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Tekee hyvää.Jakaa hyvää.



Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön (jatkossa säätiö) toimintavuosi oli 

tapahtumarikas erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön 

muutoksen takia. Säätiön niin kutsuttu in-house asema suhteessa Lahden kau-

punkiin päättyi, kun Päijät-Hämeen kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät 

1.1.2017 perustettuun hyvinvointikuntayhtymään (jatkossa hyvinvointiyhtymä). 

Tämä tarkoitti sitä, että säätiö siirtyi niin kutsutuille sote- markkinoille, ja kilpaili 

toimintavuonna muiden alalla toimivien yritysten ja toimijoiden kanssa palvelui-

den tuottamisesta.

Ensimmäisessä isossa asumispalveluja ja sosiaalisen kuntoutuksen työtoimintaa 

koskevassa kilpailutuksessa pärjättiin sekä hyvin että huonosti. Pääsimme puite-

sopimukseen tehostetun palveluasumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen työtoi-

minnan kohdalla, mutta palveluasumisessa laadittiin asiakaskohtainen sopimus 

tilaajan kanssa vuodeksi 2018. On mielenkiintoista nähdä, kuinka hyvinvointiyh-

tymä kilpailuttaa sekä edellä mainitut että muut sosiaalisen kuntoutuksen palve-

lut jatkossa.

Toimintavuonna muutimme uusiin toimi- ja toimintatiloihin sosiaalisen kuntou-

tuksen palveluiden sekä hallinnon ja tukipalveluiden osalta. Johtamisessa tapah-

tui muutoksia toiminnanjohtajan eläköityessä ja uuden toiminnanjohtajan 

aloittaessa työnsä kesän kynnyksellä. Säätiön ylempi johto keventyi, toisaalta 

lisäsimme yhden lähiesimiehen kotiin vietäviin palveluihin parantamaan johdon 

resurssien kohdentamista nykyisten ja uusien palveluiden tuottamiseen.

Säätiölle myönnettiin vuonna 2017 Suomalaisen työn liiton Yhteiskunnallisen

yrityksen merkki. Säätiö on voittoa tavoittelematon, arvopohjainen yhteiskunnal-

linen yritys. Tämä tarkoittaa sitä, että kannamme vastuuta kaikista tuotannon 

tekijöistä; niin toimintatilojen toimivuudesta, laadukkaista asiakaspalveluproses-

seista, ekologisten tekijöiden huomioimisesta kuin työntekijöistämme. Säätiöllä 

pyritään viestimään avoimesti ja matalalla kynnyksellä ja rohkaisemme

ammattilaisiamme vaikuttamaan omaan työhönsä. Arvostamme työntekijöiden

panosta perustehtävässämme ja tuemme jatkuvuutta työntekijän ja asiakkaan 

suhteessa. Uskomme siihen, että reilulla palkka- ja työsuhdepolitiikalla sekä hen-

kilöstön monipuolisella kouluttamisella saadaan aikaan työhön sitoutumista, 

työhyvinvointia ja siten myös laadukasta vaikuttavaa asiakastyötä.

Vuonna 2017 jalkautimme toimintamme viitekehystä Toipumisorientaatiota 

(Recovery Approach Orientation) ammattilaisten työotteeseen. Tämän vuosi-

kertomuksen luvussa 1 kerrotaan uusista kokeiluista ja käytännöistä, jotka liitty-

vät toipumisorientaatioon keskeisesti kuuluvaan palveluiden rakenteiden kritiik-

kiin. Lisäksi asiakkaan toipumista ja kuntoutumista mittaavat työvälineet saatiin 

valmiiksi.

Haluan kiittää Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön puolesta kaikkia työn-

tekijöitämme ja säätiön johtoa viime vuoden hienosta tuloksesta. Hyvän talou-

den tuloksen lisäksi saimme yhdessä aikaan merkittäviä käytäntömuutoksia 

työntekijöiden ennakkoluulottomalla asenteella purkaa vallan rakenteita ja ko-

keilla uusia lähestymistapoja asiakkaan kohtaamisessa. Kiitos myös asiakkaillem-

me, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana rakenteiden tuulettamisessa.

On mielenkiintoista arvioida tulevina vuosina uusien käytäntöjen ja työvälinei-

den toimivuutta sekä asiakasvaikuttavuuden että kustannusvaikuttavuuden nä-

kökulmasta. Toivotan hyvää ja vaikuttavaa vuotta 2018 kaikille säätiön asiakkail-

le, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille!

Maria Korhonen

Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2017
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1. Ha(ll)ussa hyvä elämä

Asiakkaiden toipumisen ja kuntoutumisen prosessia kehitettiin toipu-

misorientaation keskeisten periaatteiden mukaisesti. Toimintayksiköis-

sä ja palveluissa tehtiin kokeiluja vallan rakenteiden purkamiseksi ja sitä 

kautta asiakkaiden toimijuuden lisäämiseksi. Lisäksi asiakkaan toipu-

mista ja kuntoutumista mittaavat työvälineet saatiin valmiiksi.

Työvälineitä ovat Muutoksen ruori -itsearviointimittari sekä kyseisestä 

mittarista johdettu kuntoutussuunnitelma asiakastietojärjestelmässä.

Muutoksen ruorin keskustelukortit saatiin valmiiksi keväällä 2018. Lisäk-

si MPNetin toipumisorientaatioon perustuvat palvelulupaukset otettiin 

käyttöön.

Asiakkaiden kuntoutumisen etenemisen seurantaa tiivistettiin palvelun-

tilaajan toimesta vuonna 2017. Yhdessä seurataan palveluasumisen

vaikuttavuutta asukkaan oman elämän haltuunoton prosessissa. Esimer-

kiksi Nuorten aikuisten kanssa yhteistyö on erittäin tiivistä hoitotahon, 

omaisten ja läheisten sekä tilaajan kanssa.



1.1 Toipumisorientaation kehittäminen

palveluasumisessa

Vuoden 2017 aikana palveluasumisen yksiköissä järjestettiin useita työpajoja

toipumisorientaatiosta. Näiden työpajojen pohjalta eri yksiköissä kokeiltiin ja

otettiin käyttöön mm. seuraavia toimintatapoja:

• Asukas valitsee oman vastuuohjaajansa.

• Asukkaan kanssa sovittua kirjallista viikko-ohjelmaa voi muuttaa sujuvas-

ti siten, että vuorokaudenaika ohjelman toteuttamiseen on asukkaan

valittavissa, eikä se ole sidottu ohjaajan työvuoroon.

• Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä asiakastietojärjestelmän kirjaukset 

itse yhdessä ohjaajan kanssa.

• Tiimien työskentelyn siirtyminen toimistosta asukkaiden asuntoihin ja 

yhteisiin tiloihin

Näistä kokeilusta esimerkkinä mainittakoon Kannuskadun palvelukeskuksen tiimi, 

joka muutti toimistonsa asiakaskäyttöön ja jalkautui kannettavien tietokoneiden

kanssa asukkaiden asuntoihin ja yhteisiin tiloihin. Tiimin kokemukset tästä muu-

toksesta ovat olleet positiivisia, koska muun muassa asukkaiden kanssa vietettävä 

aika on merkittävästi lisääntynyt. Toipumisorientaation kehittämisestä vuoden

2017 aikana palvelukeskuksen johtaja Jenni Mettälä toteaa, että:

Olemme siis jatkaneet matkaamme taas yhden etapin eteenpäin 

kohti Recovery-orientaatiota. Näin palvelukeskuksen johtajan näkö-

kulmasta tämä näkyy meidän työotteissamme edelleenkin kokei-

lunhaluna, rohkeutena tehdä asioita eri tavalla kuin ennen, rutiini- en

rikkomisena, ammatillisena kasvuna, yhdessä tekemisenä sekä 

asukkaiden osallisuuden lisääntymisenä.

Vuonna 2017 tehtiin myös merkittävä muutos säätiön kuntoutussuunnitelmien ja 

kirjaamiskäytäntöjen kehittämisessä, kun käyttöön otettiin toipumisorientaatioon 

perustuva Muutoksen ruori -itsearviointimittari osana Sofia-

asiakastietojärjestelmää. Lisäksi tärkeä osa tätä kehittämistä ovat olleet tilaajan 

säännöllisesti järjestämät verkostotapaamiset asukkaiden kuntoutumisen seuran-

nassa. Yhteistyön tiivistymisestä toteaakin Kivistönmäen palvelukeskuksen johtaja 

Heidi Palo-oja seuraavaa:

Psykiatrisen osastohoidon hoitopäivät laskivat kuluneena vuonna

(118 kpl). Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa on

tiivistetty yhteistyötä ja heidän erikoissairaanhoidon rakennemuu-

tokset ovat tukeneet asukkaiden kuntoutumista ja voinnin muu-

toksiin reagoiminen on ollut täten nopeampaa.

Yhteistyön tiivistyminen ja kuntoutussuunnitelman uudistuminen toteutuivat lop-

puvuodesta 2017, joten niiden vaikutusten arviointi jää vuodelle 2018. Jo nyt pie-

nelläkin kokemuksella voidaan sanoa, että 2018 otetaan iso harppaus eteenpäin 

asukkaiden kuntoutumisen seurannassa ja arvioinnissa.
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1.2 Toipumisorientaation kehittäminen

psykososiaalisessa kuntoutuksessa

Päivä-, ryhmä ja työtoiminnassa, psykofyysisessä fysioterapiassa, tukipisteen mata-

lankynnyksen keskusteluavussa sekä tukiasumisessa ja kuntoutusohjauksessa asiak-

kuus toteutuu erilaisissa ja ajallisesti eri mittaisissa palveluissa käynteinä tai työnte-

kijän kotikäynteinä. Näiden käyntien sisältöjä ja niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta 

lähdettiin pohtimaan vallan rakenteiden purkamisen näkökulmasta.

Toimintakeskus Oskussa pohdittiin ja työstettiin erilaisin toiminnallisin keinoin yh-

dessä asiakkaiden kanssa asiakassuhteeseen ja vuorovaikutukseen liittyviä vallan ja 

vastuun kysymyksiä. Pohdinnan tuloksena syntyi seinämaalaus, jossa asiakkaat 

käsittelivät sitä, mistä he päättävät, mistä eivät, mistä haluaisivat päättää ja mistä 

eivät haluaisi päättää. Asiakkaan näkökulmaa ryhmätoimintaan ja sen toteutukseen

haettiin ideapajoissa, joissa asiakkaiden kanssa mietittiin, miten eri sisältöisiä ryh-

miä on hyvä toteuttaa ja miten niistä on hyvä kerätä palautetta. Usko ja toivo- mi-

nulla on mahdollisuus parempaan- teemaa työstettiin toteuttamalla asiakkaiden

unelmat näkyviksi tuova Toiveiden puu.

Kehittämistyössään yksikön henkilöstö pohtikin, että miten tässä etsimisen

prosessissa ei kävisi niin, että asiakkaan puolesta päätetään ja tehdään asioi-

ta, vaan hänen toimijuutensa vahvistuisi ja miten työntekijä voi toiminnallaan 

edistää tätä. He näkivät tärkeimmäksi tekijäksi tässä työntekijän oman asen-

teen muuttumisen.

Asiakkaan päätäntävaltaa ja vastuunottoa lisätään:

•

•

•

•

omien asioiden hoidossa 

asunnon kunnossa pidossa

yhteydenpidossa hoitavaan tahoon

omien asioiden kirjaamisessa tai dokumentoimisessa yhdessä ohjaajan 
kanssa

• tapaamisaikojen määrittämisessä ja kotikäynnin pituudessa

Työntekijän tehtäväksi muodostui:

•

•

•

•

•

asiakkaan voimaannuttaminen vuorovaikutuksen keinoin

sanoittaa asiakkaalle, että hänellä on valta ja vastuu asioistaan 

sanoittaa asiakkaalle, että hän kuntoutuu itseään varten

huomioida ja nostaa esiin asiakkaan pienetkin edistysaskeleet

rohkaista, kannustaa, antaa positiivista palautetta, motivoida, hyväksyä 
ja arvostaa asiakasta

Kehittämistyön kohteena ollut vallan rakenteiden purkaminen näyttäytyi eri tavalla 

psykososiaalisen kuntoutuksen palvelujen kontekstissa kuin palveluasumisen lai-

tosmaisempaa ympärivuorokautista asumista, hoivaa ja hoitoa sisältävässä toimin-

taympäristössä. Päivä- ja ryhmätoimintaa toteuttava henkilökunta toteaa yksikön

johtajan Jaana Häggmanin johdolla:

Toimintakeskus Oskun pidempi aikaisilla ohjaajilla on kokemus siitä,

että toipumisorientaatio ja sen osa-alueet ovat olleet säätiössä käytössä

aina. Toisaalta toipumisorientaatio -työpajat tukevat ja vahvistavat käytössä

olleita toimintatapoja.

Kuntoutusohjauksen ja tukiasumisen yksikön johtaja Arja Vuoristo toteaa:

Kuntoutusohjauksessa ja tukiasumisessa toipumisorientaatioon perustuva

tavoitteellinen työskentelyn tila, jossa asiakas asettaa itse itselleen

merkityksellisiä tavoitteita, löytyy usein vasta moniammatillisen ja

pitkäjänteisen työn tuloksena.
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Osku on osa 

oivallusta osata 

olla itsensä

Oskussa kokoontuvan japanilaisen 

kulttuurin omatoimiryhmässä käyvän 

asiakkaan kirjoittama haiku

kuuluu seuraavasti:



Vietimme sata vuotiaan Suomemme kunniaksi itsenäisyyspäivän vastaanottojuhlaa 

Sibeliustalolla 4.12.2017. Juhlassa oli mukana kaiken kaikkiaan 300 vierasta; asiakkaita, 

työntekijöitä ja säätiön väen lisäksi juhlaan osallistuivat myös juhlassa esiintyneet artistit.

Lasse Kantola toimi juhlan seremoniamestarina ja siivitti meidät lämpimällä ja sydämellisellä 

tyylillään juhlatunnelmaan. Miikka Kallio Band upeine solisteineen nosti juhlaväen tunnel-

man kattoon musisoimalla ja tanssittamalla koko poppoota. Nastolan Pikkupelimannit viih-

dyttivät juhlijoita reippaalla musiikkisikermällään, tietysti Suomi-100 -teemalla.

Pikkuiset pelimannit lauloivat meille Suomen historian suurmiehistä, kuten esim. Runeber-

gistä ja Mannerheimistä. Taiteilija Amadeu Vives loihti hiekka-animaatio-esityksellään meil-

le mystisen tarinan nimeltä Ha(ll)ussa hyvä elämä. Teoksen oli käsikirjoittanut Anna Kosken-

heimo ja sävellyksen Ilmari Myllynen. Juhlaväki oli pukeutunut parhaimpiinsa ja juhlapäiväl-

linen tuntui maittavan kaikille.

2. Suomi 100
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”Juhlapäivänä kiharrettiin ja meikattiin, solmittiin solmioita sekä ru-

setteja ja lopulta Sibeliustalolle matkasi kauniisiin leninkeihin pukeu-

tuvia leidejä ja pukuihin sonnustautuneita herrasmiehiä. Juhlassa 

päästiin nauttimaan herkullisesta noutopöydästä, upeista esityksistä 

ja tanssilattialla pyörähtelystä.”

-Viherlaakson palvelukeskuksen johtaja Annika Harju

Henkilökunnan omaan joulujuhlaan Sibeliustalolla osallistui noin 70 

työntekijää. Ohjelmassa oli musiikkia vinyyli DJ:n siivittämänä sekä 

Stand up -komiikkaa.
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3. Muutoksia organisaatiossa ja palveluissa

Kesäkuussa 2017 säätiön toiminnanjohtajana aloitti Maria Korhonen. Säätiön 

kehittämispäällikön tehtävä lakkautettiin ja kokonaistoiminnan kehittämises-

tä vastaa jatkossa toiminnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. Johto keve-

ni, mutta lisäsimme yhden lähiesimiehen psykososiaalisiin kuntoutuspalvelui-

hin kotiin vietävien palveluiden alueelle, jotta kyseisten palveluiden toiminta-

edellytykset saadaan turvattua paremmin. Psykososiaalisen kuntoutuksen

palveluista vastaa näin ollen palvelujohtaja sekä kaksi yksikön johtajaa.

3.1 Muutto uusiin toimitiloihin

Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut sekä hallinto ja tukipalvelut muutti-

vat uusiin toimitiloihin Vesijärvenkatu 11 lokakuun lopussa. Asiakkailta kyse-

lyn myötä selvitetty toive uusien toimitilojen sijoittumisesta keskustaan to-

teutui näin mukavasti. Muuttoon liittyvät erilaiset valmistelut, suunnittelu-

työt, toteutus sekä uusien tilojen remontti työllistivät sekä henkilökuntaa että 

asiakkaita ja lisäsivät yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Toimintakeskus 

Oskun eri toimintojen sijoittuminen pienempiin tiloihin vaati uudenlaista ide-

ointia ja toimintojen uudelleen järjestelyä. Verstas- ja bänditila saatiin

käyttöön vuoden 2018 puolella.

3.2 Palvelurakenteiden muotoilu ja uudet palvelutuotteet

Psykososiaalisen kuntoutuksen palveluprosessien kuvaukset saatettiin lop-

puun vuoden 2017 alkupuolella. Työskentely koettiin antoisana ja niiden 

myötä saatiin yhteistä näkyä ja yhteisesti sovittuja rakenteita työn tekemi-

seen.

Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut osallistuivat toimintavuonna mielen-

terveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden ja työtoiminnan 

(sosiaalisena kuntoutuksena) kilpailutukseen.

Tieto työtoiminnan palveluntuottajien joukkoon pääsemisestä selvisi marras-

kuussa. Vuoden lopulla laitettiin alulle ja keittiö- ja kahvilapajan rakentami-

seen ja henkilöstöresursseihin liittyvät prosessit.

3.2.1 Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta Torikadun pal-

velukeskuksessa

Syksyllä Heinolassa aloitettiin uutena palveluna sosiaalisen kuntoutuksen

ryhmätoiminta Torikadun palvelukeskuksessa. Ryhmätoiminnan tarkoitukse-

na oli, että palvelukeskuksen toiminnallisiin ryhmiin osallistui palvelukeskuk-

sen asukkaiden sekä tuetun asumisen asiakkaiden lisäksi noin kymmenen

uutta asiakasta sosiaalisen kuntoutuksen päätöksellä.

Torikadun johtajan Minna Kuoppalan mukaan uusi palvelu on saanut toimin-

tavuoden aikana varsin positiivista palautetta sekä ryhmätoimintaan osallis-

tuneilta asiakkailta että yhteistyökumppaneilta. Kaiken kaikkiaan Torikadulla 

vuoden 2017 aikana ryhmät kokoontuivat 644 kertaa ja yksittäisiä ryhmä-

käyntejä toteutui 1 568 kappaletta.
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4. Säätiö lukuina

Palveluasuminen lukuina 

• 177 asukasta palveluasumisessa ja nuorten 
tuetussa asumisessa

• Asumispäiviä yhteensä 51 849 päivää

• Palveluasumisen asukkaiden suurin ikäryhmä 
oli 60-69

• Ravitsemispalvelut tuottivat 236 922 ateriaa

• Sairaalapäivien määrä palveluasumisessa vähe-
ni yli 400 päivällä ( verkostoyhteistyö ks. s.4)

• Palveluasumisessa järjestettiin yhteensä 1 956 
tapahtumaa

Psykososiaalinen kuntoutus lukuina 

• 921 asiakasta

• 23 426 asiakaskäyntiä

• 123 päivätoiminnan ryhmää

• 735 työpajaa

• 100 tukiasumisen välivuokraus asuntoa

Talouden lukuja 

• Liikevaihto 8 179 201

• Julkinen rahoitus 6 556 173

• Sijoitus ja rahoitustoiminta 37 155

• Verot 84 796

• Tuotot 8 221 476

• Kulut 7 894 0023

• Tilikauden voitto 280 000

10
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Henkilöstö ammattiryhmittäin 2017

Säätiön henkilöstö lukuina



5. Työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan

paremmin ja innostutaan arjen työstä

Henkilöstön työhyvinvointikysely tehtiin lokakuussa 2017 työeläkeyhtiön Elon 

toimesta. Edellisen kerran työhyvinvointikysely toteutettiin lokakuussa 2015. Ky-

selyn tulokset olivat hyvät. Keskiarvo kategorioissa oma työni, työyhteisön toimi-

vuus, lähiesimieheni toiminta, osaaminen ja uudistuminen sekä toimintakyky ja 

voimavarat saivat kokonaistuloksen 3,68 (asteikolla 1-5).

Kyselyn kokonaistuloksen osalta tulos vastaa lähes vuoden 2015 tuloksia, joskin 

vertailu on vaikeaa kyselyn ollessa erilainen, kun vuonna 2015. Yhdeksi kehittämi-

sen kohteeksi nousi vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen. Kokonaisuudessaan

haasteena on henkilöstön työtyytyväisyyden pysyminen vähintään nykyisellä ta-

solla.

Kyselyyn vastasi yhteensä 82 vastaajaa ja vastausprosentti oli 76.

Liikunta-ja kulttuuriseteleitä käytettiin toimintavuoden aikana hieman vajaa 4000 

kappaletta.
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”Energisyys lisääntyi”

”Terveysluentojen ja ravitsemisneuvon-

nan avulla omat elämäntapani muuttui-

vat parempaan suuntaan”

”Oma liikunta-aktiivisuuteni nousi 

merkittävästi”

” Hyvä yhteishenki eri ryhmissä 

motivoi osallistumaan”
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Elämäntapaan keskittyvä Terveenä Paremmin, eli TePa- hanke alkoi syksyllä 2016 ja 

päättyi keväällä 2017. Hankeen kohderyhmään sai tulla sellaiset työntekijät, jotka toivoi-

vat terveyteensä tai hyvinvointiinsa parannusta. Hanke tehtiin yhteistyössä Päijät-

Hämeen Liikunta ja Urheilun kanssa. Hanke sisälsi ryhmätoimintojen ja elämäntapaval-

mennuksen lisäksi alku- ja loppukyselyt sekä alku- ja loppumittaukset. Työterveyshuolto 

toimi omalta osaltaan hankkeen tukena.

5.1 Tepa– hanke henkilökunnan fyysistä

hyvinvointia tukemassa

• Liikunnallinen aktiiviviikko 6 liikuntaryhmää ja 55 ryhmäkäyntiä

• Hankkeen startti-iltapäivä: 54 työntekijää

• Sporttaa ja spurttaa Keväällä 2017 koko henkilöstölle 8 ryhmää, 95 

ryhmäkäyntiä

Kohderyhmän aktiviteetit 2017:

Keväällä 2017 liikuntaryhmiä 14 kertaa, ryhmäkäyntejä 86

Keväällä 2017 elämäntapaluentoja 3 kertaa 

Koko henkilöstö liikkui:

Liikuntakilpailu keväällä

Lajikokeiluja 8 ryhmää, 95 ryhmäkäyntiä



6. Jatkuva osaamisen kehittäminen takaa

laadukkaan ja ammattitaitoisen asiakastyön

Säätiöllä osaamisen kehittäminen perustuu säätiön strategiaan, jossa tarkastellaan 

henkilöstön osaamista nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

Työntekijän osaamista tuettiin koulutuksen keinoin keskimäärin 3.6 päivää / vuosi.

Vuodelle 2017 laadittu koulutussuunnitelma toteutui päälinjoiltaan suunnitellun 

mukaisesti.
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Henkilökunnan osaamista lisättiin mm. seuraavin koulutus kokonai-

suuksin:

• Neuropsykiatrinen valmennus

•

•

•

•

•

Inklusiivinen sosiaalinen kuntoutus 

Muistihoito

Työsuojelu

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen valmennusohjelma 

Päihdetyöhön liittyvät koulutukset



7. Poimintoja toiminnasta ja tapahtumista

• Asiakkaiden valokuva- ja taidenäyttelyitä

• Talasmökillä kesän ajan säännöllistä virkistystoimintaa ja asiakkaiden juhannusjuhlat

• Asiakkaiden kesäretket: mm. Sea Life Helsinki, Parinpellon leirikeskus SRK, Pesäkalli-

on kesäteatteri, Yli-Marolan kotieläinpiha, Kesäretki Loviisaan, sisävesiristeily Vesijär-

vellä, elonkorjuumarkkinat Vääksy

• Terveys- ja liikuntapalveluiden kesäpäivää vietettiin 13.6.

• Henkilökunta vs. Asiakkaat sählyottelu pelattiin toukokuussa

• Jalkapalloturnaus Niemikotisäätiö vs. Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

• Ryhmätoiminnan joulujuhla sekä palveluasumisen pikkujoulujuhlat eri yksiköissä

Voitto Päijät-Hämeeseen!
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