
1/18
• HYVÄ MIELI

NIEMIKOTISÄÄTIÖ 
JÄLLEENVUOKRAUKSEN ASUKASLEHTI

Kuva: Mustaa ja valkoista, Minna Savolainen, Haagan kamerakerho



2

Niemikotisäätiö Jälleenvuokrauksen asukaslehti Hyvä Mieli 1/2018

•Kylpyhuoneen ja keittiön pesualtaiden 
hajulukot ja lattiakaivot on hyvä 
puhdistaa säännöllisesti.

Lattiakaivon puhdistus
1. Aloita lattiakaivon puhdistus irrottamalla ensin kaivon kansi. Kannen saa helposti irti 
ruuvimeisselin avulla.

2. Poista kaivosta hiukset ja muut roskat.

3. Laita kaivoon yleispuhdistusainetta ja anna vaikuttaa hetki. Harjaa kaivo puhtaak-
si vanhalla astiaharjalla. Huuhtele vedellä. Mieto yleispuhdistusaine riittää, kun siivoaa tarpeek-
si usein. Klooripuhdistusaine on voimakasta ja tehoaa pinttyneeseen likaan. Se pitää huuhdel-
la huolellisesti.

4. Puhdistuksen helpottamiseksi kaivoihin voi yleensä asentaa roskia keräävän lattiakaivo-
suodattimen. Käsienpesualtaassa viemäriputkeen kiinnitettävä hiussieppari estää hiusten ai-
heuttamia tukoksia.

Hajulukon puhdistus
1. Aseta käsienpesualtaan alle ämpäri, sillä putkesta voi valua likaista vettä.

2. Kierrä hajulukko auki. Käytä putken ja lukon puhdistuksessa apuna putkiharjaa.

3. Kierrä lopuksi hajulukko takaisin paikoilleen.

4. Hanasta kannattaa laskea vettä ja tarkistaa, että lukko on kunnolla kiinni.

Tarvikkeet viemäreiden puhdistukseen:
• kumihanskat
• ruuvimeisseli
• astiaharja
• pesuvati tai ämpäri
• pesuaine
• putkirassi
• hiussieppari ja lattiakaivosuodatin puhdistuksen helpottamiseen.



3
•TERVETULOA  
TOIVEIKAS TORSTAI -RYHMÄN  
KANSSA RETKILLE

Pidimme paikalle saapuneiden kanssa suunnittelupalaverin Toiveikas torstai-ryhmän kevään oh-
jelmasta 4.1.18. Retket ovat edelleenkin pääsääntöisesti ilmaisia. Mikäli johonkin retkeen si-
sältyy itse maksettava omavastuuosuus, siitä ilmoitetaan erikseen. Jos haluat kysyä lisätieto-
ja ryhmän toiminnasta tai yksittäisistä retkistä, soittele Idän alueen ohjaajille Mari Huhdanmä-
elle p. 050 499 0337, Kaisa Palomaalle p. 0400 595 989, Pia Fagerille p. 050 400 1886 tai Nita 
Siikaojalle p. 050 404 0020. Retkille ei tarvitse ilmoittautua erikseen, tule vain ajoissa paikalle.

Loppukeväänä järjestämme seuraavat retket

15.3. Vierailu Teatterimuseoon Kaapelitehtaalle ja pullakahvit

 Tapaaminen klo 13.00 Ruoholahden metroaseman ulko-ovilla

 Tietoja voi kysyä Pialta ja Marilta

5.4.  ELOKUVA Tennispalatsissa

 Tarkempia tietoja voi kysellä ennen retkeä Pialta ja Nitalta

19.4.  Retki Luonnontieteelliseen museoon (Eläinmuseo) ja pullakahvit

 Tapaaminen museon pääovilla osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 13 klo 13.00. 

 Lisätietoja Kaisalta ja Marilta

3.5.  Lapinlahden sairaalan opastettu historiakierros ja pullakahvit 

 Lapinlahden lähteen kahvilassa

 Tarkemmat tiedot myöhemmin Nita ja Pia

31.5.  Retki Allas Sea Pooliin kauppatorin kupeeseen ja pullakahvit

 Tarkemmat tiedot myöhemmin Kaisa ja Pia

14.6.  Kauden päättäjäiset Pihlajasaaressa 

 eväsretken ja makkaran paiston merkeissä

 Tarkemmat tiedotKaisalta, Pialta ja Nitalta
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Elokuvakerho on tarkoitettu kaikille elokuvista kiinnos-
tuneille. Tarkoituksena on kokoontua kerran kuukau-
dessa katsomaan yhdessä elokuvia. Jokainen kävijä 
voisi tuoda vuorollaan elokuvan, joka sitten katsot-
taisiin jälleenvuokrauksen tiloissa yhdessä jättitelk-
karista. Jälleenvuokraus tarjoaa pientä ”leffapurta-
vaa”. 

Ensimmäisen kerran kokoonnumme jäl-
leenvuokrauksen toimistolle os. Malmin-

kaari 9 C tiistaina 10.4. klo 15.00. Ensimmäisellä ker-
ralla on mahdollista suunnitella kerhon toimintaa ja esittää toiveita vaikka-

pa ajankohdan suhteen. 

Toivottavasti kiinnostusta löytyy! Tiedän, et-
tä asukkaissa on paljon elokuvista kiinnostu-
neita ja niitä omistavia. Ja tervetullut on kat-
selemaan elokuvia, vaikka niitä ei itse omis-
taisikaan. LISÄTIETOJA kerhosta voi kysel-
lä ohjaaja Kaisa Palomaalta p. 0400 595 989

• TERVETULOA ELOKUVAKERHOON!
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• Kevätleiri Iitin Kesäharjussa  
14.5.–18.5.2018
Ulkoillaan, syödään, levätään ja nautitaan upeasta luonnos-
ta ja mukavasta seurasta. Leirille on bussikuljetus Malmilta 
jälleenvuokrauksen toimiston edestä. Leirin hinta kuljetuksi-
neen ja täysihoitoineen on 75 €. 

Ilmoittautumiset 9.4 – 13.4 välisenä aikana Pia Fagerille p. 
050 400 1886 tai Nita Siikaojalle p. 050 404 0020.  Ilmoittau-
tumisen jälkeen sinulle lähetetään leirikirje, jossa saat tar-
kemmat ohjeet. 

Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat leiriläiset!
T. Pia, Nita ja Sofianna

TOIMINTATALO HAAGAN KAHVIO & LEIPOMO
Vanha Viertotie 22 C

Kahvio avoinna  
ma–pe klo  9–13

Teemme tilauksesta mahdollisuuksien mukaan 
mm. pullaa, täyte- ja kahvikakkuja, ruokaisia ja 
makeita piirakoita.

Kahviossamme voi järjestää tilaisuuden 
tarjoiluineen noin 25 hlölle ja ruokasalissa noin 
50 hlölle (esim. syntymäpäivät, muistotilaisuus)

Kyselyt s-posti haaga.leipomo@niemikoti.fi tai 
050-3597050/Tuula

Tervetuloa tutustumaan, jos liikut täälläpäin!
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keskiviikkona 30.5.2018  
klo 12 alkaen

 

Tervetuloa perinteiseen Niemikotisäätiön
Kesäjuhlaan keskiviikkona 30.5. kello

12.00 alkaen. Tule nauttimaan hyvästä 
musiikista ja tarjoilusta hyvässä seurassa. 

Juhlat järjestetään tuttuun tapaan
Malmin päiväkeskuksessa osoitteessa
Latokartanontie 14 00700 Helsinki.

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Juhlaan osallistuminen on maksutonta.

TERVETULOA!

KUTSU 
KESÄJUHLIIN
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MEKÄÄN
EMME OLE

MYYTÄVÄNÄ
Kansalaisaloite 

mielenterveyskuntoutujien  
oikeuksien puolesta

eimyytavana2.fi
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• ALOITTEEN TAUSTA

Miksi teemme kansalaisaloitteen? 
Kansalaisaloitteen avulla haluamme vaikuttaa lainsäätä-
jiin, jotta pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöstä kär-
sivien ihmisten oikeudet toteutuisivat heidän tarvitsemi-
aan palveluita järjestettäessä. Näillä ihmisillä tulee olla oi-
keus olla mukana päätettäessä heidän elämäänsä keskei-
sesti vaikuttavista asioista, kuten asumisestaan ja osallis-
tumisestaan päivä- tai työtoimintaan.  

Kilpailuttamisen myötä ihmisistä 
on tullut kauppatavaraa
Viimeisten kymmenen vuoden aikana vakiintuneen kilpai-
luttamismenettelyn myötä pitkäkestoisista mielentervey-
den häiriöistä kärsivistä ihmisistä on tullut kauppatavaraa, jolla ei ole osallisuutta eikä oikeus-
keinoja itseään koskevien asioiden järjestämisessä. Kilpailutuksissa keskustelevat vain kunta ja 
palveluntuottajat. Mielenterveyden häiriöstä kärsiviä palveluiden käyttäjiä eikä heidän läheisi-
ään kuulla mitenkään.  

Kilpailutuksissa laadulla ei merkitystä, vaan hinta 
ratkaisee  
Mielenterveyspalveluiden kilpailutukset ovat olleet valtaosaltaan puhtaasti hintakilpailuja. Kil-
pailuissa ovat parhaiten menestyneet ne palveluntuottajat, jotka ovat luvanneet tuottaa tar-
jouspyynnön mukaiset palvelut halvimmalla. Osa palveluntuottajista on jättänyt alle tuotanto-
kustannusten hinnoiteltuja tarjouksia varmistaakseen sopimuksen omalle yritykselleen. Kilpai-
lutuksissa on saattanut olla laatuosioita mukana, mutta hyvin pienellä painotuksella. Tosiasias-
sa laadulla ei ole ollut juuri merkitystä, koska edullisin hinta on ratkaisut palveluidentarjoajien 
valinnan. Kilpailutuksessa ei ole huomioitu hankittavien palveluiden vaikuttavuutta, jonka tulisi 
olla kaiken palvelutuotannon ydin.  

Palveluiden kilpailuttamisessa ei ole järjestelmällisesti hyödynnetty asiantuntijoiden, palvelun 
käyttäjien, heidän omaistensa eikä palveluntuottajien asiantuntemusta. 

Kehittäminen ei kannata
Erityisen ahtaalle hintakilpailutus on ajanut niitä palveluntuottajia, jotka ovat panostaneet hen-
kilöstöönsä ja toimintansa laadun kehittämiseen. Toimintaa kehittämällä luodaan mielenterve-
yden häiriöistä kärsiville henkilöille entistä parempia osallisuuden ja kuntoutumisen mahdolli-
suuksia. Hintakilpailussa nämä palvelunkäyttäjien elämänlaadun parantamiseksi tähtäävät ke-
hittämistoimenpiteet muuttuvat kustannuseriksi, joka heikentää palveluntuottajan asemaa pär-
jätä kilpailuissa.       

ALLE- 
KIRJOITA 

NYT!
Kansalaisaloite  

mielenterveyskuntoutujien  
oikeuksien puolesta

eimyytavana2.fi
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Valvonta on ollut puutteellista
Kilpailutusten jälkeisen toiminnan viranomaisvalvonta on jäänyt resurssien vähäisyyden vuoksi 
puutteelliseksi. Kilpailutuksissa luvattuja asioita ei aina noudateta. Syntyneessä tilanteessa kil-
pailutuksessa luvattujen asioiden valvonta jää helposti mielenterveyden häiriöstä kärsivä henki-
lön ja hänen läheistensä kykyjen ja aktiivisuuden varaan. 

Hankintalaki hyödyttää monikansallisia suuryrityksiä  
Suomi päätti sisällyttää kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut 1.3.2007 voimaan tulleeseen hankin-
talakiin. Tämä tarkoitti sitä, että kunnan tai kuntayhtymän tuli kilpailuttaa edellä mainitut pal-
velut, mikäli se ei itse niitä tuottanut. Tätä perusteltiin nais- ja pienyrittäjien sekä paikallisten 
sosiaali- ja terveyspalveluiden tukemisella.

Käytännössä hankintalaki on johtanut julkilausuttujen tavoitteidensa vastaiseen kehitykseen: 
pieniä ja paikallisia yrityksiä ryhtyivät ostamaan kansainvälisten pääomasijoittajien omistamat 
suuryritykset. Kansainväliset suuryritykset ovat löytäneet Suomessa avautuvat mittavat sosiaa-
li- ja terveyshuollon markkinat. Markkinat näyttävät keskittyvän yhä voimakkaammin muuta-
man suuren monikansallisen palveluntuottajan jaettavaksi.    

Mielenterveyden häiriöistä kärsivien ihmisten arki 
vaikeutuu 
Kilpailuttamismenettelyyn seurauksena palveluntuottajat vaihtuvat usein. Tämä tarkoittaa mie-
lenterveyden häiriöiden takia apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla heitä ymmärtävi-
en ja tuntevien työntekijöiden menettämistä. Palveluntarjoajan vaihtuessa arjen ja kuntoutuk-
sen rakentaminen on aloitettava alusta. Tällä voi olla kohtalokkaita seurauksia mielenterveyden 
ja toimintakyvyn heikentymisen kannalta ihmisille, joille arjen muutokset ovat usein erityisen 
haasteellisia ja joiden toimintakyky on jo muutenkin alentunut.  

Kilpailuttaminen heikentää myös henkilökunnan asemaa
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kilpailuttamismenettely on johtanut henkilöstö-
määrien vähentymiseen, työntekijöiden toimenkuvien pirstaloitumiseen ja heidän työnsä mie-
lekkyysperustan murentumiseen.

EU-direktiivit eivät velvoita kilpailutuksiin
Kilpailuttaminen on suomalainen valinta, joka loukkaa pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöis-
tä kärsivien ihmisten oikeuksia. Näin ei tarvitsisi olla. Tässä asiassa voidaan toimia kuten muu-
allakin EU-maissa rajaamalla näiden ihmisten tarvitsemat välttämättömät palvelut kilpailutuk-
sen ulkopuolelle. 

Näin voit allekirjoittaa
Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2687 
Allekirjoituslinkki löytyy myös osoitteessa https://eimyytavana2.fi
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Marita lähetti painamiaan kankaita 
presidenttiparin pienokaisille. 

Kiittelivät kovasti :)

• ASIAKASPALSTA
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• Kevään ja 
kesän asiakas -
tapaamiset
Pasilan Asukastapaaminen tiistaisin 
klo 10.00

Viimeinen kerta ennen kesätaukoa 
29.5.2018

Ensimmäinen tapaaminen kesätauon 
jälkeen 14.8.2018

Asukastapaamisista sähly pyörii läpi 
kesän perjantaisin 12-13 Myllypuros-
sa.

• Uudet asiakkaat
Ensimmäinen tapaaminen sovitaan Valt-
ti Valmennus -yksikköön osoitteessa 
https://ajanvaraus.niemikoti.fi tai puheli-
mitse 041 519 6263

 

Elimäenkatu 26 (4 kerros)

00510 Helsinki

050 4066500

valtti@niemikoti.fi

Kuljetuspalvelu  
puh. 050 3652152 
(omakustanteinen)

• IITIN KESÄLEIRI

Leiri kaikille Jälleenvuokrauksen asukkaille 
27.–31.8.2018

Leirillä luvassa rentoa yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. 
Ohjaajat järjestävät myös yhteistä ohjelmaa, johon 
osallistuminen on vapaaehtoista. Tervetuloa mukaan 
uudet ja vanhat leiriläiset. 
Leirin hinta on 75 € ja se tulee olla maksettuna ennen leirille lähtöä. Leirin osal-
listujille lähetetään hyvissä ajoin leirikirje, jossa on ohjeita leirille valmistautu-
miseen sekä maksukuitti. Ohjaajiksi leirille lähtevät ainakin Mari Huhdanmäki 
ja Kaisa Palomaa.

Ilmoittautumisaika elokuun leirille on 30.7.–3.8.2018 välisenä aikana eikä il-
moittautumisia oteta vastaan ennen varsinaista ilmoittautumisaikaa. Ilmoit-
tautumiset ottaa vastaan Mari Huhdanmäki p. 050 499 0337.
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• HENKILÖKUNTAMUUTOKSIA
 

Vuoden vaihteessa jälleenvuokrauksessa on tapahtunut muutamia 
henkilökuntamuutoksia. Muutamia vuosia yöpäivystyksessä työsken-
nellyt Nita Siikaoja on palannut päivävuoroihin idän alueen ohjaajaksi. 
Idän ohjaajista Petteri Taskinen vuorotteluvapaalla kesään asti. Lännen 
ohjaajista Janne Lehtonen on siirtynyt toisiin tehtäviin ja Jannen työ-
tehtäviä hoitaa Sofianna Kortesaari.

 

YHTEYSTIEDOT
NIEMIKOTISÄÄTIÖ JÄLLEENVUOKRAUS
MALMINKAARI 9C 00700 HELSINKI

sähköpostit etunimi.sukunimi@niemikoti.fi

 

Isännöitsijä Anssi Kiuru, 045-1394047

Vastaava ohjaaja Timo Sampo, 050-4040030

Niemikotisäätiön Yöpäivystys (klo 19-5.30) 050-5735658

 
Läntinen alue
Sofianna Kortesaari, 0400 406 495

Mikaela Storbjörk, 045 635 7437

Susanna Seitakallio, 040 725 7539

Tuomas Lillqvist, 045 139 3607

 
Itäinen alue
Kaisa Palomaa, 0400 595 989

Mari Huhdanmäki, 050 499 0337

Nita Siikaoja, 050 404 0020

Pia Fager, 050 400 1886


