tehneille take away-sopimusasiakkaille.
Kesällä ravintolatoiminta näytti hyvältä ja asiakasmäärät nousivat lounasaikaan. Pandemian rajoittavat vaikutukset olivat kuitenkin taustalla koko ajan ja

loppuvuodesta 2021 Valtioneuvosto määräsi jälleen
uusia rajoituksia ravintolatoimintaan. Koronapassin
käyttöä harkittiin ravintoloissamme, mutta emme
ottaneet sitä käyttöön muuten kuin ravintola Kymenkartanon iltatilaisuuksissa. Päiväsaikaan molemmissa ravintoloissa oli asiakaspaikkarajoitukset (75%
asiakaspaikoista) käytössä, joka ei edellyttänyt ko.
passin käyttöönottoa.
Tilaisuuksien järjestäminen omissa ravintola- ja
ulkopuolisissa tiloissa näytti hyvältä loppukesän ja
syksyn aikana. Loppuvuotta kohden ja pandemian
kiihtyessä tilaisuuksia peruttiin lähes olemattomiin.
Ravintola Kesti
Ravintola oli avoinna em. sulkuaikaa lukuun ottamatta arkisin maanantaista perjantaisin. Lauantaisin
ja sunnuntaisin ruokaa tehtiin, pakattiin ja kuljetettiin
vain omille palvelutaloasukkaille.
Ravintolan asiakaspaikkamääriä pienennettiin aukioloaikoina ¾ normaalista. Lounasajan ruokailijamäärät ravintolassa vaihtelivat koronapandemian
kiihtymisen ja laantumisen tahtiin. Lounasajan
sopimusasiakkaat pysyivät kuitenkin uskollisina ja
jopa lisääntyivät pandemian aikana. Pitkäaikainen
yhteistyökumppanimme Cafe Kailas Siltasaaressa
piti toimintaansa käynnissä kesän ajan, ja sinne
toimittamiemme vitriinituotteiden ja perjantaisin savustettujen ja myytyjen lohien määrät olivat ennätyksellisiä.
Ravintola Kymenkartano
Uudistettu ravintola Kymenkartano oli avoinna ravintoloiden sulkuaikaa lukuun ottamatta joka päivä aamiais- ja lounasaikaan. Lounaiden asiakasmäärissä
alkoi hyvä kasvu alkuvuonna, joka tyssäsi ravintoloiden sulkuun. Erilaisten tilaisuuksien järjestäminen
omissa ravintola- ja ulkopuolisissa tiloissa näytti
hyvältä loppukesän ja syksyn aikana. Loppuvuotta
kohden ja pandemian kiihtyessä tilaisuuksia peruttiin lähes olemattomiin. Juhla- ja lounastilaisuuksia
järjestettiin sekä Sireniussalissa että Residenssi-kabinetissa. Tilaisuudet olivat pääosin syntymäpäiväjuhlia ja muistotilaisuuksia.
Jyränkölän ravintolakeittiöiden ruoanvalmistuksessa, niin lounaalla kuin eri juhla- ja catering-palveluita
järjestettäessä panostuksemme on kotimaisissa ja
tuoreissa raaka-aineissa. Ruoka- ja raaka-aineostot
sekä toimitukset on keskitetty vuosisopimuksella
pääsääntöisesti Kespro Oy:lle. Raaka-aineiden toimitukset hoidetaan Kespron kuljetuksin molempiin
ravintoloihin 3-5 kertaa viikossa.

Henkilökunta
Ravintolapalveluja johti ravintolapäällikkö Tero Ijäs.
Kestissä työskenteli keittiömestari Jani Pesosen
johdolla kolme vakituista kokkia: Timo Kvick, Mia
Nieminen ja Pekka Ronkainen. Pekka jäi 1.8.2021
opintovapaalle, ja hänen sijaisekseen palkattiin Jussi Jauhiainen. Pitkäaikaisena tilapäistyöntekijänä
keittiössä ja ravintolasalissa olivat Kirsti Ruohoranta
ja Leena Rosenqvist
Kymenkartanossa työskenteli keittiömestari Lasse Katajan johdolla neljä vakituista kokkia: Eve
Heromaa, Mervi Jokinen, Saija Nurminen ja Riku
Seppänen. Tilapäistyöntekijöinä keittiössä ja ravintolasalissa olivat Henka Marjavaara ja Eija Koponen.
Tilapäisinä tarjoilijoina erilaisissa tilaisuuksissa olivat
Sisko Tossavainen ja Mirja Holopainen.
Ravintolakeittiömme toimivat muun työn ohessa
opetuskeittiönä, niin palkkatuella työskenteleville,
työhön tutustujille kuin koulutuskeskus Salpauksen
opiskelijoillekin. Pandemia vähensi em. henkilöiden
määriä. Ravintola Kestissä toimi vuoden aikana 4
henkilöä ja ravintola Kymenkartanossa 3 henkilöä
em. tehtävissä vuoden aikana. Ravintolamme työllistivät lisäksi kesätyöntekijöitä, nk. kesätyöpassilla 2
nuorta Kestissä ja 4 nuorta Kymenkartanossa.

Ravintola Kymenkartano toimii lounasravintolan ohella myös tilausravintolana, joka tarjoaa erinomaiset puitteet eri kokoisille tilaisuuksille.

TYÖLLISTÄMISPALVELUT
Kuvaus toiminnasta

Tavoitteet

Tammikuussa 2020 käynnistettiin Tukirinki-niminen
työllistämishanke, jolle Hämeen TE-toimisto on
myöntänyt työllisyyspoliittista avustusta kolmessa eri
vaiheessa vuosille 2020–2022.

Projektin tavoitteena on palvella yhteensä noin
100 asiakasta kalenterivuoden aikana. Tarkoituksena on, että työkokeilussa tai palkkatukityössä
olisi kuukausittain yhtäaikaisesti noin 30 henkilöä.
Jatkopolkujen osalta tavoitteena on, että noin
70 %:lle asiakkaista löytyisi myönteinen jatkopolku työjakson ja asiakkuuden päättyessä.

Tukirinki-hankeen tarkoituksena on tukea heinolalaisten, sysmäläisten ja hartolalaisten pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten, maahanmuuttajien ja
nuorten työllistymistä.
Hankkeen asiakkaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea sekä apua työn etsintään. Ohjaukseen
sisältyy asiakkaan työllistymistä tukevien tietojen ja
taitojen kehittäminen.
Asiakkaalle haetaan työkokeilupaikkaa sekä mahdollisuuksien mukaan palkkatuettua työtä alueen yrityksistä, Jyränkölän yksiköistä, kuntien ja Heinolan
kaupungin yksiköistä. Asiakkaan on myös mahdollista suorittaa työhön liittyviä korttikoulutuksia. Hanke
kartoittaa asiakkaille soveltuvia lyhyt- ja pitkäaikaisia
työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta.
Projektin työntekijöiden tehtävät
Tukirinki-hankkeessa työskentelee kolme henkilöä:
Uuden Työn Etsijä, projektipäällikkö Jouni Kantonen
ja projektiohjaajat Sirpa Hallman ja Kirsi Salminen.
Projektipäällikön vastuulla ovat henkilöstön esimiehenä toimiminen, asiakastyön- ja työllistämisen
suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen, yhteistyöverkostojen luominen sekä hankehallinnointi. Projektipäälliköllä on myös vastuulla omia asiakkaita.
Projektiohjaajat vastaavat asiakastyöstä ja yksilöohjauksesta, koulutus- ja ryhmävalmennuspäivien
suunnittelusta ja tarvittavasta toteuttamisesta, opiskeluun hakeutumisen edistämisestä sekä työpaikkojen- ja koulutusorganisaatioiden välisestä yhteistyöstä.

Tulokset
Tukirinki-hanke haastatteli vuonna 2021 kaikkiaan
ainakin 105 henkilöä. Heistä työkokeiluun, palkkatukityöhön tai molempiin osallistui yhteensä 49 henkilöä. Lisäksi suoraan työllistyi 9 henkilöä. Tutkintotavoitteiseen koulutukseen lähti 12 asiakasta.
Myönteinen jatkopolku on saatu 70 prosentille asiakkaista, neutraali jatko 18 prosentille ja 12 prosenttia
asiakkaista emme ole kyenneet auttamaan työllistymään tai kouluttautumaan asiakkuuden aikana.
Asiakasohjautuvuus ja asiakashankinta on osoittautunut useista eri syistä haastavaksi vuoden 2021
aikana.
Hanke on myös hoitanut käytännön toimet ja koordinoinnin Heinolan nuorille suunnatussa kesätyöseteli-projektissa. Kesätyösetelillä työllistettiin kesän
2021 aikana n. 100 heinolalaista 14–17-vuotiasta
nuorta.
Kuntouttava työtoiminta
Jyränkölän eri osastoille (mm. ravintola, kiinteistö
ja hoiva) integroituvan kuntouttavan työtoiminnan
ohjaamisen laatu lisääntyi ja ohjattavien määrä
kasvoi vuoden 2021 aikana. Kuntouttavan työtoiminnan koordinoija on saanut onnistuneesti kasvatettua
kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrää.
Kuntouttavaan työtoimintaan on tehty perehdytysmateriaalia ja prosesseja on hiottu yhdessä eri
toimijoiden kanssa.

Yhteistyökumppanit
Projektin yhteistyötahoja ovat Hämeen TE-toimisto,
Heinolan kaupunki, Sysmän ja Hartolan kunnat,
kaupungin ja kuntien työllisyyspalvelut, työllistymistä
edistävä monialainen yhteispalvelu, työttömien terveydenhuolto, alueen yritykset, Heinolan, Sysmän
ja Hartolan yrittäjäyhdistykset ja muut yhdistykset,
seurakunnat, muut työllisyyspoliittiset hankkeet,
koulutusorganisaatiot ja -hankkeet. Projektia hallinnoi Jyränkölän Setlementti ry.
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jussi Varjo kouluttamassa Tukirinki-hankkeen tiimiä sosiaalisen
median saloihin.

TUKIPALVELUT
Talouspalvelut

Markkinointi

Talouspalvelut vastaa Jyränkölän talous-, henkilöstö- ja palkkahallinnosta. Talouspalveluissa työskentelivät talouspäällikkö, henkilöstösihteeri ja osa-aikainen palkka- ja taloussihteeri.
Syksyllä talouspalveluissa oli Aikuisten maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksesta harjoittelija
tutustumassa taloushallintoon.

Jyränkölän markkinointia ja viestintää johtaa ja
kehittää markkinointi- ja viestintäpäällikkö yhdessä
osastojen johtajien kanssa. Loppuvuodesta talon
sisäinen viestintä parantui huomattavasti, kun Jyränkölään saatiin vuoden tauon jälkeen käyttöön uusi
intranet. Office365 -pohjainen intranet toimii talon
sisäisenä tiedotuskanavana ja materiaalipankkina.

Siivous- ja kiinteistöpalvelut

Markkinoinnin suhteen suurin ponnistus oli Heinolan
Uutiset -kaupunkilehti, joka ilmestyi vuoden aikana
10 kertaa. Lehti esitteli monipuolisesti Jyränkölän
omaa toimintaa sekä juttujen että ilmoitusten kautta.
Vuoden mittaan lehteä kehitettiin monin eri tavoin,
mm. avaamalla uudet nettisivut sekä tekemällä
muutoksia lehden jakelualueeseen.

Siivous- ja kiinteistöpalvelut vastaavat Jyränkölän
omien tilojen siivouksesta ja kunnossapidosta. Siivouspalveluita tuotetaan myös Jyränkölän Palvelukotien asukkaille.
Vuoden 2021 toteutettiin Jyränkölän kiinteistön
ala-aulan remontti sekä vaihdettiin Jyränköläkodin
sisäpihan puoleiset ikkunat.
Osastot antoivat siivouspalveluille asteikolla 4–10
arvosanan 8,8 (8,4) (8,0). Kiinteistöpalvelut sai arvosanan 8,6 (8,0) (7,8).
Siivous- ja kiinteistöpalveluita on kehitetty työntekijöiden itseohjautuvuutta korostaen. Tavoitearvosana
on 9. Kiinteistölle on palkattu vuoden 2021 alusta
alkaen kiinteistönhoitajaksi Anssi Löppönen. Jorma
Mikkola jäi osittaiselle (50 %) vanhuuseläkkeelle
huhtikuussa 2021.
Asukastoiminta
Siltakodin Asukastuvalla järjestettiin asukkaille
toimintaa aina koronarajoitusten salliessa. Asukastuvalla kokoontuivat Skip-Bon pelaajat, musiikkituokiot, ystäväpiiri ja asukkaiden kahvikerho. Talojen
asukkaat ovat saaneet Asukastuvalla halutessaan
jalkahoitajan ja kampaajan palvelut. Keväällä 2021
kaikille palveluasukkaille järjestettiin parvekejumppaa yhteistyössä Heinolan kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Vapaaehtoistoiminnan kanssa yhteistyössä toteutettu kanttiinikärry kiersi asukkaiden
ovilla muutaman kerran vuoden aikana. Keväällä ja
kesällä palvelutalojen sisäpihalla järjestettiin kierrätystapahtuma sekä makkaranpaisto- ja laulutapahtumat. Asukasneuvojan toiminta on mahdollistanut
palvelutalojen asukkaille maksuttoman avun ja
ohjauksen mm. Kelan tukien hakemisessa ja muissa
asioinneissa.
Asukastoimikuntaan on jokaisesta palvelutalosta valittu oma asukas edustamaan omaa taloa.
Asukastoimikunta kokoontuu yleensä kaksi kertaa
vuodessa, mutta vuonna 2021 kokouksia oli koronatilanteen takia vain yksi. Asukaskokous kaikille
palveluasukkaille järjestettiin syksyllä 2021.

Heinolan Uutisten ohella Jyränkölän merkittävimmät markkinointi- ja viestintäkanavat ulospäin olivat
nettisivut, sosiaalisen median kanavat ja uutiskirjeet.
Sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä vahvistettiin
paitsi Heinolan Uutisten somekanavien, myös uuden
Virikeohjaajan matkassa -Instagram-kanavan kautta.
Kanavalla virikeohjaajamme jakaa elämänmakuista
sisältöä palvelutalojemme arjesta.
Jyränkölä oli myös mukana erilaisissa tapahtumissa,
vaikka korona rajoittikin tapahtumien järjestämistä suuren osan vuodesta. Merkittävin oli Yhdessä
enemmän -yritysmessut Vierumäellä 18.–19.9. Messuilla mentiin hoivapalveluiden rekrytoinnit edellä,
vaikkakin toimme esille myös muita palveluitamme.
HEINOLAN KANSALAISOPISTO
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HEINOLAN
KANSALAISOPISTO
OPINTO-OHJELMA 2021-2022

Jyränkölän eri toiminnot ovat olleet laajasti esillä
Heinolan Uutisissa. Kuvassa opiston kurssiesitteen
kansi elokuun lehdessä.

JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI RY
Siltakatu 11
18100 HEINOLA
etunimi.sukunimi@jyrankola.fi
www.jyrankola.fi

Vuosikertomus on hyväksytty yhdistyksen
hallituksen kokouksessa 29.3.2022 ja yhdistyksen
vuosikokouksessa 29.4.2022.

