
     PÖYTÄKIRJA 

 Kehitysvammahuollon omavalvontaryhmä 

Aika: Torstai 14.11.2019 klo 12.30-14 

  Paikka: TupasWilla,  Karkaisijankuja 9 

  Koollekutsujana TupasWilla, puheenjohtajana 

  Anne ja sihteerinä Reija 

Läsnä:       Tea, vammaispalvelun johtaja osan aikaa mukana 

Ida, Kaarinankodit 

                   Hannu, Kaarinankodit 

Katja, Kaarinankodit 

Mikko, Kaarinankodit 

Teija, Kaarinankodit 

Sari, Tupaswilla, SiniWilla, Pähkinäkallio 

Julia, SiniWilla 

Tanja, SiniWilla, Nuna, lähihoitajaopiskelija 

Taisto, Pähkinäkallio 

Jaana, Pähkinäkallio 

Tuomas, Pähkinäkallio 

Katri, Kuussalonki 

Kati, Kuussalonki 

Virve, Kuussalonki 

Teea, Juhanankartano 

Miia, Juhanankartano 

Soile, Juhanankartano 

Tiina, tuettu asuminen 

Ritva, sosiaalityöntekijä 

Anne, TupasWilla 

Reija, TupasWilla 

Erja, Kuntoutusohjaaja 

https://kuvapankki.papunet.net/haku/KOKOUS


Kehitysvammahuollon Omavalvontaryhmä 

Laadukkaisiin palveluihin ja tukeen kuuluu yksilölliset palvelut, tuettu päätöksenteko, kunnioittava 

kohtelu, lainmukaiset palvelut, ihmisoikeuksien turvaaminen sekä osallisuus lähiyhteisössä ja 

yhteiskunnassa. 

Omavalvontaryhmän tavoitteena on palveluiden laadun kehittäminen ja varmistaminen. 

Laatukriteereiden lähtökohta on, että palveluiden tulee vastata henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. 

Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle 

omannäköisen elämän. Omavalvontaryhmän tapaamiseen toivotaan asiakkailta palveluihin 

liittyvien epäkohtien esiin tuomista. Näitä voidaan palaverissa pohtia yhdessä. Laatukriteerit 

kattavat sekä asumisen että päiväaikaisen toiminnan palveluita Kangasalan kaupungin 

kehitysvammahuollossa. 

 

1. Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen. 

 

2. Kokouksen aluksi Kangasalan vammaispalvelun johtaja Tea Kärnä toi terveisiä 

Kuntekon Tekoja tiskiin-toimintamallista, jolla on tarkoitus tehdä hyvä työ 

näkyväksi. Tea ilmoitti Omavalvontaryhmän toiminnan Kuntekon Tekoja tiskiin 

–alustalle, missä se on nähtävissä. Kangasalan kaupunki tarjosi täytekakun 

kaikille, jotka ilmoittautuivat Kuntekoon.  

 

3. Läsnäolijat esittelivät itsensä 

 

4. Edellisen kokouksen aiheet 

 

5. Tämän tapaamisen aiheen käsittelyä: Kuinka vuoden teema ”Kuule, Kuuntele, 

Vaikuta” näkyy yksiköidemme toiminnassa 

 
 tässä joitakin ajatuksia, lisää muistion liitteissä: 

 

-Pitää kuunnella itseään ja muiden mielipiteitä 

-Saan päättää päivät jolloin käy toiminnassa 

-Välillä sanotaan mihin ryhmään kuulun kun en osaa kieltäytyä 



   
 

-Hyvä että saa sanoa oman mielipiteensä 

-Asiat paremmin 

-Toivon pizzareissua 

-Saa päättää milloin menee nukkumaan 

-Käyn ratsastamassa 

-Yksinoloa, oma rauha 

-Tehtävien suorittaminen ja tehtäväosa-alueiden jako (Minä teen tämän osan, 

tee sinä tuo) 

-Jos ei itse osaa ilmaista mielipidettään, ohjaaja yrittää havainnoida, mikä olisi 

mieluisaa tekemistä 

-Kesäleireille pääsee  

-Kotipäivinä saunomista ja pääsee porealtaaseen 

-Tartu hetkeen- Toteutetaan toiveita mahdollisuuksien mukaan (haluaisin nyt 

kahvia) 

-Mennään tilanteen mukaan, ei välttämättä etukäteen sovitun  päiväohjelman 

mukaan 

-Ohjaajat kuuntelee, kysyy mitä kuuluu 

-Valinnat arjessa (miten pukeudun, mitä syön, teenkö itse ruokaa vai 

tilataanko annos, saa vaikuttaa mihin osallistuu) 

-Että olisi hyvä mieli (saa katsoa TV:tä ja laulaa) 

-Harrastuksiin menoista saa päättää 

  

6. Muut asiat 

  

 

-Toisten asioihin puuttuminen harmittaa työssä ja vapaa-aikana sekä somessa 

( komentelu, toinen asiakas tulee huoneeseeni) 

https://kuvapankki.papunet.net/haku/olla%20yksin
https://kuvapankki.papunet.net/haku/saunoa
https://kuvapankki.papunet.net/haku/leiri
https://kuvapankki.papunet.net/haku/avustaja


-jäin lukkojen taakse, nyt lukko on korjattu 

- tanssiaisia toivottu 

-avustaja-asia edelleen puhututtaa, tilanteeseen on jo puututtu 

-Pähkinäkallion ja TupasWillan asiakkaat kertoivat olleensa kovasti väsyneitä 

-toivottiin että omavalvontaryhmän kokouksissa ohjaajat eivät vaihtuisi koko 

ajan, että tieto kulkisi paremmin 

 

7. Seuraavan kokouksen aihe 

Ryhmään osallistunut asiakas kertoi että häntä harmittaa kun kaverit 

puuttuvat hänen asioihinsa joten se otettiin aiheeksi seuraavaan tapaamiseen 

-Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa (esim. kaverit) 

-Toisten asioihin puuttuminen, miten se näkyy  ja mitä asialle voisi tehdä 

 

     8.   Vuoden 2020 kokoontumiset 

 -6.2.2020 klo 12.30 Juhanankartano 

 -16.4.2020 klo 12.30 Pähkinäkallio 

 -17.9 2020 klo 12.30 Tuetun asumisen ohjaus (paikka ilm. myöhemmin) 

 - 12.11.2020 klo 12.30 Kuussalonki 

      9.  Kokouksen päättäminen 

 

https://kuvapankki.papunet.net/haku/ystävä
https://kuvapankki.papunet.net/haku/ei%20saa%20kiusata


   



  



  

 



  

 



  



  



  



  

 



  

 

 

  

 


