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Hyvää hanketoimintaa
VireTorin hyvinvointipalveluilla tuhansia käyttäjiä

VireTori, virkeyden ja vireyden lähde

kuva: Elina Sillanpää

Oppimistori-toiminta – avaimia PohjoisSavon väestön hyvinvoinnin edistämiseen -projektissa aloitettu VireTori
osoittautui antoisaksi oppimisympäristöksi hyvinvointialan opiskelijoille.
Tyytyväisiä ovat olleet myös VireTorin
asiakkaat, jotka ovat hyötyneet mm.
terveysmittauksista ja kerhotoiminnasta.
Oppimistori-projektin tavoitteena oli kehittää
hyvinvointialan koulutusta vastaamaan tulevaisuuden työelämän ja asiantuntevan työvoiman
saamisen haasteisiin. Tavoite oli myös kehittää
hyvinvointialan palveluja ja -yrittäjyyttä sekä alueen
väestön hyvinvointia edistäviä uusia työtapoja.
Lisäksi projektin oli määrä vahvistaa yhteisöllisyyttä
yhteistyöverkoston alueella.
Projektissa suunniteltiin ja aloitettiin uusi oppimisympäristö, VireTori.
Siinä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat tarjosivat moniammatillisesti opintoihinsa liittyviä
hyvinvointipalveluja alueen väestölle Kuopiossa, Iisalmessa,
Varkaudessa, Sonkajärvellä ja Suonenjoella. Kuopioon perustettiin
kaksi toimipaikkaa: VireTori/Valkeinen ja VireTori/Pressa.

Asiakkaiden kohtaaminen ja
vastuunotto hyviä oppimiskokemuksia

VireTorin hyvinvointipalveluita ovat mm. luovat toiminnat, terveysmittaukset, toimintakykyä tukevat toiminnat, neuvonta ja ohjaus,
leikkikenttätoiminta, kerhotoiminta sekä perhe- ja asiakastyö kodeissa.
– Palvelut on kohdistettu mm. omaishoitajille ja heidän läheisilleen,
lapsiperheille, hoiva- ja hoitoalan yritysten asiakkaille ja henkilöstölle,
toimintakeskusten asiakkaille ja henkilöstölle, peruskoulun oppilaille
ja yksityisille asiakkaille, projektipäällikkö Päivi Tiilikainen kertoo.
VireTorilla oli vuonna 2009 lähes viisituhatta ja keväällä 2010 1 750
asiakaskäyntiä. Projektin toimijoille ja kohderyhmille on järjestetty
koulutusta moniammatillisuudesta, tekemällä oppimisesta ja
työhyvinvoinnista.
– Opiskelijat ovat kokeneet VireTorilla toimiessaan asiakkaiden
kohtaamisen ja neuvonnan merkittäviksi oppimiskokemuksiksi.
Heillä on ollut aikaa asiakkaille ja he ovat saaneet kohdata näitä
erilaisissa toimintaympäristöissä. Mahdollisuus itsenäiseen
työskentelyyn, asioiden hoitamiseen ja vastuunottoon omasta
toiminnasta ovat myös olleet hyviä oppimiskokemuksia.

Perhetyö ja kerhot tukevat omaishoitajien jaksamista
Asiakkaat puolestaan ovat kokeneet VireTorin palvelun tarpeellisena, joustavana ja mielenterveyttä tukevana.

www.rakennerahastot.fi

VireTorin opiskelijat ohjasivat Virtaa-projektin päätösseminaarin sisääntuloja jäljenjättötanssin Kuopion Musiikkitalon edessä syksyllä 2009. Virtaaprojekti oli Savon Vammaisasuntosäätiön hallinnoima.

– Opiskelijoiden toiminta on ollut kiireetöntä ja palvelu ystävällistä,
asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa. Muun muassa perhe- ja asiakastyö
kodeissa, kerhotoiminnat ja ruokakurssit ovat tukeneet omaishoitajien
ja kotona asuvien ihmisten arjessa selviytymistä, Tiilikainen selvittää.
Opettajien mukaan asiakastyössä tekemällä oppiminen on koettu
hyväksi opetusmenetelmäksi. Koulutusorganisaatiot ja yhteistyökumppanit ovat hyödyntäneet yhteistyöverkostojaan ja linkittyneet
uudella tavalla yhteistyössä. Projektin päätyttyä VireTori on
jatkunut opetussuunnitelmien mukaisena oppilaitosten toimintana.

”Tavoitteena oli kehittää hyvinvointialan
koulutusta vastaamaan tulevaisuuden työelämän
ja asiantuntevan työvoiman saamisen haasteisiin.”
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