Osmo
-uutiset

ELOKUU

Tervehdys Etelä-Pohjanmaan
monialaiset osaajat
Takana on pitkältä tuntunut, kaunis, aurinkoinen kesä.
Toivottavasti te kaikki olette saaneet kerättyä energiaa
tulevan syksyn ja talven työrupeamaan. Monialaisten
palvelujen (TYP) valmistelutyöhön saimme vuoden
lisäaikaa. On tärkeää kehittää edelleen työllistymistä ja
työelämäosallisuutta tukevia palveluja EteläPohjanmaalla.
Osmo -hanke käynnistyi keväällä ja on edennyt
tavoitteidensa mukaisesti. Muistahan hyödyntää
hankkeen tarjoamia opintomatkoja ja tulevia
koulutuksellisia työpajasarjoja sekä tietenkin hankkeen
alueellisia resursseja ja asiakastyötä. Osmo- hankkeen
työntekijät ovat myös hyvä apukäsi maakunta- ja soteuudistuksessa.
Kaikessa tässä tiimellyksessä tuntuu, että asiakkaat ja
heidän ääni tahtoo välillä hävitä. Mitä tarkoittaa
”asiakaslähtöisyys” tai ”asiakaskeskeisyys” maakunta- ja
sote- valmisteluissa? Marraskuussa osallisuuden areenat
seminaarissa näkökulmana ovat asiakaslähtöiset
palvelut. Toivotaan, että tästä seminaarista saadaan
hyviä ideoita tulevaan valmistelutyöhön.
Toivotan kaikille verkoston työntekijöille mukavaa
syksyä. Muistakaahan pitää huolta myös
työhyvinvoinnistanne ja liikkukaa syksyisessä luonnossa.
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Sosiaalisen
kuntoutuksen
työpajasarja

Osmo-hankkeen ideoima sosiaalisen kuntoutuksen
työpajasarja käynnistyy syyskuussa.
Työpajan tavoitteena on luoda yhdessä maakunnallinen
sosiaalisen kuntoutuksen malli sekä yleisesite
asiakkaille. Tavoitteesta johtuen työpajaan kutsutaan
Etelä-Pohjanmaan kunnista/yhteistoiminta-alueilta
noin 1-3 työntekijää sekä kokemusasiantuntijoita.
Työpajan kesto on pääsääntöisesti 3h (klo: 12-15)
sisältäen kahvitauon. Ajatuksena on, että jokainen
tapaaminen alkaa aiheeseen liittyvällä
luennolla/alustuspuheenvuorolla (mm. sosiaalisen
kuntoutuksen jäsennys, sosiaalinen kuntoutus Sote:ssa,
sosiaalisen kuntoutuksen käytäntöjä, osallisuus
sosiaalisessa kuntoutuksessa, hyvät osallisuustyön
käytännöt jne.). Alustuksen jälkeen aiheesta
keskustellaan ryhmissä ja osallistujilla on mahdollisuus
kysellä luennoitsijalta/luennoitsijoilta. Mallinnusta
työstetään pienin askelin syksyltä 2018 alkaen niin, että
mallinnus ja esite ovat valmiita 6/2019 mennessä.

"Tullahan tutuuksi"

"Tullahan tutuuksi" -juttujen tarkoituksena on esitellä Osmo-hankkeen yhteistyökumppaneita
ja –kuvioita ympäri Etelä-Pohjanmaata. Ensimmäisenä esittelyvuorossa on Suupohjan alueelta
Kauhajoen kaupungin työnsuunnittelija Marita Raitio.
Marita Raitio on työskennellyt Kauhajoen kaupungin työnsuunnittelijana yli kymmenen vuotta.
Hänen työnkuvaansa kuuluu pitkään työttömänä olleille asiakkaille työpaikan, työkokeilupaikan
tai kuntouttavan työtoimintapaikan etsiminen Kauhajoen kaupungin tai Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän eri sektoreilta. Asiakkaat ohjautuvat hänelle pääasiassa
TE-palveluiden, sosiaalipalveluiden tai TYP:n kautta.
Raition kokemuksen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana haasteet asiakkaiden
elämäntilanteissa ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet. Sen lisäksi yhä harvempi fyysisen
terveyden kanssa kamppaileva asiakas saa myönteisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen.
Työnsä parhaana puolena Raitio pitää ihmisten kohtaamista, sekä asiakkaiden että
yhteistyökumppaneiden. Työn huippuhetkiksi hän nimeää tilanteet, jolloin pitkäaikainen
asiakas työllistyy tai menee muulla tavoin eteenpäin elämässään.
Ajatus yhteistyöstä Osmo-hankkeen kanssa lähti liikkeelle, kun peruspalveluliikelaitoksen
sosiaaliohjaajat havaitsivat, että asiakkaat tarvitsevat työllisyyttä edistävien toimenpiteiden
lisäksi tukea ja ohjausta arkielämän erilaisiin tilanteisiin, tulevaisuuden suunnitteluun ja oman
hyvinvoinnin edistämiseen. Syksyn aikana käynnistyykin Raition ja Osmo-hankkeen
hanketyöntekijän yhteisesti ohjaama työelämäosallisuutta lisäävä sosiaalisen kuntoutuksen
ryhmä. Raitio toivookin Osmo-hankkeen tuovan uusia näkökulmia ja työkaluja omaan työhönsä.
”Tullahan tutuuksi” -haasteen Raitio lähettää Alavuden suuntaan kansalaisopiston rehtorille
Arto Juurakolle.

Vielä on muutama
vapaa paikka 6.9.2018
opintomatkalle
Tampereelle!
Päivän aikana kuulet Hyviä käytäntöjä autismin kirjon
henkilöiden työllistymisen edistämiseksi/Autismisäätiö
ja TE-palvelut. Lisäksi voit valita tutusmiskäynnin joko
Toimintakeskus Sorinaan tai esityksen Tampereen
kaupungin osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilusta.
Valinta tehdään ilmoittautumisen yhteydessä.
Lähtö Seinäjoelta linja-autolla klo 8 ja kotimatkalle
lähdemme Tampereelta klo 15. Matkalla yhdessäoloa ja
verkostoitumista. Päivä on maksuton, ainoastaan
lounas on omakustanteinen. Tarkempi aikataulu
lähetetään ilmoittautuneille.
Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumaan pääset TÄSTÄ

Tulossa!

