4.6.2019
Arvoisat VLK:n jäsenjärjestöt ja aluetoimikunnat
Lahdessa pidetään 30.10.2019 koulutustilaisuus ”Kuntoutuksen teoria ja käytäntö”, ohjelma
ohessa ja myös verkkosivuilla www.vlkunto.fi .
Syksyllä järjestetään useilla paikkakunnilla ”Kun on halki elämän toisista riippuvainen”
seminaarisarja Aivosäätiön, Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n ja VLK:n yhteishankkeena.
Ajantasaiset ohjelmat löytyvät verkkosivuilta www.vlkunto.fi.
Aluetoimikunnista kutsutaan ja kustannetaan entiseen tapaan osallistuja näihin tilaisuuksiin ja
jäsenjärjestöt ja hallitus ovat tietenkin myös vapaasti tervetulleita.
VLK:n talous sallii syksyksi uusia hankkeita. Tilanteen hahmottamiseksi olisi hyvä, jos
aluetoimikunnat lähettäisivät heinäkuun loppuun mennessä ajantasaista tietoa syksyksi
suunniteltujen (jo hyväksyttyjen) hankkeiden mahdollisesta toteutumisesta ja esityksiä uusista
hankkeista. Hallitus käsittelee ne mahdollisimman pikaisesti.
Muistiota ”Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus - alueellinen järjestäminen” on kehitetty edelleen ja
se on myös saatettu helpommin löydettäväksi verkkosivuilta www.vlkunto.fi kohdasta ”Lasten ja
nuorten hyvä kuntoutus - alueellinen järjestäminen”.
Tällä hetkellä muistio on kirjava kooste erilaisia päätelmiä. Huolenaiheita on valitettavasti paljon.
Tarpeita ei huomioida tasapuolisesti ja nykyiset menettelytavat ovat monessa kohdassa
organisaatiokeskeisiä. Vaativa arki ja osallistuminen jäävät sivuun eikä lapsen ja perheen
näkökulma ole tarpeeksi esillä.
Muistio on ottanut erääksi perusteekseen Alderferin tarveteorian. Se ei ole erityisen tunnettu,
mutta sen etuna on tietty yksinkertaisuus. Alderfer arvelee, että me helposti ylikorostamme
”kasvutarpeita” (erilaista kehittävää harjoittelua ja opettelua) ”liittymistarpeiden” (osallistumisen)
ja ”toimeentulotarpeiden” (arjen asiat) kustannuksella.
Arki ja osallistuminen sijaitsevat lähellä. Erilaiset suunnitelmat korostavat kyllä lähipalveluja, mutta
niiden organisaatiomallit painottuvat silti keskittämisen suuntaan. Alderferin mainitsema
”kasvutarpeiden” ylikorostaminen taitaa näkyä tässä.
-Juuri valmistunut neuvottelutulos hallitusohjelmasta ”Osallistava ja osaava Suomi” on huomioinut
muistiossa tärkeinä pidettyjä asioita mm. seuraavasti:
- asiakaslähtöisyys
kyllä
- lasten tilapäishoito
rivien välissä?
- osallistuminen
kyllä
- terapeuttien rekisteröinti tms.
kyllä
- verkottuminen
kyllä
- lähiympäristö
kyllä
- moniammatillisuus
kyllä
- koulun jälkeinen aika
kyllä
- kilpailutuksen pulmat kyllä
- saatavuus ja sujuvuus
kyllä
Ehkä tämä on hiekalle rakennettua, mutta onhan tärkeää, että edes ajatukset on esitetty.
Päämäärien saavuttaminen vaatii tietenkin paneutumista.
Palaute tästä kaikesta on tervetullutta.
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