
 

Rinnekoti podcast: Asiakkaat ja 

ammattilaiset äänessä, osa 13: 

Kesätunnelmissa 

 
Tunnusmusiikki: 

Rinnekoti podcast - Asiakkaat ja ammattilaiset äänessä. 

Matleena:  

Tässä kevään viimeisessä Rinnekoti podcast jaksossa kuullaan, mitä kuuluu alkuvuodesta Jyväskylään 

avatun asumisyksikön Vehkan ihan ensimmäiseen kesään. Kesäsuunnitelmistaan siellä kertoo Jere 

yhdessä erityisohjaaja Riitta Matilaisen kanssa ja siellä ollaankin jo hyvin kesäisissä tunnelmissa ja 

suunnitellaan muun muassa kaikkia kivoja yhteisiä reissuja. Käydään myös Toimintakeskus 

Nyyttipuiston Nyyttisfestareilla eli siellä asiakkaat ja ohjaajat oli ideoinut nyt jo toista vuotta 

järjestettävän kesätapahtuman, jonne mä pääsin käymään. Siellä asiakkaat järjestivät erilaisia 

esityksiä ja oli vaikka mitä muutakin ohjelmaa muotinäytöksistä katuliitumaalaukseen. Siellä oli siis 

tunnelma suorastaan katossa ja kohtapa te sen itsekin kuulette. Monissa meidän yksiköissämme 

osataan siis tosiaan ottaa kaikki irti kesästä niin kuin kuuluukin, mutta ennen kuin me lähetään 

tuonne festaritunnelmiin niin otetaanpa Jyväskylään yhteys ja kuullaan tämän kesän suunnitelmista 

siellä. 

Jere ja Riitta, mitäs kuuluu sinne Jyväskylään? Onko siellä yhtä helteistä kun täällä 

pääkaupunkiseudulla? 

 

Jere: 

+27 lämmintä täällä. 

 

Matleena: 

 

No se on kyllä aika aika lämmin. 

Riitta: 

 

+27 lämmin ja aurinko paistaa kivasti, on lämmintä. 

Matleena: 

Viihdyttekö tämmöisessä lämpimässä säässä? 

 

Jere: 



Ite ainakin. Toki jos ei liian kuuma ole. 

Sillä tavalla kuin Kuin viime kesänäkin... Oliko se heinäkuussa kun olin mummon luona Oulussa niin 

oli vaan ruton kuuma, kun siellä ei kunnon jäähdytystä ollut niin aika tuskallista oli. Kävin joka ilta 

silloin jääkylmässä suihkussa. 

 

Matleena: 

No minkälaiset on oltavat nyt siellä Vehkassa? 

 

Jere: 

Täällä tilassa, missö nyt ollaan on mukava, justiin hyvä viileys. Tuo jäähdytys toimii toistaiseksi, tehot 

riittää. 

Matleena: 

 

No hei se Vehka siellä Jyväskylässä niin on avattu tuossa alkuvuodesta helmi-maaliskuussa eli te 

vietättekin nyt siellä sitten ihan ensimmäistä kesää, niin miten sä olet Jere siellä viihtynyt uudessa 

kodissa? 

 

Jere: 

Asunnossa hyvin, hyvin on viihtynyt ja mukavaa ja kaikki on mennyt aikalailla just niinku mä ajattelin. 

 

Matleena: 

 

Olet tykännyt? 

Jere: 

Juu. Täällä on hyviä tyyppejä kaikki ehdottomasti. 

 

Matleena:  

 

Mites Riitta? 

 

Riitta: 

Siis juu, mä olen silloin helmikuussa aloittanut ja olen tykännyt ja viihtynyt ja päässyt kivasti 

käynnistelemään tätä uutta yksikköä. Ja Jere on ensimmäisiä asukkaita täällä niin ollaan jo tässä 

semmoista yhteistä matkaa kuljettu hetkinen, tosi kiva on kyllä ollut tämä uusi yksikkö. 

Matleena: 

Nyt eletäänkin jo kesää, mutta minkälaisia suunnitelmia, mitä aiotte kesällä tehdä? 

Jere: 

Hmm ainakin käyn mummolla ite. Heinäkuussa lähden joskus ja sitten elokuussa vasta pois. 

Kuukauden olen siellä. Samalla lailla kuin viimekesänäkin. 

 

Matleena: 



 

 OK, sä lähdet kesäksi mummolle. 

No mitenkäs riitta? Oletko sinä kesän töissä? 

 

Riitta: 

Mä oon kesätöissä kyllä kun ei ole näitä lomia ja kun aloitettu niin tässä vuoden alussa vasta niin 

eihän lomia ole kerennyt tulla. Mutta sitten meillä on täällä Vehkassa semmoisia kesäsuunnitelmia 

vähän mitä voidaan sitten yhdessä tehdä. 

 

Matleena: 

Minkälaisia ne on? 

 

Riitta: 

13.päivä lähettäisi Ähtäriin asukkaiden kanssa. Käydään siellä pandatalossa ja katselemassa vähän 

eläimiä ja toivotaan, että on hyvä keli silloinkin. Sitten on sisävesiristeilyä tulossa ja me asutaan tässä 

luonnon lähellä niin ulkoilua ja järvi on tuossa vieressä. Että varmaan semmoista uintia ja ihan 

kesäloma meininkiä. 

 

Matleena: 

No kuulostaa kyllä hyvältä. Sä sanoit että että asutte siinä luonnon helmassa niin niin kerro vielä 

vähän siitä Vehkan ympäristöstä. Tai kertokaa vaikka yhdessä, että mitä kaikkea sieltä löytyy? 

 

Jere: 

Tässä on kyllä ainakin lähellä mehtää jos haluaan mehtään niin tuosta parkkipaikkojen poikki. 

 

Matleena: 

Onko se sulle Jere semmoinen, missä sä viihdyt et tykkäät mennä metsään välillä? 

 

Jere: 

Itse en oli siellä vielä liikuskellut ja käynyt. En sinänsä tiedä, minkälaista maastoa se on, kun en ole 

vielä käynyt. 

 

Riitta: 

Hei tässä on siis Laajavuoren laskettelukeskus vajaan kilometrin päässä, niin siellä on tosi hyvät 

ulkoilumaastot ja metsäpolut ja pururadat ja frisbeegolfradat ja kaikki mahdolliset on niin vieressä ja 

Laajavuoren kylpylä on ihan vieressä. 

 

Matleena: 

 

Ihanaa. Onko se kuitenkin niinku kaupunkiympäristössä, että onko siellä myös niinku luonnon lisäksi 

kaupunkia?  

 

Riitta: 



 

On ihan normaalia kerrostaloasumista tässä meidän naapurissa ja ihan uusia omakotitaloja tässä 

mennään naapurissa. 

 

Matleena: 

Kuulostaa aika mukavalta.  

 

Jere: 

 

Jep. 

 

Matleena: 

 

No mä kuullut että ne Vehkan tilat on suunniteltu tämmöisen Green Care-teeman mukaisesti, eli 

teillä on siellä esimerkiksi viherhuoneita ja istutusalueita niin mitä kaikkea te olette sinne istutellut, 

mitä sieltä löytyy? 

 

Jere: 

Oma ohjaaja sanoi, että siellä on ainakin mansikoita. Se sanoi että “käyhän nappailee.” 

Sanoin, että täytyy ehottomasti käydä, Mutta muusta en tiedä. 

Matleena: 

Et ole vielä käynyt napsimassa mansikoita? 

 

Jere: 

 

En. 

 

Riitta: 

Joo eli viherhuoneessa on yrttejä ja salaattia kasvamassa. Mitä voi sitten vaikka aamupalaa leiville 

laittaa. Ja käsittääkseni tuohon on tulossa ihan omenapuita ja viheraluetta tohon pihaan. Ja siellä on 

smmoinen pieni suihkulähde. 

 

Jere: 

 

Niin se suihkulähde. 

 

Riitta: 

Tosi kiva oleskelupiha tällä teemalla. 

 

Matleena: 

 

Toihan on tosi ihana, että voi sitten yhdessä asukkaat ja ohjaajat hoitaa sitten sitten näitä 

istutusalueita ja tuota syödä sitten oman maan satoa. 



No mitenkäs tuota Jyväskylän kesän muuten niin mitä kaikkea mukavaa kesätekemistä siellä siellä 

on? onko teillä jotain itselläni semmoisia juttuja mitä te aina haluatte kesäisin tehdä? 

Jere: 

 

Kyllä uimassa ainakin pitää käydä. En ole vielä käynyt talviturkkia heittämässä. Mun pitäisi käydä 

viskomassa se järveen tosta. 

 

Riitta: 

 

Ja Jyväskylän satama on niin upee paikka. Siellä on kyllä pakko käydä aina joka kesä. Ja tässä 

puhuttiin, että niin asukkaiden kanssa käyttäisi joku päivä jäätelöllä siellä satamassa vähän 

katselemassa veneitä ja syömässä sitä jäätelöä, viettämässä kesäistä päivää. 

 

Jere: 

Ja siellä on tulossa uusi saunakin sinne. 

Riitta: 

 

Niin on tulossa uusi sauna tässä, valmistunut uusi sauna sinne satamaan. 

Matleena: 

No toihan kuulostaa aika hyvältä suunnitelmalta. Jätskit ja sitten saunomaan. 

 

Jere: 

Miksi ei? 

Ja sitten talviturkki. Sen heittäminen vielä. 

 

Jere: 

 

Niin, olis mukavaa. 

 

Matleena: 

Kyllä hei kiitos teille. 

 

Riitta: 

 

Kiitoksia. 

 

Jere: 

Kiitoksia vaan niin. 

 

Matleena: 



Joo ja hyvää kesää. 

 

Riitta: 

Kiitos samoin. 

 

Matleena: 

Toivotaan,  että nämä tämmöiset kauniit kelit jatkuu läpi kesän ja saadaan nauttia auringosta ja 

niistä oman pihan mansikoista ja ja muusta. 

Sitten suunnataan Jyväskylästä sinne Nyyttisfestareille suoraan Helsingin Alppikylän Toimintakeskus 

Nyyttipuistoon. 

Kyselin Emmiltä festaritunnelmia sen jälkeen kun asiakkaista koostuva Toimintakeskus Nyyttipuiston 

ihan ikioma versio Haloo Helsinki-bändistä oli esiintynyt. 

 

Matleena Nyyttipuistosta: 

Täällä yleisö hurraa Haloo Helsingin esityksen jälkeen, tunnelma on aikalailla katossa. 

Mitäs sanot Emmi? Oliko hyvä esitys? 

 

Emmi: 

 

Joo! 

 

Matleena: 

Mikäs siinä oli parasta? 

 

Emmi: 

 

Kaikki. 

 

Matleena: 

Kaikki oli parasta. Mitkä on sun festari tunnelmat? 

 

Emmi: 

 

Ihan jees! 

Matleena: 

Oli kyllä aika mahtava meininki ja aika mahtavaa on varmasti olla myös tuollaisilla festareilla töissä. 

Mä jututin vielä kahta festaritunnelmissa olevaa ohjaajaa, Kristiina Heiskasta ja Janeli Promvaldsia. 

 

Janeli: 

Eilen tuli palautteena, että festarilla kaikesta parasta on ollut limppari. 

 

Matleena: 



Aivan, no mut se on.... 

No mistä tämä on lähtenyt tämä idea järkeä tällaiset Nyyttis-festarit? 

 

Kristiina: 

Viime kesänä me mietittiin, että järjestetään jotakin. Eli kesätapahtuma. Että meillä on nyt 

kesälukkari käytössä, että vähän kevyempää. Asiakkaiden toiveita toteutetaan sen mukaan kun 

pystytään ja sitten se lähti siitä se toiminta että pystytään olemaan ulkona. Ja pääsääntöisesti 

meidän kesäfestari iltapäivälle painottuu siten, että on tuo ulkolavalla käytössä.  Että sitten pääsee 

niinku ulkopuoleltakin. Eli nyt kun tämä korona rajoitus on tullut  tai siis keventyneet nämä 

rajoitukset. Niinku viime vuonna ei saatu kuin oman oman tuota porukan kesken niin sitten se lähti 

siitä että tehdään omat festarit kuin päästä ulkopuolelle. Ja  nyt sitten laajentu ja toiveiden mukaan 

on toteutettu että on tästä naapurista ja lähitaloista käy tuossa kuuntelemassa. 

Matleena: 

Sehän on kiva, että myös yhteisöllistä meininkiä tässä kanssa, että kutsutaan muualta. Onko tullut 

paljon porukkaa sitten? 

 

Kristiina: 

No eilen kävin muutama, mutta tänään odotetaan sitten... 

Matleena. 

Jes no niin, pidetään peukut. Mitäs muuta festariohjelmaa täällä nyt on? Jotain jaetaan kaikille niin 

mitä täällä tapahtuu?  

 

Kristiina:  

 

Meillä on arpajaiset. Niin sitten meillä on kasvomaalausta. Sitten meillä on tuota liitumaalausta, 

katumaalausta voi ulkona tehdä. Sitten meillä on popparibaari. 

Matleena: 

Oi sinne mä ehkä meen. 

 

Kristiina: 

Iltapäivällä sitten auki. Ja sitten meillä on vielä toinen lava tuolla laventeli lava eli siellä on sitten 

Laventelilava ja muutamia keikalla. Se on virtuaalistamusiikkia siellä. 

 

Janeli: 

 

Ja popparibaarissa siis me ollaan itse kaikki leivottu ja raparperimehuakin on. 

 

Matleena: 

Eli iellä on muutakin kuin popcornia...  Oletteko leiponut ihan itse popcornit vai? 

 

Janeli: 



Popcornit, piirakka, muffinsseja, raparperipiirakkaa ja irtokarkkia, kakkua. Kaikkea hyvää mitä 

festareilla tarjotaan. Raparperisimaa! 

 

Matleena: 

 

Oi, se kuulostaa herkulliselta. 

 

Tässä on yksi esiintyjä paikalla. Sä olit tossa Sami Haloo Helsinki-bändissä, soitit koskettimia. Mitkä 

fiilikset keikan jälkeen? 

 

Sami: 

 

Hyvä fiilis. 

Matleena 

Harjoittelitteko paljon sitä varten? 

Sami: 

 

Joo. 

 

Matleena: 

Oliko jännittävää mennä lavalle esiintymään?  

 

Sami: 

 

Ei jännittänyt.  

 

Matleena: 

 

Sä näytit nauttivan, minusta sulla oli semmoinen hyvä meininki ja hymy siinä koko ajan mukana ja 

vedit kyllä fiiliksellä. Ja mäkin ainakin tuolla yleisössä nautin kuten moni muukin katsoja. Oli kyllä 

ihan mahtavaa. Kiitos sulle paljon keikasta. 

 

Matleena: 

 

Kiitos kaikille, kun olette ollut mukana kuuntelemassa Rinnekoti podcastia. 

Ja kiitos vielä kerran ihan kaikille tämän kevään aikana haastatelluille upeille asiakkaille ja 

ammattilaisille. Tämän kevään aikana on tosiaan kuultu monen työntekijän kertomana, kuinka 

palkitsevaa ja antoisaa työ kehitysvamma alalla on. Ja kun taas pääsi noihin Toimintakeskus 

Nyyttipuiston festaritunnelmiin, niin oli kyllä helppo huomata, että kuinka asiakkaiden lisäksi myös 

ohjaajat nauttivat siitä yksi tekemisestä. Mikään työ ei tietysti aina ole pelkkää huvia, mutta kesäaika 

tarjoaa aika mahtavan mahdollisuuden järjestää vaikka sitten omat ulkoilmafestarit.  

Minä päätän tämän podcastin tähän ja toivotan oikein ihanaa kesäaikaa kaikille. Moi moi. 

Tunnusmusiikki: 



Rinnekoti podcast - Asiakkaat ja ammattilaiset äänessä. 


