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Arvoisa lasten kotiväki, läheiset sekä hyvät 

yhteistyökumppanimme 
 

Näin äitienpäivän lähestyessä meillä kaikilla on vielä iloisia tapahtumia täynnä 
oleva kesä edessämme ja kouluvuoden mukaan elävillä häämöttää kesän jälkeen 

lisäksi suuria mahdollisuuksia tarjolla oleva kouluvuosikin – iloista ahertajaa 
odottaen. Elämme Himaharjussa siis vuoden parasta aikaa! 

 
Ohessa lyhyt toimintakertomuksemme 9.5.2017-13.5.2018 sekä 

toimintasuunnitelma ajalle 14.5.2018-12.5.2019 – eli äitienpäivästä äitienpäivään. 
Näin siksi, jotta olemme saaneet mahdollisimman monet kesän suunnitelmat 

valmiiksi ja muutoksia tulisi mahdollisimman vähän. 
  

Himaharjun 20. toimintavuosi on meneillään, mikä samalla tarkoittaa sitä 
että 20 vuotta tulee täyteen reilun puolen vuoden kuluttua 31.12. 2018  

Juhlat ovat kesällä 2019 – kuten 10-vuotisjuhlakin oli kesällä 2009. 
 

 Toivomme sinun tutustuvan tulevan kesän ja lukuvuoden 
tapahtumakalenteriin, jotta voimme ajoissa huomioida mahdolliset 

päällekkäisyydet tms. Merkitse myös tapahtumia kalenteriisi, josko innostuisit 
osallistumaan vaikkapa  

20.juhlavuotemme itsenäisyyspäivän karkeloihin. 
 

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

pääsääntöisesti ovat kotiharjoittelujaksoilla.  
 

Kiitokset kaikille kuluneesta vuodesta ja erityiskiitokset teille, jotka olette 
ilahduttaneet vierailuillanne. Tapaamisemme antavat meille arvokkaan 

mahdollisuuden tutustua toisiimme paremmin. 
Kiitos erityisesti saamastamme palautteesta, joka auttaa meitä kehittämään 

arjen kasvatustyötä. 
 

 
 
 



Lukuvuosi 2017-2018,   lyhyt toimintakertomus 
 

Kesäkuussa koulujen päätyttyä vietimme yhden nuoren lakkiaisia ja peräti kuuden nuoren peruskoulun 
päättymistä. Kesäkuun aikana saimme nauttia myös  kahden nuoren  konfirmaatiojuhlista sekä Savonian 
opiskelijoiden järjestämästä laavupäivästä. 
Heinäkuun perinteisiä tapahtumina olivat läheisten leiri ja Kiuruveden iskelmäviikko sekä kesäretket, jotka 
tehtiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa pienissä porukoissa nuorten, lähikasvattajien sekä perheenjäsenten 
kanssa – tehtiin pääsääntöisesti huvipuistoihin, konsertteihin ja kylpylöihin.  
Näiden lisäksi retkeilimme entiseen tapaan lähiseudulla kalastaen, vaeltaen ja luonnosta nauttien 
pikkuporukoilla. 
Elokuussa toteutuivat kesän odotetut yhteiset huvipuistoretket ennen koulun alkua ja syys-lokakuussa 
pääsivät halukkaat mukaan myös ruskaretkelle ihastelemaan pohjoisen värikkäitä vaaroja.  
Marraskuussa pidimme Halloween-naamiaiset sekä nuoret pääsivät kuulemaan kokemusasiantuntija-
räppäriä Ville Nurmista hänen vieraillessaan Himaharjussa. 
Joulukuussa vietimme arvokasta Suomi 100 itsenäisyyspäivää, juhlapuhujana ilmavoimien majuri Aki 
Komulainen.  
Tammikuussa toteutuivat perinteiset alennusmyyntireissut, jolloin tuhlattiin loput joululahjarahat. 
Helmikuussa toteutui 20. juhlavuotemme kunniaksi historian ensimmäinen läheisten talvileiri, joka onnistui 
loistavasti – todisteita löytyy nettisivuiltamme. 
Loppukuusta olivat perinteiset naisten ja miesten toimintailtapäivät, jonka miehet viettivät Kuopion 
jäähallissa hurraten ja naiset Iisalmessa ohjatusti kuntoillen ja pelaten. 
Helmikuun ja kaiketi koko 20. juhlavuoden merkittävimpinä tapahtumana lienee ministeri Annika Saarikon 
vierailu Himaharjussa, josta siitäkin parhaiten kertovat kuvat nettisivuillamme. 
Maaliskuussa tytöt ja pojat kävivät vuorollaan perinteisesti pidennetyllä viikonlopulla pe-ma 
laskettelemassa, hiihtämässä, kylpylässä,Superparkissa jne. Vuokatin upeissa maisemissa. Ja huhtikuussa 
jatkoimme perinteitä sählyturnauksen merkeissä Pulkkilassa – voitto jäi vieläkin haaveeksi ja ensi kerran 
haasteeksi. 
Kiuruveden uusi kaupunginhallitus kävi huhtikuun lopussa tutustumassa toimintaamme ja pihapiirissä 
sijaitsevaan erityiskouluun. 
 
Varsinaisia rakennusinvestointeja ei kuluneen lukuvuoden aikana nyt ollutkaan, mutta sen sijaan 
peruskorjausta sitäkin enemmän. 
 
Lapset ja nuoret sekä koulunkäynti ja opiskelu 
Tällä hetkellä (9.5.2018) kirjoillamme on yhteensä 22 lasta ja nuorta.  
Himaharjun Päätalossa asuu 7 poikaa ja Elinantalossa 7 tyttöä sekä pihapiirin harjoitteluasunnoissa 3 
nuorta. 
Kiuruveden taajamassa Lähteentiellä asuu kaksi ja omassa asunnossaan kaksi nuorta, Lapinlahdella yksi 
nuori. 
 
Lukuvuonna 2017 - 2018 nuorista kaksi on käynyt Iisalmen ammattikoulua (autonasentaja ja tarjoilija), kaksi 
on Hingunniemen hevostalouslinjalla ja kaksi Iisalmen ammattikoulun Valma-linjalla. Peruskoululaisia on 
16, joista 13 oppilasta suorittaa peruskouluaan Himaharjun pihapiirissä sijaitsevassa Kiuruveden 
opetustoimen erityiskoulussa ja yksi opiskelee Kiuruveden taajaman yläkoulussa ja kaksi Luupuveden 
alakoulussa. 
 
 
 
Henkilökunnan koulutus (mennyt ja tuleva –  osa jatkuu) 
Tänä 20. juhlavuonna olemme panostaneet henkilökunnan koulutukseen vielä entistä enemmän. 

 Tänäkin lukuvuonna saamme taloon kaksi uutta Nepsy-osaajaa (ratkaisukeskeinen 



neuropsykiatrinen valmentaja); toukokuussa valmistuvat Petra Mähönen ja Hanna Nerg. 
 Oppisopimusopiskelunsa päätökseen sai Marjo Herranen 1/2018, (lasten- ja nuorten erityisohjaaja) 

ja  
 Aki Pennanen puolestaan aloitti syksyllä lasten- ja nuorten vapaa-ajanohjaajana 

oppisopimuksessa. 
 Pirjo on suorittanut tänä lukuvuonna Psykoterapian perusteet –opinnot aikomuksena jatkaa 

lyhytterapiakoulutukseen. 
 Niina on aloittanut tammikuussa kaksi vuotta kestävän Johtajuuden erityisammattitutkinnon.  
 Linda jatkaa 2,5 vuotista työnohjaaja koulutusta Oulun Yliopistossa ja valmistuu jouluk.-18.  
 Marjaana, Ari R, Sakke ja Ville täydentävät mielenterveys- ja päihdetyön osaamistaan 1,5 vuotta 

kestävällä täydennyskoulutuksella,   
 Tampereella 2-päiväisillä luennoilla DDP-osaamistaan  (vuorovaikutukseen perustuva 

kiintymyssuhdehäiriöitä korjaava kasvatus- ja hoito) kävivät puolestaan täydentämässä 
Marjaana, Joel ja Jarkko.  

 Kari ja Terttu päivittivät hekin tietojaan trauma- ja lakikoulutuksissa sekä häpeäseminaarissa. 
 

Edellisten lisäksi koko henkilökunta päivitti turvataitonsa Safecaren kaksipäiväisessä koulutuksessa sekä 
osallistui työnohjaukseen noin kerran kuukaudessa sekä muutama on käynyt yksilötyönohjauksessa.  

 
Verkostoitumassa ja ideoita hakemassa käytiin Kotkassa lastensuojelun kesäpäivillä, jonne osallistuivat 
Niina, Marja, Maria, Terttu ja Kari sekä Helsingissä lastensuojelupäivillä, jonne puolestaan osallistuivat 
Linda, Jukka, Pirjo, Ari R, Maria, Eila, Terttu ja Kari. Ensimmäistä kertaa meillä oli myös oma ständipaikka, 
jossa esittelimme kukin vuorollamme Himaharjun toimintaa. Mainittakoon, että itse Pentti Arajärvi halusi 
kynämme, joka muista poiketen oli lyijykynä! 
Koko henkilökunta kävi hakemassa uutta puhtia kuntoiluun sekä omasta voinnista huolehtimiseen 
marraskuussa Rautavaaran Metsäkartanolta, josta saimmekin paljon uusia työkaluja ja pohdittavaa 
mukaamme. Kiitos kaikille antoisasta päivästä ja iloisesta illasta! 

 
 
Lukuvuoden 2017-2018 toimintasuunnitelma 
Koko työryhmä on sitoutunut kouluttautumaan sekä toteuttamaan arjessa ratkaisukeskeistä 
toimintamallia ja DDP - työskentelyä (kiintymyssuhdetta korjaava hoito- ja kasvatustapa).  
Usea nuori käy TietoTaito group:ssa DDP- työskentelymallia mukailevassa terapiassa tai kuntoutuksessa 
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). 
 
Tulevana kesänä päivitämme kaikki sekä lääkehoidon että ensiapukoulutuksemme ja syksyllä jatkamme 
kuukausittain toistuvaa ryhmätyönohjausta, jossa jatkaa edelleen työnohjaaja, coach, sosiaalipsykologi, 
biokemisti, HHJ Satu Roos. 
 
Muut koulutukset jatkuvat edellä mainitun mukaisesti. 

 
Päivittäiset vuoronvaihtopalaverit klo 14.15-15.00 ja nuorten Yhteisöpalaverit pojat ti 17-18 ja tytöt ma 
17-18. 
Yhteistoiminta ja kehittämispäivät jatkuvat entiseen malliin touko-, elo- ja marraskuussa sekä naisten ja 
miesten toimintailtapäivät 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 nuorten viikoittaiset liikuntatuokiot. 
Karin v. 2014 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. Taito-opista lisää saat tietoa Googlesta tai Furmanin 
kirjasta Muksuoppi, jota varmasti saa jokaisesta kirjastosta.  
 
Sääntökansion ohjeistus on suuresta ikäjakaumasta (7-17v) johtuen 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 usein heillä 
erilainen. 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 2018 aikana emme nytkään isommin rakenna, mutta teemme joitakin 
korjausrakennusinvestointeja, joissa osa nuorista voi samalla toimia kirvesmiehen apuna kesän aikana; 
Vanhan riihen ja aittojen kunnostustyö jatkuu ja näiden lisäksi tulevat erilaiset ulko- ja sisätilojen korjaus- 
ja maalaustyöt. 
 
Muutosta aikaisempaan on se, että kaikki lapset ja nuoret voivat tänä kesänä halutessaan hakea 
Himaharjuun kesätöihin. Kaikki hakijat haastatellaan sekä mikäli palkasta ym. päästään sopimukseen, 
tehdään työsopimus, jossa sovitaan tarkasti palkan lisäksi myös työtehtävät ja työaika. Työsopimuksiin 
pyydetään ennen lopullista sopimuksen tekoa ja allekirjoituksia huoltajien ja sosiaalityöntekijän lupa. 
Ajatuksena on opettaa nuorille työnhakua sekä myös valmistautumista työhaastatteluun ja saada 
kokemusta koko prosessista.  
He, jotka eivät halua varsinaisesti kesätöihin, osallistuvat normaalisti omiin arjen siivous, vaatehuolto ym. 
tehtäviin sekä yhteisöllisiin kodin-, tallin- ja pihanhoitotöihin kykyjensä ja tarpeen mukaisesti. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Vakinainen henkilökunta 9.5.2018, ammattinimike, työkokemus Himaharjussa ja koulutus, R = 
ratkaisukeskeinen neuropsyk. valmentaja  ( tieto löytyy myös nettisivuiltamme) 
  
Kari Röntynen  kasvatusjohtaja 19v  psyk.sh.ratk.kesk.perhe ja psykoterap. 

     
Terttu Röntynen                       toiminnanjohtaja 19v    psyk.sh., seksuaaliterap., työnohj.      

     
Jukka Utriainen                         tiimivastaava (PT) 16v  psyk.sh., sähköas., R 
 

Marja Hyvärinen tiimivast. (jälkih.) 13v  mielenterveyshoit.,  päihdetyönt.R 
   

Niina Halonen   tiimivastaava (ET) 8v  sosiaaliohjaaja R 
 



Linda Hyytiäinen tiimivastaava (PT) 6v sosionomi/diakoni, LTO AMK, R   
      
Vesa Ahonen  kasvattaja 15v  lasten- ja nuorten vapaa-ajanohj. 
      
Jarkko Kainulainen  kasvattaja 9v  lähihoitaja R  
 
Sakari Kaikkonen  kasvattaja 9v  yhteisöpedagogi,   

  sos.pedagog. tallitoim. R 
Pirjo Mäenpää- 
Ronkainen   kasvattaja 6v  nuorisotyöntekijä, sosionomi AMK, R 

    
Ari Luoma  kasvattaja 6v  sosionomi AMK, R 
 
Kati Huovila  kasvattaja 5v  sosionomi AMK, R  
 
Ari Reinikainen kasvattaja 5v  lasten- ja nuorten vapaa-ajanohjaaja, R 
 
Taru Raudaskoski kasvattaja 3v  sairaanhoitaja 

 
Eila Tiikkainen  kasvattaja 3v  lasten ja nuorten erityisohjaaja 
 
Marjaana Ohtonen kasvattaja 3v  sosiaalikasvattaja, R 
 
Tiina Laakkonen kasvattaja 3v  lasten ja nuorten erityisohjaaja, R 
 
Joel Puusti kasvattaja 2v  nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, R 
 
Marjo Herranen kasvattaja 2v  lähihoitaja, lasten- ja nuorten erit.ohj. 
 
Hanna Nerga kasvattaja 2v  sairaanhoitaja, R 
 
Petra Mähönen  kasvattaja 1v  sosionomi, R 
 
Antti Luttinen  koulunk.av.ja, kasv.15v koulunkäyntiavustaja 
 
Ville Makkonen  kasvattaja (yövalvoja) 6v  lähihoitaja 
  
Eeri Tiikkainen  ateriapalveluvastaava 4v suurtalouskokki 
 
 
Lasten oppimisesta pihapiirissä sijaitsevassa Kiuruveden kaupungin opetustoimen 
erityisopetusyksikössä vastaa jo vuodesta 2011 lähtien tuttu erityisopettaja Merja Mönttinen.  
 
Sijaiset 
Vuosi-, sairaslomien ja palkattomien vapaiden sijaisuuksia hoitavat; sairaanhoitajaopiskelija Katja 
Aarremaa, yhteisöpedagogi Sara Siitonen, vapaa-ajanohjaaja Heli Rantonen, päihdetyöntekijä Anne 
Juutinen sekä kasvatustieteen maisteri Päivi Miettinen. 
 
Keittiössä ja kuljetuksissa meitä auttelee viikoittain pitkäaikainen työntekijämme Heli Niskanen kesän 
aikana kuljetustehtävissä Kari Tikkanen.  
 
 



Ostopalveluna toiminnassa mukana;  
Sanna Hukkanen ratsastuksenopettaja ja easel –ohjaaja, mukana useana päivänä viikottain, 
hänkin jo 20 vuoden kokemuksella. 
Aki Ruotsalainen lasten- ja nuorten vapaa-ajan ohjaaja, kasvattajien äkilliset sijaisuudet. 
Nuorisopsykiatri Marjatta Nuutinen, tarvittaessa.  
 
Oppisopimusopiskelija; 
Aki Pennanen lasten ja nuorten vapaa-ajanohjaaja    
  
Pihaamme kaunistaa ja ulkotöissä nuoria ohjailee touko- lokakuun ajan puutarhuri Helena Meriläinen ja 
kiinteistöjen kunnosta vastaa kirvesmies Jouni Kimonen. 
 
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 2 kertaa kuukaudessa tallivuoro, johon kuuluu hänelle 
yksilöllisesti suunnitellut tehtävät; esim. hevosten kuljetusta, karsinan siivousta, hevosen hoitoa tms. 
tallityötä, joka edesauttaa hevosten hyvinvointia. Tallivuorossa on yksi –  kaksi nuorta ja heidän kanssaan 
aina joku kasvattajista. 
Tallintunneille 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 ja 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 MEISTÄ 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 koulun jälkeen. 
 

 Päävastuuta tallitoiminnasta kantaa EASEL-ohjaaja Sanna Hukkanen . 

 kasvattajista talliosaajina toimivat sosiaalipedagogisen tallitoiminnan ohj. Sakari Kaikkonen, Katja 
Aarremaa sekä Eila Tiikkainen 
 

 Tiimiesimiehet: Marja Hyvärinen (jälkihuollettavat), Niina Halonen (Elinantalo) sekä Linda 
Hyytiäinen ja 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 arkistointi 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 
neljä osallistuvat johtoryhmän kokouksiin sekä hoidollisten ja kasvatuksellisten toimintalinjojen 
suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toimivat kasvattajien tukena arjen pulmatilanteissa. Heidät tavoittaa 
päivystyspuhelimen numerosta; 050-919 0139 
 

 Terttu on jäänyt vuoden 2017 alusta osa-aika eläkkeelle ja pikkuhiljaa osa hänen tehtäviään siirtyy Niina 
Haloselle ja Linda Hyytiäiselle, jotka siirtyvät vähitellen Niina ET:n ja Linda PT:n  yksikönjohtajiksi. 

 Tertun vastuualueena ovat edelleen toiminnan pitkän tähtäimen suunnittelu, kehittäminen ja 
markkinointi sekä psykiatrisen hoitotyön ohjaus.  

 Ylintä päätösvaltaa kasvatusasioissa käyttää Kari, joka on vastuussa kasvatuksellisista toimintalinjoista 
ja taloushallinnosta, kiinteistöistä sekä Harjun maa- ja metsätilasta.  
 
Tertun ja Karin toimenkuviin kuuluvat myös osallistuminen hoito- ja asiakassuunnitelmiin, 
henkilökunnan- ja johtoryhmän kokouksiin, työnohjauksiin sekä vaativimpiin arjen kasvatustilanteisiin.  
Kari toimii tarvittaessa myös vuorovahvuudessa sairauslomien aikaan tms. yllättävissä lisäresurssia 
vaativissa tilanteissa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aikataulusuunnitelma ja tapahtumakalenteri kesälle ja 
syksylle 2018 sekä tammi – toukokuulle  2019 

  
 Kesäkuu 

2.6. peruskoulut päättyvät, koulun päättäjäisjuhlat alk. klo 10, TERVETULOA juhlimaan kanssamme  
kolmen nuoren peruskoulusta valmistumista sekä yhtä ammattiin valmistujaa  

  
4. –8.6. osalla yhteistoiminta- ja työviikko Himaharjussa, huoneiden suursiivous sekä talvi- ja 
kesävaatteiden läpikäynti yms. 
9.6.-12.8. KESÄLOMA, kotijaksot ja tai vanhempien vierailut Himaharjussa 
5.-6.6. Lastensuojelun kesäpäivät Porvoossa ; Terttu ja Kari lähtevät päivittämään tietoja ja tapaamaan 
yhteistyökumppaneita 
22. – 24.6. Juhannus, jolloin mm. teemme taikoja ja käymme perinteisesti juhannusraveissa Vieremällä, ja 
sen jälkeen sään salliessa kokoonnumme yhteiselle juhannuskokolle TERVETULOA mukaan! 

 
Heinäkuu 
28.6.-1.7. perhe- ja läheistenleiri Rautavaaralla, tarkoitettu ensisijaisesti perheenjäsenille. 
Ohjelmassa on leikkimielisiä kilpailuja, luontoretki (säävaraus), saunomista, uintia, grillaamista ja mukavaa 
yhdessä oloa. Ilmoittautumiset puh. 050-919 0139, mielellään VIIMEISTÄÄN 17.6. mennessä. HUOM. Tänä 
vuonna tämän jälkeen ei voi ilmoittautua, koska Metsäkartano myy loput paikat pois. 
TERVETULOA tutustumaan, keskustelemaan, jakamaan kokemuksia, oivaltamaan ja nauttimaan Suomen – 
toivottavasti tänä kesänä lämpimästä –  suvesta. 
 
18.-22.7.  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 Anne Mattila, Katri Helena, Saija Tuupanen, Tuure Kilpeläinen, Meiju Suvas, 
Suvi Teräsniska, Sinitaivas, Ellinoora, Jarkko Ahola…   TERVETULOA! 
Lisätietoa iskelmäviikosta www.iskelmaviikko.fi  
 
Elokuu 
30.7.-4.8. Vaellusretki Lappiin. Kaksi retkikuntaa, joista toinen tekee päivämatkoja ja toinen pidemmän, 
useamman päivän vaelluksen. 
10. ja 11.8. Koulun aloitusretket kahdessa osassa, johonkin… riippuu hiukan myös säästä, mennäänkö 
vesi- vai huvipuistoon. 
13.8.peruskouluvuosi alkaa 

 
Syyskuu 

  21.9.  TAKSVÄRKKIPÄIVÄ sekä koulun ja kasvattajien syksyn suunnittelupäivä Himaharjussa 
25.-27.9. Lastensuojelupäivät Turussa 
Vko 38 tai 39 ruskavaellusretki, jonka toteutuminen riippuu säästä, ruskan tulosta, halukkaista lähtijöistä 
ym. 
 
Lokakuu 
vko 42 syysloma,  kotijaksot / vanhempien vierailut Himaharjussa 
 
Marraskuu 
3.11.Halloween –juhlat  TERVETULOA 
 
9.-11.11. kotiviikonloppu / vanhempien vierailut Himaharjussa (isänpäivä), pe-la henkilökunnan  TYKY-
retki. 

http://www.iskelmaviikko.fi/


 
Joulukuu  
5.12.  klo 9.00 Itsenäisyysjuhla koululla, TERVETULOA  
 
21.12. syyslukukauden viimeinen koulupäivä, joululoma alkaa, 
Joulujuhla alk. klo 11 TERVETULOA 
 
22.12.-31.12. kotijaksot / vanhempien vierailut Himaharjussa 
 

2019 
 
Tammikuu 
2.1. kevätlukukauden ensimmäinen koulupäivä  
 
Helmikuu  
15.2. perjantai –  naisten (henkilökunta) toimintailtapäivä ja 22.2. – miesten toimintailtapäivä. 
 
Maaliskuu 
Hiihtoloma koulusta vko 10  / 4.-10.3. kotijaksot ja/tai vanhempien vierailut Himaharjussa 
 
22.-25.3. pe-ma tyttöjen Vuokatin retki ja 28.3.-1.4. pe-ma poikien Vuokatin retki  
 
Huhtikuu  
19.4.-22.4. pääsiäinen, kotijaksot / vanhempien vierailut Himaharjussa 
 
Toukokuu  
10.5. VUOSIKERTOMUS ja SUUNNITELMA jaetaan  
 
10.-12.5.pe-su kotijaksot ja/tai vanhempien vierailut Himaharjussa  
(äitienpäivä) 
 
10.5. perjantai 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.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



YHTEYSTIEDOT      
   
Osoite; Himaharjun lasten- ja nuortenkoti, 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 päivittäinen 
vuoronvaihtopalaverin aika on muuttunut; on nyt klo 14.15-15   ja keskiviikkoisin klo 12-16 välinen 
aika on varattu henkilökunnan kokouksille, työnohjauksille ja koulutuksille. 
 
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 lähikasvattajaansa. 
 

 

 

Kevätterveisin, 

Himaharjun väki 


