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Arvoisa lasten kotiväki, läheiset sekä yhteistyökumppanimme,  

Hyvää Äitienpäivää  ja mukavaa kesän odotusta teille kaikille! 
Ohessa lyhyt toimintakertomuksemme 9.5.2016-14.5.2017 sekä 

toimintasuunnitelma ajalle 15.5.2017-13.5.2018 – eli äitienpäivästä 
äitienpäivään. 

  
Himaharjun 19. toimintavuosi on meneillään, mikä samalla tarkoittaa sitä 
että 20 vuotta tulee täyteen vajaan kahden vuoden kuluttua 31.12. 2018 

 
 Toivomme sinun tutustuvan tulevan kesän ja lukuvuoden tapahtumakalenteriin, 
jotta voimme ajoissa huomioida mahdolliset päällekkäisyydet tms. Merkitse myös 

tapahtumia kalenteriisi, josko vaikka innostuisitkin osallistumaan vaikkapa 

Itsenäisyysjuhlaamme tänä Suomi 100 -juhlavuonna  
 

Vuosisuunnitelman perustana toimivat kouluvuoden lomat sekä isän- ja 
äitienpäivät, joulu ja pääsiäinen – jolloin mahdollisuuksien mukaan nuoret 

pääsääntöisesti ovat kotiharjoittelujaksoilla.  
 
 

Vuosi 2016-2017,   lyhyt toimintakertomus 

 
Kesällä 2016 vietimme yhden nuoren konfirmaatiojuhlia ja koulujen loputtua kolmen nuoren peruskoulun 

päättymistä.   

Perinteisinä kesän tapahtumina olivat läheisten leiri (ent. perheleiri) ja Kiuruveden iskelmäviikko sekä 

kesäretket, jotka suuntautuivat Viipuriin sekä Power Parkiin. Näiden lisäksi retkeilimme kalastaen ja 

luonnosta nauttien lähimaisemissa pikkuporukoilla. 

Talvella olimme perinteisellä Vuokattileirillä pe-ma hiihtäen, lasketellen, ulkoillen ja ryhmäytyen leikin ja 

leirin lomassa. Himaharjussa saimme mm. hiihtää, pilkkiä ja pelata sählyä sekä lopputalvesta jääkiekkoakin 

kaukalon valmistuttua. 

Itsenäisyysjuhlaamme juhlisti läsnäolollaan sekä viihdytti ja arvosti puheellaan Merja-opettajan meille 

yllätykseksi organisoima hiihtäjälegenda Juha Mieto. 

Täydenkuunhiihto hiihdettiin tällä kertaa helmikuussa ja kaikki pääsivät maaliin saakka. 

 

Rakennusinvestoinneista kuluneen lukuvuoden aikana valmistuivat sähly”areena”, jääkiekkokaukalo sekä 

traktoritalli + korjaustilat. 

 

Lapset ja nuoret sekä koulunkäynti ja opiskelu 

Tällä hetkellä (10.5.2017) kirjoillamme on yhteensä 22 lasta ja nuorta.  

Himaharjun Päätalossa asuu 7 poikaa ja Elinantalossa 6 tyttöä sekä pihapiirin harjoitteluasunnoissa 4  nuorta. 

Kiuruveden tukiasunnoissa  asuu 3 ja omassa asunnossaan (jälkihuollossa yli 18 v) kaksi nuorta.. 

 

Lukuvuonna 2016 - 2017 nuorista kaksi on käynyt Kiuruveden lukiota ja yksi Iisalmen ammattikoulua 

(autonasentaja), yksi on Hingunniemen hevostalouslinjalla ja kaksi Iisalmen ammattikoulun Valma-linjalla. 

Peruskoululaisia on 15, joista 10 oppilasta suorittaa peruskouluaan täällä Himaharjun pihapiirissä 

sijaitsevassa Kiuruveden opetustoimen erityiskoulussa ja 4 opiskelee Kiuruveden taajaman yläkoulussa ja 



kaksi Luupuveden alakoulussa. 

 

Kouluksi voitaneen mainita myöskin ajokoulua, jonka suorittaneita viime lukuvuoden aikana löytyy niitäkin 

yksi autoilija ja yksi motoristi. 

 

Henkilökunnan koulutus 

Tämän lukuvuoden aikana saimme taloon neljä uutta Nepsy-osaajaa (ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen 

valmentaja); huhtikuussa valmistuivat Marjaana, Tiina, Ari R ja Joel.. 

Oppisopimusopiskelunsa päätökseen saivat Ari Reinikainen (6/16 nuoriso ja vapaa-ajanohjaaja) sekä Eila 

Tiikkainen (12/16 lasten- ja nuorten erityisohjaaja). 

ART-oppia (Aggression Replacement training ®, jonka voisi suomentaa esim. ”aggressiota 

korvaavan käytöksen treenaaminen”) kävivät hankkimassa Maria ja Sakari, joiden tehtävänä on tulevana 

vuonna jalkauttaa työskentelymallia koko työryhmälle. 

Verkostoitumassa ja ideoita hakemassa käytiin Joensuussa lastensuojelun kesäpäivillä, jonne osallistuivat 

Linda, Marja, Ari L, Sakari, Terttu ja Kari sekä Jyväskylässä lastensuojelupäivillä, jonne puolestaan 

osallistuivat Linda, Jukka, Kati, Marjaana, Terttu ja Kari.  

Koko henkilökunta kävi verkostoitumassa ja hakemassa ideoita sekä lisäeväitä marraskuussa Harjulan 

perhekeskuksesta Kauhajoelta, josta saimmekin paljon uusia työkaluja ja pohdittavaa mukaamme. Kiitos 

kestityksestä ja antoisasta päivästä! 

Linda on jatkanut työnohjaaja koulutusta Oulun Yliopiston kirjoilla ja Kari täydensi tietojaan Soili 

Poijulan traumakoulutuksessa. 

Edellisten lisäksi koko henkilökunta on osallistunut työnohjaukseen kerran kuukaudessa sekä muutama on 

saanut myös yksilötyönohjausta.  

 

Kiitos teille jotka vastasitte Aluekehityssäätiön puolestamme tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn, 

saimme sieltä kautta mukavasti palautetta tulevaisuuden viitoittamiseen. (Tosin olitte olleet vähän liian 

kilttejä ja nuukailleet kehittämisideoiden kanssa ;)) Perheleiritoivettanne emme valitettavasti kyenneet vielä 

tänä vuonna toteuttamaan, koska olimme ”mattimyöhäisiä” lähtiessämme keväällä kyselemään leiripaikkoja. 

Ensi vuonna tavataan Rautavaaralla toivon mukaan!   

Lähikasvattajatyöskentelyyn sen sijaan olemme pyrkineet tekemään toiveidenne mukaisia muutoksia, 

kuten mm. huomioimaan lähikasvattajien vuorottelun lomissa sekä tänä vuonna teemme kesäretket 

lähikasvattajien ja nuorten toimesta pienemmissä ryhmissä, joissa voi Himaharjun kustantamana olla mukana 

max. 2 perheenjäsentä. 

 
Suuret Kiitokset teille kaikille kuluneesta vuodesta ja erityiskiitokset teille, 
jotka olette ilahduttaneet meitä vierailemalla Himaharjussa. Vierailunne 

antaa meille huikean mahdollisuuden tutustua toisiimme paremmin. 
Kiitos erityisesti saamastamme palautteesta, joka auttaa meitä arjen 

kasvatustyössä. 
**** 

Lukuvuoden 2017-2018 toimintasuunnitelma 
Koko työryhmä opettelee edelleen ratkaisukeskeistä toimintamallia ja DDP - työskentelyä 

(kiintymyssuhdetta korjaavaa hoito- ja kasvatustapaa). Usea nuori käy TietoTaito group:ssa DDP- 

työskentelymallia mukailevassa terapiassa / kuntoutuksessa osittain ja tarvittaessa yhdessä aikuisen kanssa. 

(Aiheeseen voi tutustua joko kirjoista; Daniel A. Hughes: Tie traumasta tervehtymiseen ja Arthur Becker-

Weidman: Auta lasta kiintymään tai googlettamalla DDP-vuorovaikutus). 

Työryhmämme työnohjaajana jatkaa edelleen työnohjaaja, coach, sosiaalipsykologi, biokemisti, HHJ 

Satu Roos. 
Mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijoiksi lähihoitajat Jarkko ja Ville. 

Oppisopimuslaisista Marjo valmistuu tammikuussa 2018 lasten ja nuorten erityisohjaajaksi;) 

Linda jatkaa Oulun Yliopiston kirjoilla opintojaan ratkaisukeskeiseksi työnohjaajksi ja koko 

henkilökunnalle on luvassa lakisääteinen työturvallisuuskoulutus em. ART:n lisäksi. 

Lastensuojeluliiton järjestämille kesäpäiville sekä valtakunnallisille lastensuojelupäiville osallistumme 

isolla porukalla entiseen tapaan tavoitteena verkostoituminen ja uusimman tiedon sekä ideoiden kalastus. 

 

Muutoin kehittämistyö jatkuukin lähes entiseen tapaan; päivittäiset vuoronvaihtopalaverit klo 15.15-16.00 ja 

nuorten yhteisöpalaverit  tiistaina klo 17-18 sekä koko henkilöstön työnohjaus kerran kuukaudessa. 



Sen sijaan viikoittaiset henkilökunnan tiistaipalaverit on muutettu joka kolmas viikko pidettäviksi koko 

henkilökunnan yhteisiksi info- ja ohjaustilaisuuksiksi klo 10-15.00. Tämä muutos siksi, että 

viikkopalavereihin pääsi osallistumaan vain pieni osa työntekijöistä. 

Kehittämispäivät jatkuvat entiseen malliin touko- ja elokuussa sekä TYKY-päivä marraskuussa ja naisten ja 

miesten sauna-illat helmikuussa.  

Tavoitteenahan näillä kaikilla on ammattitaitoinen työyhteisö sekä yhteisiin näkemyksiin ja arvoihin 

perustuva toimintamalli, joka toimii perustana kasvatus- ja hoitotyölle. 

 

Yksi nuorten oma foorumi yhteisön pelisääntöjen luomiselle, läheisempään toisten tutustumiseen ja myös 

omien tunnekokemusten jakamiseen ovat keskiviikkoisin toimivat tyttöjen ryhmä ja poikien 

ryhmäliikuntatuokio. 

Karin pari vuotta sitten psykoterapiaopintojen myötä taloon tuoma Muksu- ja taito-oppi –  joka on alun 

perin Ben Furmanin kehittämä ratkaisukeskeinen menetelmä, millä lapsille opetetaan eri taitoja – jatkuu 

edelleen ollen yksi arjen tärkeistä työvälineistä. Menetelmän ideanahan on luopuminen ongelmista ja ”älä ja 

ei-kielestä” kääntämällä ne positiivisiksi tavoitteiksi. Muksuopista lisää saat tietoa Googlesta tai Furmanin 

kirjasta Muksuoppi, jota varmasti saa jokaisesta kirjastosta.  

 

Sääntökansio on  puolestaan kutistunut eli suuresta ikäjakaumasta (7-17v) johtuen sääntökansion ohjeistus 

on vähemmän yksityiskohtainen ja enemmän laajempia toimintalinjoja määrittelevä perusopus, jonka 

pohjalta kullekin nuorelle laaditaan hänen itsensä ja huoltajien kanssa yhdessä ASU:ssa omat yksilökohtaiset 

rajat ja tavoitteet. 

Esim. puhelimen käyttö; 17-vuotiaan tulee kyetä jo kantamaan vastuuta erilaisten sovellusten käytöstä ja 

hallinnasta aivan eritavoin kuin 7-vuotiaan, joten puhelimen / tabletin ym. käytön ohjeistus on aivan toinen. 

Toisaalta etenkin toisen asteen opiskelijat tarvitsevat nettiä paljon myös opiskelussaan. Toisena esimerkkinä 

viikkosiivous, jonka tuomat velvoitteet ovat erilaiset liittyen paitsi ikään niin myös kuntoisuuteen. 

Sääntökansioon voitte tarkemmin tutustua meillä käydessänne. 

 

 

Kesän 2017 aikana emme isommin rakenna, mutta teemme joitakin korjausrakennusinvestointeja, joissa osa 

nuorista voi samalla toimia kirvesmiehen apuna kesän aikana; Vanha riihi ja aitat nostetaan ylös maan 

pinnasta ja perustetaan uudelleen. Näiden lisäksi tulevat erilaiset ulko- ja sisätilojen korjaus- ja maalaustyöt. 

 

Henkilökuntatilanne; 

Elämä on muutakin kuin työtä ja niinpä henkilökunnankin tilanne aina elää vuoden mittaan; Sanna 

Laakkonen siirtyi samoihin hommiin lähemmäs kotiaan ja Arja Halonen jatkaa psykoterapiaopintoja 

palkattomalla vapaalla. Toivotimme heille onnea ja lupasimme pitää paikkoja ”vapaana” ;). 

Tilalle olemme onneksemme vakinaisten riveihin saaneet myös mukavia, päteviä, kokeneita ja toivottavasti 

pitkäaikaisia kasvattajia ; sosionomi Petra Mähösen sekä lasten ja nuorten vapaa-ajanohjaaja Joel Puustin, 

joka työskenteli viime kevään ja kesän sijaisena. Niinikään vakinaisten riveihin ovat siirtyneet myös 

oppisopimusopiskelijamme Eila ja Ari. 

 

Vakinainen henkilökunta, ammattinimike, työkokemus Himaharjussa ja koulutus, R = 

ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja  (tämä tieto löytyy myös nettisivuiltamme) 

  

Kari Röntynen  kasvatusjohtaja 18v  psyk.sh., Ratk.kesk.perhe- psyk.terapeutti       

Terttu Röntynen toiminnanjohtaja 18v    psyk.sh., seksuaaliterap., Ratk.kesk. työnohj.  

 

Jukka Utriainen tiimivastaava (PT) 15v  psyk.sh., sähköasentaja, R 

Marja Hyvärinen tiimivastaava (jälkih.) 12v  mielenterveyshoitaja, päihdetyöntekijä, R. 

Niina Halonen  tiimivastaava (ET) 7v sosiaaliohjaaja R 

Linda Hyytiäinen tiimivastaava (PT) 5v sosionomi/diakoni, lastentarhanopett. AMK, R 

 

Vesa Ahonen  kasvattaja 14v  lasten- ja nuorten vapaa-ajan ohjaaja 

Jarkko Kainulainen  kasvattaja 8v  lähihoitaja R  

Sakari Kaikkonen  kasvattaja 8v  yhteisöpedagogi, sos.pedagog. tallitoiminta R 

Pirjo Mäenpää-Ronkainen   kasvattaja 5v  nuorisotyöntekijä, sosionomi AMK, R 

Ari Luoma  kasvattaja 5v  sosionomi AMK, R 

Kati Huovila  kasvattaja 4v  sosionomi AMK, R  

Ari Reinikainen kasvattaja 4v  lasten- ja nuorten vapaa-ajanohjaaja, R 

Eila Tiikkainen kasvattaja 2v  lasten ja nuorten erityisohjaaja 

Marjaana Ohtonen kasvattaja 2v  sosiaalikasvattaja, R 

Tiina Laakkonen kasvattaja 2v  lasten ja nuorten erityisohjaaja, R 



Joel Puusti  kasvattaja 1v  nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, R 

Petra Mähönen kasvattaja 3kk  sosionomi 

 

Antti Luttinen  koulunk.av.ja, kasv.14v koulunkäyntiavustaja 

Ville Makkonen kasvattaja (yövalvoja) 5v lähihoitaja  

Eeri Tiikkainen ateriapalveluvastaava 3v suurtalouskokki 

 

opintovapaalla 

Arja Halonen  kasvattaja  psyk.sh., psyk.terapeuttiopisk. 

 

 

 

 

Lasten oppimisesta pihapiirissä sijaitsevassa Kiuruveden kaupungin opetustoimen erityisopetusyksikössä 

vastaa jo vuodesta 2011 lähtien tuttu erityisopettaja Merja Mönttinen.  

 

Sijaiset 

Vuosi-, sairaslomien, vanhempain- ja palkattomien vapaiden sijaisuuksia hoitavat edelleen Mirva 

Mykkänen ja Taru Raudaskoski, joka palasi äitiyslomalta kevään aikana sekä Maria Röntynen, joka 

vaihtaa sairaanhoidon opiskelijan roolin kesän ajaksi kasvattajan ja ratsastuksen ohjaajan rooleihin.  

Uutena sijaisena riviimme astui viime syksynä sairaanhoitaja Hanna Nerg, joka hoitaa Arja Halosen 

opintovapaan sijaisuutta sekä huhtikuussa sosionomi Tuija Nissinen, joka puolestaan auttaa meitä 

selviämään kesän lomien yli – ja toivottavasti vielä senkin jälkeen;) 

Kouluavustajan tehtäviä osa-aikaisesti hoitaa edelleen meiltä huhtikuun alussa eläkkeellä jäänyt Sinikka 

Manu. Yökkönä Villen lisäksi toimii tällä hetkellä koulunkäynninohjaaja Aki Pennanen.  

Toimistossa meitä auttelee viikoittain pitkäaikainen toimistotyöntekijämme Heli Niskanen kesän aikana 

kuljetustehtävissä Kari Tikkanen.  

 

Ostopalveluna säännöllisesti viikoittain toiminnassa mukana ovat: 

Sanna Hukkanen ratsastuksenopettaja ratsastuksenohjaaja 

Elina Erholtz  yhteisöpedagogi tyttöjen ryhmän ohjaaja 

Aki Ruotsalainen lasten- ja nuorten vapaa- kasvattajan äkilliset sijaisuudet 

  ajanohjaaja 

  

Oppisopimusopiskelija; 

Marjo Herranen avustava kasvattaja lasten ja nuorten erityisohjaaja (valm. 1/18) 

     

Pihaamme kaunistaa ja ulkotöissä nuoria ohjailee touko- lokakuun ajan puutarhuri Helena Meriläinen. 

 

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

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

 

Talli- ja hevostoimintaan liittyen saamme edelleenkin paljon kysymyksiä, joten kertauksena aina 

uudelleen; 

Jokaisella nuorella (jos ei ole allergioita) on 1-2 kertaa viikossa tallivuoro, johon kuuluu hänelle 

yksilöllisesti suunnitellut tehtävät; esim. hevosten kuljetusta, karsinan siivousta, hevosen hoitoa tms. 

tallityötä, joka edesauttaa hevosten hyvinvointia. Tallivuorossa on yleensä kaksi nuorta ja heidän kanssaan 

aina joku kasvattajista. 

Tallintunneille sen sijaan osallistuvat ainoastaan ne nuoret, joille siitä katsotaan olevan erityistä hyötyä. 

Tallitunneilla toimitaan ammattitaitoisen ratsastuksenohjaajan johdolla ja ne ovat tarkoitettu ratsastamiseen, 

ajamiseen tms. tekemiseen, jonka nuori voi pääsääntöisesti itse valita mielenkiinnon ja taitotason mukaisesti. 

Tallitunnit suunnitellaan yksilöllisesti; osalla niitä voi olla useita viikossa ja joillakin vaikkapa joka toinen 

viikko. 

Toiminnassa mukana olleet tietävätkin, joten heille kertaukseksi ja uusille kumppaneillemme tiedoksi, miksi 

katsomme talli- ja hevostoiminnan niin tärkeäksi osaksi kasvatus- ja hoitotyötä; 

 

tallitoiminta / toiminta hevosten kanssa; 

 antaa oppimisen ja onnistumisen kokemuksia 

 parantaa keskittymiskykyä ja itsehillintää 

 laajentaa elinympäristöä ja antaa elämyksiä 

 luo uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukselle 



 vahvistaa itsetuntoa 

 kehittää empatiakykyä sekä auttaa tunnesuhteen luomisessa elävään olentoon 

 lisää aktiivisuutta ja kehittää omatoimisuutta 

Ja jos nuori vielä ratsastaa, niin näiden lisäksi tulevat kunnon kohentuminen ja eri lihasryhmien 

vahvistuminen, koordinaation ja karkeamotoriikan paraneminen, nivelten liikkuvuuden ja selän 

toiminnallisuuden lisääntyminen. – Eli ei ole mitenkään vähäisistä asioista kysymys.  

Tämänkin kuluneen vuoden aikana useat nuoret ovat kehittyneet omissa tavoitteessaan tallitoiminnassa; osan 

tavoitteet ovat ratsastamisessa ja osa on keskittynyt hevosten hoitamiseen. Joillekin saavutus on siinä, että 

tallin vastuutehtävät sujuvat ongelmitta ja rutiinilla. 

 

 

TOIMENKUVAT eli  KEHEN ON MISSÄKIN TILANTEESSA PARASTA OTTAA YHTEYTTÄ; 

 

 Kasvattajat toimivat pääsääntöisesti kolmessa eri vuorossa; 8-16, 14-22  sekä 15-23, sekä Aki ja 

Ville yövuoroissa 22-08. Kasvattajien vastuulla ovat varsinaisen hoito- ja kasvatustyön ohella arjen 

”pyöritys”; ateriapalvelut, vaatehuolto, puhtaanapito ja tallitoiminta, joihin tietysti myös nuoret 

osallistuvat kukin kykyjensä mukaan. 

 

 Lähikasvattajat ovat vastuussa omien nuortensa kaikista asioista; perhe- ja verkostotyöskentelystä, 

hankinnoista, hoidon- ja kasvatuksen suunnittelusta, vaaterahoista sekä muista henkilökohtaisista 

menoista. 

 

 Koulunkäyntiavustajat toimivat pääsääntöisesti koululla, mutta myös koulun ulkopuolella 

aamuisin ja iltapäivisin. 

 

 Päävastuuta tallitoiminnasta kantaa EASEL-ohjaaja Sanna Hukkanen sekä kesän aikana 

ratsastuksenohjaaja Maria Röntynen. 

 kasvattajista talliosaajina toimivat sosiaalipedagogisen tallitoiminnan ohj. Sakari Kaikkonen 

sekä  Mirva Mykkänen ja Tiina Laakkonen  

 Tiimiesimiehet: Marja Hyvärinen (jälkihuollettavat), Niina Halonen (Elinantalo) sekä Jukka 

Utriainen (Päätalo) vastaavat kukin oman yksikkönsä toiminnasta.  

He vastaavat viikko- ja päiväsuunnitelmista, kotijaksojen matka-, viikko- ja ruokarahoista sekä  siitä, 

että annetut tehtävät ja vastuualueet tulevat hoidettua. Myös postiasiat sekä arkisto ovat heidän 

vastuullaan. Lisäksi jokaisella heillä on oma nimetty työtiiminsä, joiden työntekijöiden tukena he 

toimivat. 

Tiimiesimiehistä joku on joka päivä aamu- tai iltavuorossa myös kesän aikana – ainakin arkipäivinä. 

Kaikki kolme osallistuvat johtoryhmän kokouksiin sekä hoidollisten ja kasvatuksellisten 

toimintalinjojen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toimivat kasvattajien tukena arjen 

pulmatilanteissa. Heidät tavoittaa päivystyspuhelimen numerosta; 050-919 0139 

Kaikilla tiimiesimiehillä on myös lähikasvatettava. 

 

 Terttu on jäänyt vuoden alusta osa-aika eläkkeelle ja pikkuhiljaa osa hänen tehtäviään siirtyy Linda 

Hyytiäiselle, joka siirtyy vähitellen toiminnan ohjaajan tehtäviin vastaten lyhyen tähtäimen 

suunnittelusta ja toteutuksesta sekä henkilöstön työhyvinvoinnista. 

 

 Toiminnanjohtaja Terttu Röntysen vastuualueena ovat toiminnan pitkän tähtäimen suunnittelu, 

johtaminen ja markkinointi sekä henkilöstöhallinto.  

 

 Ylintä päätösvaltaa Himaharjussa käyttää kasvatusjohtaja Kari Röntynen, joka on vastuussa 

kasvatuksellisista toimintalinjoista ja taloushallinnosta, kiinteistöistä sekä Harjun maa- ja 

metsätilasta.  

 

Molempien toimenkuvaan kuuluvat myös osallistuminen hoito- ja asiakassuunnitelmiin, 

henkilökunnan- ja johtoryhmän kokouksiin, työnohjauksiin sekä vaativimpiin arjen 

kasvatustilanteisiin. Molemmat toimivat tarvittaessa vuorovahvuudessa sairauslomien aikaan tms. 

yllättävissä lisäresurssia vaativissa tilanteissa, jolloin osallistuvat tarpeen mukana myös esim. 

lääkehoitoon.   

 



Aikataulusuunnitelma ja tapahtumakalenteri kesälle ja syksylle 2017 sekä 

 tammi – toukokuulle  2018 

 

2017 
Kesäkuu   3.6. peruskoulut päättyvät, koulun päättäjäisjuhlat alk. klo 10, TERVETULOA juhlimaan 

kanssamme peräti kuuden nuoren peruskoulusta valmistumista  

 Tämän jälkeen vietämme historiamme toisia LAKKIAISIA, joihin osallistuvat ylioppilaan 

toiveen mukaisesti vain hänen kutsumansa vieraat. 
5. – 11.6. osalla yhteistoiminta- ja työviikko Himaharjussa, huoneiden suursiivous sekä talvi- 

ja kesävaatteiden läpikäynti yms. 

12.6.-10.8. KESÄLOMA, kotijaksot ja tai vanhempien vierailut Himaharjussa 

6.-7.6. Lastensuojelun kesäpäivät Kotkassa; Marja, Niina, Terttu ja Kari lähtevät 

päivittämään tietoja ja tapaamaan yhteistyökumppaneita 

23. – 25.6. Juhannus, jolloin mm. teemme taikoja ja käymme perinteisesti juhannusraveissa 

Vieremällä, ja sen jälkeen sään salliessa kokoonnumme yhteiselle juhannuskokolle 

TERVETULOA mukaan! 

 

Heinäkuu 6.-9.7.perhe- ja läheisten leiri Himaharjussa. Ohjelmassa on leikkimielisiä kilpailuja, 

luontoretki (säävaraus) tikkupullan, kahvin ja makkaran merkeissä, vanhempien omat ”vartit”, 

aikuisten ja nuorten välinen jalka- tai lentopallo tms. turnaus, karaokea sekä tietysti 

saunomista, uintia, grillaamista ja mukavaa yhdessä oloa. Ilmoittautumiset puh. 050-919 

0139, mielellään 30.6. mennessä. TERVETULOA tutustumaan, keskustelemaan,  jakamaan 

kokemuksia, oivaltamaan ja nauttimaan Suomen – toivottavasti lämpimästä –  suvesta 

 

12.-16.7.  Kiuruveden iskelmäviikko -musiikkitapahtuma, johon talkoisiin saavat osallistua 

kaikki nuoret halujensa ja kykyjensä mukaan ja myös vanhemmat ovat tervetulleita 

kantamaan kortensa kekoon. Talkoissa mukana olevat saavat Niittypassin. Muille 

vanhemmille on luvassa ilmaislippu valitsemaansa konserttiin. Esiintyjinä mm. Joel 

Hallikainen, Tarja Lunnas, TT-purontaka, Leif Lindeman, Janne Tulkki, Heikki Koskelo, 

Matti ja Teppo, Juha-Matti, Erin, Cat Cat, Kake Randelin ja Yö TERVETULOA! 

Lisätietoa iskelmäviikosta saat nettisivuilta osoitteesta www.iskelmaviikko.fi 

 

Elokuu 11.-12.8. Koulun aloittajaisretki johonkin… riippuu hiukan myös säästä, mennäänkö vesi- 

vai huvipuistoon. 

14.8.peruskouluvuosi alkaa 

 

Syyskuu  22.9.  TAKSVÄRKKIPÄIVÄ sekä Koulun ja kasvattajien syksyn suunnittelupäivä 

Himaharjussa 

26.-27.9. Lastensuojelupäivät Helsingissä – osa henkilökunnasta lähtee hakemaan uusimpia 

tuulia.  

 

Vko 38 tai 39 pyritään taas kerran järjestämään ruskavaellusretki, joka riippuu säästä, ruskan 

tulosta, ym. 

 

Lokakuu vko 42 syysloma,  kotijaksot / vanhempien vierailut Himaharjussa 

 

Marraskuu 4.11.Halloween –juhlat  TERVETULOA 

 

10.-12.11. kotiviikonloppu / vanhempien vierailut Himaharjussa (isänpäivä), pe-la 

henkilökunnan  TYKY-päivät, kuntotestit Vuokatissa. 

 

Joulukuu 5.12.  klo 9.00 Itsenäisyysjuhla, Suomi 100v TERVETULOA  

21.12. syyslukukauden viimeinen koulupäivä, joululoma alkaa, 

 Joulujuhla alk. klo 12 TERVETULOA 

 22.12.-3.1. kotijaksot / vanhempien vierailut Himaharjussa 

 

2018 
Tammikuu 4.1. kevätlukukauden ensimmäinen koulupäivä  

 

Helmikuu Keskiviikkona 31.1. täydenkuun hiihto, joka on jo osaltaan perinteeksi muodostunut 

http://www.iskelmaviikko.fi/


Himaharjussa pidettävä hiihtotapahtuma. Iltatapahtuma, johon kutsutaan myös ulkopuolisia 

osanottajia mukaan. Kuutamoulkoilua kahvittelun, mehuttelun ja makkaransyönnin lomassa 

=)  TERVETULOA 

 

16.2. perjantai –  naisten (henkilökunta) toimintailtapäivä ja 23.2. – miesten toimintailtapäivä. 

 

Maaliskuu Hiihtoloma koulusta vko 10  / 5.-11.3. kotijaksot ja/tai vanhempien vierailut Himaharjussa 

16.-19.3. pe-ma tyttöjen Vuokatin retki 

23.3.-26.3. pe-ma poikien Vuokatin retki  

 

Huhtikuu 29.3.-3.4. pääsiäinen, kotijaksot / vanhempien vierailut Himaharjussa 

  

Toukokuu 9.-13.5.ke-su kotijaksot ja/tai vanhempien vierailut Himaharjussa (helatorstai ja 

äitienpäivä) 

 11.5. perjantai henkilökunnan kehittämis- ja suunnittelupäivä 

 

 

Olette kaikki erittäin LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA mukaan tapahtumiimme ja toivomme teidän 

vanhempien ja läheisten löytävän tienne tänne Himaharjuun muulloinkin, sillä läsnäolonne on nuorille se 

kaikkien tärkein ja myös kasvatustyöllemme merkityksellinen asia. Ilman teidän tukeanne tulosta ei synny – 

se on selvää. Toisaalta vain olemalla itse läsnä te pääsette seuraamaan lastenne arjen sujumista Himaharjussa 

ja kehittämään toimintaamme.  

 

YHTEYSTIEDOT        
 
Osoite; Himaharju Oy, Harjuntie 40, 74840 Koppeloharju 

e-mail; etunimi.sukunimi(at)himaharju.fi, voit lähettää meille myös yhteispostia, esim. kaikille yhteisiä 

tiedotteita osoitteeseen; himaharju(at)himaharju.fi  

 

Puhelinnumerot; 

Päätalo (aikuiset)= päivystyspuhelin, pääsääntöisesti vastaa aina 050 – 919 0139,  

Elinantalo (aikuiset) 045-124 7622, Lähteentie (aikuiset); 045-842 3001 

poikien puh.: 0400-210 159 tyttöjen puh.: 050-330 5199 

Terttu puh. 050 – 342 0730,   Kari 050 – 322 5258, arkisin klo 9-17  

 

Puhelinliikenteestä huomioitavaa; 
Nuorille soitettaessa mielellään vanhempien puhelut klo 20.00 mennessä ja kaveripuhelut klo 19.30 

mennessä. Henkilökunnalle soittaessanne pyydämme huomioimaan, että päivittäin klo 15.15-16  on 

vuoronvaihtopalaveri ja noin joka kolmas keskiviikko klo 10-16 on henkilökunnan kokous / koulustus / 

infotilaisuus.. 

 

Kappaleesta ”työvuorot ja toimenkuvat” selviää parhaiten, missä asiassa kehenkin meistä kannattaa ottaa 

yhteyttä ja mihin aikaan meidät parhaiten tavoittaa. 

 

Nuorten omat puhelimet ovat heidän käytössään koulupäivän päätyttyä noin klo 20 saakka, riippuen 

yksilöllisesti laaditusta hoito- ja kasvatussuunnitelmasta. 

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

jompaankumpaan lähikasvattajaan. 

 

Kevätterveisin, 
Himaharjun väki 

 


