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Arvoisat lasten vanhemmat ja läheiset
sekä

hyvät yhteistyökumppanit

Keväinen tervehdys täältä Himaharjusta! On taas tullut aika katsahtaa mennyttä ja pohtia tulevaa
vuotta aikatauluineen. Kulunut lukuvuosi on ollut kirjaimellisesti maailman mullistava ja niin

vaihteleva, että ohjeistusten viidakoissa on ajoittain ollut ihan vaikea pysyä mukana. Nyt voinee jo
sanoa, että poikkeuksista on tullut sääntö ja harva asia on enää pysyvää, ehkä olemme jopa jo

sopeutuneetkin ns. uuteen normaaliin.

Joka tapauksessa vuosi on tuntunut kuluneen – jos mahdollista – entistäkin nopeammin, kun
tekemistä ja ajattelemista on ollut runsaasti.  Viime vuoden terveisiin kirjasimme kiitollisuutemme
siitä, ettei meitä Himaharjulaisia ollut korona vielä tavoittanut. No, nyt on. Pahimmalla aikaa meitä
aikuisia oli yli 10 taudin kourissa yhtä aikaa.  Nyt olemme kuitenkin erittäin kiitollisia siitä, että siitä

selvittiin ja vieläpä hyvin siinä mielessä, ettei kenenkään aikuisen eikä myöskään lapsen kohdalla
tauti ollut vakavaa sorttia.

Nyt on kulumassa Himaharjun 24.s toimintavuosi, mikä tarkoittaa sitä, että tuleva vuosi 2023 on
25.s toimintavuotemme, mikä puolestaan tarkoitta sitä, että – mikäli maailman meno sen vain sallii
– järjestämme koulutus- ja yhteistyötapahtuman Kiuruvedellä kevättalvella ja vietämme lauantaina

1.7.2023 Himaharjun 25-vuotis juhlavuoden pääjuhlaa Himaharjussa.

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita juhlistamaan 25-vuotista Himaharjua!

Vuosikertomus on - kuten tähänkin saakka - lyhyt sisältäen tärkeimmät talon sisäiset juhlat ja
tapahtumat. Vuosisuunnitelma sisältää puolestaan koko tulevan lukuvuoden kaikki ennalta

aikataulutetut tapahtumat, joissa tietenkin aina on olemassa muutosvaraus, kuten elämässä
pitääkin olla.

***



Vuosi 2021–2022, lyhyt toimintakertomus

Toukokuussa koulujen päätyttyä juhlistimme viiden nuoren peruskoulusta valmistumista. Kiitos

läheisille, jotka olitte kanssamme luomassa ikimuistoista juhlapäivää!

Konfirmaatiojuhlia vietimme kahden nuoren kanssa. He ottivat askeleen kohti aikuisuutta ja

osallistuivat päiväriparille.

Kesä-heinäkuun vaihteessa vietimme kesäleiriä pe-ma Rautavaaran Metsäkartanolla yhdessä lasten

ja läheisten kanssa. Paikalle meitä pääsi kaiken kaikkiaan osallistumaan riemullisen suuri määrä.

Noiden päivien aikana ehdittiin tehdä monenlaisia kesäisiä asioita; kalastettiin, uitiin, pelattiin

hyrlinkiä, seinäkiipeiltiin ja tietysti saunottiin ja syötiin sekä jutusteltiin pitkät tovit monenlaisista

elämän asioista.

Sen sijaan heinäkuun perinteiset Kiuruveden iskelmäviikot, jossa olemme jo yli 20 kesänä tehneet

talkootyötä, jouduttiin koronan vuoksi jo toistamiseen perumaan.

Onneksi nuoret pääsivät tekemään erilaisia kesäretkiä koronasta huolimatta: Uusitalo ja Päätalo

suuntasivat molemmat omilla retkillään Vuokattiin. Toimintaan kuului mm. uintia, köysirataa ja

super parkissa touhuamista. Elinantalo suuntasi retkellään power parkiin ja Tuuriin ostoksille.

Himaharjun kesään kuului perinteisesti myös lähialuematkailua: luontoretkeilyä, minigolfausta,

frisbeegolfia, jäätelöreissuja kioskeille ja päiväretkiä uimarannalle. Viime kesänä saimmekin nauttia

erityisen lämpimästä ja aurinkoisesta kesästä!

Kesällä nautimme myös ahkerasti oman ympäristömme tarjoamista mukavuuksista: uintia omalla

uima-altaalla ja lämmittelyä savusaunan löylyissä, jalkapallon potkimista ja trampoliinilla

pomppimista, herkuttelua oman kasvimaan ja puutarhan antimilla, makkaran paistoa ja tikkupullaa

lähilaavulla, pyöräilyä ja hevostelua lähiympäristössä sekä tietenkin majojen rakentelua

ympäröivissä metsissä..

Elokuun tullen lomailulle ja retkeilylle jätettiin hyvästit ja nuoret suuntasivat uuteen kouluvuoteen

– kuka mihinkäkin suuntaan: Himaharjun pihan erityiskouluun, Kiuruveden yläkoululle,

ammatillisiin opintoihin Iisalmeen tai kuntouttavaan työtoimintaan lähikuntiin.

Syys-lokakuu Syyslomalla rentouduimme kotiharjoittelujaksoilla, toisille tuli läheisiä Himaharjuun

viettämään yhteistä aikaa.

Halloween-juhlat vietimme poikkeusajasta johtuen taloittain, jotta pystyimme takaamaan kaikille

turvalliset juhlat: tästäkin huolimatta naamiaisasuihin pukeuduttiin, pelejä pelattiin ja leipomuksilla

herkuteltiin entiseen malliin.

Marraskuun henkilökunnan työkykyä ylläpitävänä päivänä teimme tutustumiskäynnin Kuopioon

Kasvunpolun lastensuojeluyksikköön, koulun väen vieraillessa Mäntyrinteen erityiskoulussa.

Yhteistä iltaa vietimme kaikki Siilinjärven Kunnonpaikassa.



Isäinpäivää sitäkin vietettiin Himaharjussa entiseen tapaan: osa kotijaksoilla ja osa Himaharjussa.

Marraskuun myötä aloimme valmistautua talveen ja joulun odotukseen. Ripustelimme ulos

kausivalot ja kynttilälyhdyt valaisemaan vuoden pimeintä aikaa.

Joulukuun alussa juhlistimme itsenäisyyspäivää juhlien yhdessä koulunväen kanssa, vieraanamme

ralliautoilun maailmanmestari, kiuruvetinen Jari Huttunen, joka osoittautui myös erittäin hauskaksi

ja miellyttäväksi nuoreksi mieheksi. Olikin upeaa viettää tätä merkittävää juhlapäivää yhdessä, kun

monet yhteiset perinteet olivat jääneet viime vuosina pitämättä. Keittiö oli tapansa mukaan

loihtinut todella herkullisia tarjottavia ja koulun väki upeaa ohjelmaa.

Joulun odotus oli kihelmöivää aikaa: lapset ja nuoret odottivat joulua ja joululomaa. Valmistelimme

joulun tuloa laittamalla koristeita, paistoimme pipareita, kuuntelimme joululauluja ja katselimme

tonttujen jälkiä. Osa kirjoitti useitakin kirjeitä pukille ja korvatunturin tontuille… Joulujuhlan

jälkeen lapset ja nuoret pääsivät viettämään ansaitsemaansa joululomaa erikoisen vuoden jälkeen.

Uutta vuotta otimme vastaan tutulla kaavalla; herkullista ruokaa ja herkkuja, yhdessä oloa,

savusaunan leppoisia löylyjä ja rakettien loistetta kohti uutta vuotta.

Kevät 2022

Tammikuussa käytiin perinteiden mukaan joululahjarahoista säästyneillä rahoilla

alennusmyynneissä hankintoja tekemässä.

Lunta tulla tuprutti sen verran, että hiihtämään päästiinkin sitten jo suoraan pihapiiristä

Himaharjun ympäri kulkevalle ladulle. Luistelemaan sen sijaan lähdettiinkin sitten joko

Luupuveden, Vieremän tai Kiuruveden ulkojäille.

Helmikuussa pidettiin jo perinteeksi muodostunut Talvipäivä – joskin omalla porukalla, ilman

läheisiä. Sählyrurnaus Luja-Cup sen sijaan peruttiin koronatilanteesta johtuen. Sen sijaan

henkilökunnan toimintailtapäivät saatiin pidettyä, nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa tiimeittäin.

Ja tässä kuussa on tietysti pakko mainita tuo ikuisesti maailman historian kirjoihin jäävä päivä 24.2.,

jonka myötä sitten lasten kanssa yhdessä pohdittiin sodan tuomia ajatuksia ja mahdollisia pelkoja,

ja tämä pohdinta jatkuu tietysti edelleen nyt huhtikuussa tätä kirjoitettaessa.

Maaliskuun Vuokattiretket järjestettiin tänä vuonna hiukan lyhyempinä, silti ehdittiin parin päivän

aikana harrastaa uintia, laskettelua, läskipyöräilyä, mäenlaskua, keilailua ja vielä viettää aikaa

Superparkissakin.

Huhtikuu – kuten tiedätte – onkin ollut sitten aikamoista tunteiden vuoristorataa, kun joudumme

kaiken keskellä nyt miettimään myös poikkeusolojen suunnitelmaa ja tulevaa suunnitellessa

ajatukset karkaavat väkisinkin pohtimaan erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoisia skenaarioita. Joka

tapauksessa tuohon 72 tunnin mahdolliseen häiriötilanteeseen on nyt Himaharjussa varauduttu.

Kuluneenakin lukuvuonna meillä on onneksi ollut ilo saada monta opiskelijaa tutustumaan

työhömme ja antamaan uusia ajatuksia ja näkökulmia arkeemme.



Lapset ja nuoret, koulunkäynti ja opiskelu, tilanne 6.5.2022

Lapsia ja nuoria on Himaharjun kirjoilla tällä hetkellä 26 nuorta; PT 7, ET 7 ja UT 7 sekä heidän

lisäkseen pihapiirin harjoitteluasunnoissa kolme nuorta ja taajamassa jälkihuollon piirissä kaksi

nuorta.

Lukuvuonna 2020–2021 on peruskoulua käynyt 16 lasta ja nuorta, joista 12 Kiuruveden

opetustoimen erityiskoulussa Himaharjun pihapiirissä ja 4 Kiuruveden keskustassa ylä- tai

alakoululla. Ylä-Savon ammattiopistossa Iisalmessa opiskelee 5 nuorta ja Kiuruveden

Hingunniemen yksikössä, hevostalouslinjalla yksi nuori.

Henkilökunnan lisä- ja täydennyskoulutus

Iloksemme saimme viime syksynä osallistua Jyväskylän Lastensuojelupäiville, jotka olivat koronan

vuoksi olleet sitä ennen tauolla vuonna 2020. Päivien teemana oli ”uuden edessä” ja saimme

omalla esittelypaikallamme kertoa Himaharjun toiminnasta ja täällä tehtävästä työstä. Uutta oppia

saimme luennoilta esimerkiksi jälkihuollon toteuttamisesta ja lapsen näkökulman huomioon

ottamisesta.

Muutenkin koulun penkillä on istuttu tänä vuonna runsaasti, vaikka kirjaimellisesti se useimmiten

onkin nyt tarkoittanut verkko-opintoja kotoa tai töistä käsin tapahtuvaa opiskelua.

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan tittelin saavat tänä keväänä Sirpa, Milla, Heli R ja

eläinavusteisiksi valmentajiksi puolestaan valmistuvat Marjaana, Marjut ja Ari R. Tammikuussa

Maria valmistui lähiesimiestyön ammattitutkinnon opinnoista. Toukokuussa 2021 Heli ja Katja

puolestaan valmistuivat lähihoitajiksi.

Edellisten lisäksi 11 kasvattajaa on suorittanut viiden opintopisteen koulutuksen liittyen

Nepsy-lapsen kanssa työskentelyyn sekä 3 kasvattajaa liittyen päihde- ja mielenterveystyöhön.

Tammikuussa alkoi psykiatrinen lastensuojelutyö -koulutus yhteistyössä lähialueen

lastensuojeluyksiköiden kanssa, johon osallistuu kuusi työntekijäämme. Tälle keväälle ja ensi

syksylle suunniteltu AVEKKI-koulutus koko henkilökunnalle toteutuu kolmessa ryhmässä.

Lukuvuosi 2022 – 2023, toimintasuunnitelma

Kuten kaikki aiemmin mukana olleet tietävät, vuosisuunnitelmamme on laadittu äitienpäivästä

äitienpäivään, jotta ehdimme saada mahdollisimman monet kesän suunnitelmat valmiiksi ja

muutoksia tulisi mahdollisimman vähän.

Toivomme hartaasti, että ehditte tutustua alla olevaan tulevan kesän ja lukuvuoden

tapahtumakalenteriin, jotta voimme ajoissa huomioida mahdolliset päällekkäisyydet tms.

Merkitkää tapahtumia kalenteriinne, josko innostuisitte osallistumaan kesäleirille tai vaikkapa

itsenäisyyspäivän arvokkaaseen juhlaan.



Vuosisuunnitelman perustana toimivat kouluvuoden lomat sekä isän- ja äitienpäivät, joulu ja

pääsiäinen – jolloin mahdollisuuksien mukaan nuoret pääsääntöisesti ovat kotiharjoittelujaksoilla.

Toimintasuunnitelma luo perustan Himaharjun arjen struktuurille ja kun se on lasten, kasvattajien

ja teidän läheisten sekä yhteistyökumppaneidemme tiedossa, niin silloin tapahtumat ja

normaaliarjesta poikkeavat asiat eivät tule kenellekään yllätyksenä.

Tulevana vuonna on vuorossa turvallisuuskoulutus AVEKKI keväällä ja syksyllä 2022 koko

henkilökunnalle ja neuropsykiatrisen valmentajan ja DDP-koulutukset jatkuvat kumpikin neljän

kouluttautujan voimin. Lisäksi ainakin kolme oppisopimus –kouluttautujaa puurtaa kasvatusalan

perustutkinnon merkeissä.

Koko talon palaveri- ja koulutusiltapäiviä on vähennetty ja niiden sijaan Talojen tiimi- ja

työnohjausaikoja on puolestaan lisätty. Tiimit kokoontuvat kerran kolmessa viikossa ja

työnohjaukset tiimeittäin kerran kuukaudessa. Päivittäiset vuoronvaihtopalaverit pidetään sen

sijaan entiseen malliin klo 14.20-15.00.

Yhteistoiminta ja kehittämispäivät jatkuvat nekin ennallaan touko- ja marraskuussa sekä

työntekijöiden toimintailtapäivät toteutuvat helmi-maaliskuussa.

Tavoitteena näillä kaikilla on ammattitaitoinen työyhteisö sekä yhteisiin näkemyksiin ja arvoihin

perustuva toimintamalli, joka toimii perustana kasvatus- ja hoitotyölle.

Lasten ja nuorten yhteisöpalaverit pidetään kerran viikossa jokaisella talolla (UT torstaisin klo17,

sekä PT ja ET tiistaisin klo17). Yhteisöpalaverissa lapset suunnittelevat tulevan viikon toimintoja ja

kertovat viikonlopun toiveista liittyen ruokaan, ajanviettoon ja harrastuksiin. Yhteisöpalaverissa

lapset esittävät myös uudistuksia tai toiveita toiminnallemme. Tavoitteena on lasten osallisuuden

konkreettinen toteutuminen arjessa. Yhteisön ryhmäytymisen ja fyysisen terveyden tukemiseksi

taloilla on kerran viikossa omat liikuntaillat, joiden sisältö suunnitellaan yhdessä lasten kanssa.

Sisältöinä on esimerkiksi sählyä, uintia, sulkapalloa, keilausta, jumppaa.

Himakansioon on laadittu raameja lasten ja nuorten sääntöihin, jotka eivät voi olla kaikille samat,

johtuen ikäjakaumasta ja ikätasosta. Himakansion raameja tarkennetaan jokaisen lapsen ja nuoren

kohdalla asiakassuunnitelmapalaverissa, jolloin suunnitellaan yksilölliset säännöt esimerkiksi

pelaamiseen, puhelimen käyttöön ja arjen askareisiin. Asiakassuunnitelmapalaverissa määritellään

myös tavoitteet, jotka ohjaavat sen pohjalta tehtävän hoito- ja kasvatussuunnitelman. Tähän

suunnitellaan myös arjessa tapahtuva kuntoutustoiminta. Tavoitteeksi asetetaan esimerkiksi, että

nuori aloittaa seuraavan lukukauden Kiuruvedellä yläkoululla ja tätä kohti tehdään portaittainen

suunnitelma yhdessä koulun kanssa. Suunnitelma voi sisältää osan tunneista yläkoululla,

koulukyydillä kulkemisen harjoittelua ja sääntöihin tutustumista.

Tavoitteiden toteutumista seurataan myös kausikoosteessa, jonka nuori tai lapsi tekee

lähikasvattajan kanssa yhdessä. Kausikoosteen laatimisen aikaväli sovitaan yksilöllisesti

asiakassuunnitelmapalaverissa.



Aikataulusuunnitelma ja tapahtumakalenteri

ajalle 8.5.2022 – 12.5.2023

Toukokuu 2022

11.-12-5. henkilökunnan AVEKKI-koulutus, 1/3 henkilökunnasta.

Kesä- ja heinäkuu

4.6. peruskoulut päättyvät. Päättäjäisjuhla torstaina 2.6., todistusten jako lauantaina 4.6.

5.6 -9.8. KESÄLOMA, kotiharjoittelujaksot ja / tai vanhempien vierailut Himaharjussa

24.-26.6. Juhannus, jota vietämme perinteisesti grillaten, savusaunassa saunoen ja taikojen tekemisen sekä

kokon polton kera. Saa nähdä, toteutuvatko perinteiset juhannusravit Vieremällä… Tervetuloa joukkoon!

1.-3.7. läheisten ja lasten yhteinen kesäleiri Himaharjussa. Ohjelmasta ja ilmoittautumisista laitamme teille

kirjeen lähempänä tuota ajankohtaa. Tervetuloa!

13.-17.7. Kiuruveden iskelmäviikko, jota nyt pääsemme viettämään kahden koronavuoden tauon jälkeen.

Me Himaharjulaiset osallistumme kukin voimiemme mukaan tapahtuman siivoustalkoisiin, josta palkkioksi

saamme talkooruokaa, jäätelöä, makkaraa sekä mahdollisuuden osallistua seuraamaan esiintyjiä.

Lasten kesäretket toteutetaan tänäkin vuonna pienissä ryhmissä pääsääntöisesti taloittain.  Suunnitelmissa

on ainakin vaellusta, kaupunki- ja shoppailulomailua sekä seikkailupuistossa käynti.

Päätalon lasten kesäretki on 2.-4.8.

Uusitalon ja Elinantalon nuorten kesäretket pidetään taloittain 2.-5.8.

Elokuu

7.8. Kahden nuoren konfirmaatio ja rippijuhlat

10.8. peruskoulun lukuvuosi alkaa

Syyskuu

4.-5.10. Lastensuojelupäivät Lahdessa, jonne matkaan lähtee n. 10 hengen joukko opiskelemaan uusinta

tietoa ja samalla tapaamaan kollegoita ympäri Suomea.

Vko 38 tai 39 ruskavaellusretki, jonka toteutuminen riippuu säästä, ruskan tulosta, halukkaista lähtijöistä;)

Lokakuu

2.10. TAKSVÄRKKIPÄIVÄ

17.-23.10. eli vko 42 syysloma, kotiharjoitteluajaksot / vanhempien vierailut Himaharjussa

4.11. Halloween –juhlat TERVETULOA!

Marraskuu

11.-13.11. kotiviikonloppu / vanhempien vierailut Himaharjussa (isänpäivä),

11.-12.11. henkilökunnan TYKY-retki Vuokattiin, jossa tänä vuonna vuorossa ovat kuntotestit.

Joulukuu

Perjantaina 2.12. klo 9.00 Itsenäisyysjuhla, TERVETULOA!

22.12. syyslukukauden viimeinen koulupäivä, joululoma alkaa, Joulujuhla alk. klo 9.30, TERVETULOA!

23.12.-8.1 JOULULOMA, kotiharjoittelujaksot / vanhempien vierailut Himaharjussa



V. 2023
Tammi- helmikuu

9.1. maanantaina on kevätlukukauden ensimmäinen koulupäivä

3.-5.2. Talvileiri Himaharjussa, Toivottavasti tapaamme leirillä mahdollisimman monet teistä läheisistä!

helmi-maaliskuussa työntekijöiden toimintailtapäivät

Maalis- huhtikuu

6.-12.3. eli vko 10 talviloma koulusta, kotiharjoittelujaksot ja/tai vanhempien vierailut Himaharjussa

16.-20.3. to-ma Vuokatin retki Päätalo,

23.-27.3. to-ma Vuokatin retki Elinantalo

ja 30.3.-3.4. to-ma Vuokatin retki Uusitalo.

Retket toteutetaan kunkin talon osalta kahdessa osassa siten, että ensimmäinen ryhmä on

Vuokatissa to-la ja toinen ryhmä la-ma.

7.4-10.4. pääsiäinen, kotiharjoittelujaksot / vanhempien vierailut Himaharjussa

Toukokuu

12.5. VUOSIKERTOMUS ja SUUNNITELMA jaetaan

12.–14.5. pe-su kotiharjoittelujaksot ja/tai vanhempien vierailut Himaharjussa (äitienpäivä)

12.5. perjantaina henkilökunnan suunnittelu ja yhteistoimintapäivä

Olette kaikki erittäin LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA mukaan tapahtumiimme. Erityisesti toivomme teidän

vanhempien ja läheisten läsnäoloa, sillä teidän tukenne on lapsille kaikkein merkityksellisintä – se on selvää.

Toisaalta olemalla itse läsnä, te pääsette parhaiten seuraamaan lastenne arjen sujumista Himaharjussa ja

kehittämään toimintaamme.

Toimenkuvat eli keneen meistä on missäkin tilanteessa parasta ottaa yhteyttä

Kasvattajat toimivat kolmessa eri vuorossa; aamu, ilta ja yö, joista yövuoroja tekevät

pääsääntöisesti vain tietyt neljä kasvattajaa. Kasvattajien vastuulla ovat varsinaisen arjen hoito- ja

kasvatustyön ohella myös arjen rutiininomaisista kuntouttavista toiminnoista huolehtiminen. Näitä

ovat esim. ateriapalvelut, vaatehuolto, puhtaanapito ja tallitoiminta, joihin kaikkiin nuoret

osallistuvat kukin kykyjensä mukaan.

Lähikasvattajat ovat vastuussa omien nuortensa asioiden hoitamisesta; verkostotyöskentelystä,

kausikoosteiden sekä hoito- ja kasvatussuunnitelmien laatimisesta, hankinnoista, vaatteista jne…

Koulunkäyntiavustajat toimivat pääsääntöisesti koululla, mutta myös koulun ulkopuolella aamuisin

ja iltapäivisin koulun jälkeen.

Päävastuuta tallitoiminnasta kantaa ratsastuksenohjaaja Maria Röntynen ja EASEL-ohjaaja Sanna

Hukkanen.



Erityistyöntekijät toimivat arjessa kasvattajien tukena mm. ASU-palavereissa sekä arjen

kasvatustilanteissa.

Vastaava erityistyöntekijä toimii erityistyöntekijöiden tukena ja hänen tehtävänään on myös

kehittää kasvatustyötä sekä toimia koordinaattorina talojen välisessä kasvatustyössä.

Tiimien lähijohtajat vastaavat oman talonsa arjen toiminnasta, sen suunnittelusta ja

kehittämisestä sekä toimivat myös tiimipalavereiden koollekutsujina ja vetäjinä.

Maria toiminnanohjaajana opettelee toiminnanjohtajan ja kasvatusjohtajan tehtäviä muutaman

vuoden sisällä tapahtuvaa sukupolvenvaihdosta ajatellen.

Terttu toiminnanjohtajana ja Kari kasvatusjohtajana yhdessä erityistyöntekijöiden kanssa

linjaavat kasvatuskäytänteitä, pitävät yllä tietoisuutta lastensuojelulainsäädännöstä ja kehittävät

tapoja toteuttaa lapsen etu arjen tilanteissa ja pitkän tähtäimen kasvatuksessa. Tertun ja Karin

toimenkuviin kuuluvat myös osallistuminen henkilökunnan- ja johtoryhmän kokouksiin,

työnohjauksiin sekä vaativimpiin arjen kasvatustilanteisiin. Kari toimii tarvittaessa myös

vuorovahvuudessa sairauslomien aikaan tms. yllättävissä lisäresurssia vaativissa tilanteissa.

***

Vakinaisen henkilökuntamme kokoonpanon sekä tarkemmat toimenkuvat löydät nettisivuiltamme.

Työyhteisön monipuolinen koulutustausta ja eri-ikäisten sekä eri sukupuolta olevien kasvattajien

joukko antaa laaja-alaisen ja monipuolisen näkökulman kasvatus- ja hoitotyöhön.

Yhteystiedot löydät seuraavalta sivulta



YHTEYSTIEDOT (leikkaa talteen)

Osoite; Himaharjun lasten- ja nuortenkoti, Harjuntie 40, 74840 Koppeloharju

e-mail; etunimi.sukunimi(at)himaharju.fi

Puhelinnumerot;

Päätalo aikuiset 050 919 0139, nuoret 0400 2101 59,

lähijohtaja Saara Hyvärinen 050 442 9350, erityistyöntekijä Marjaana Ohtonen 050 470 1466

Elinantalo aikuiset 045 124 7622, nuoret 050 3305 199

lähijohtaja Sakari Kaikkonen 050 407 7652, erityistyöntekijä Petra Mähönen 050 340 3455

Uusitalo aikuiset 050 371 8877, nuoret 050 5433 827,

lähijohtaja Niina Halonen, 050 4620 194, erityistyöntekijä Suvi Happonen 050 549 9655 ja Heli

Rantonen 050 324 6627

Vastaava erityistyöntekijä Pirjo Mäenpää-Ronkainen 050 364 9876

Toiminnanohjaaja Maria Röntynen 050 3678 795

Terttu puh. 050 3420 730, Kari 050 3225 258, arkisin klo 9-17

Puhelinliikenteestä huomioitavaa;

Nuorille soitettaessa mielellään vanhempien puhelut klo 20.00 mennessä ja kaveripuhelut klo

19.00 mennessä. Henkilökunnalle soittaessanne pyydämme huomioimaan, että päivittäinen

vuoronvaihtopalaverin aika on klo 14.15-15 ja tiistaisin sekä keskiviikkoisin klo 11.30-16 välinen

aika on varattu henkilökunnan kokouksille, työnohjauksille ja koulutuksille.

Toivomme, silloin kun vain on mahdollista, niin ottaisitte nuoren asioissa yhteyttä

hänen jompaankumpaan lähikasvattajaansa.

Ystävällisin kevätterveisin

Himaharjun väki


