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Savas perustettiin vuonna 1989 Pieksämäellä rakentamaan 
asuntoja sekä järjestämään päivätoimintaa laitoksista pois-
muuttaville kehitysvammaisille ihmisille. Palvelukoteja alet-
tiin rakentamaan muun tavallisen asumisen ja lähipalvelujen 
yhteyteen. Kodit suunniteltiin niin, että ne mahdollistivat pe-
rinteisestä asuntolatoiminnasta poikkeavat asumisratkaisut. 
Kantavana ajatuksena oli turvata kehitysvammaisten oikeus 
itsenäiseen elämään yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä.
 
Ensimmäinen palvelukoti, Rahkapuisto, valmistui Pieksämä-
elle kesällä 1990. Tämän jälkeen palvelukoteja on valmistunut 
16 kappaletta lisää, viimeisin Kallion palvelukoti Kiuruvedelle 
lokakuussa 2010. Varkauteen valmistui vuonna 2003 tällä het-
kellä Savaksen ainoa mielenterveyskuntoutujille yövalvottua 
asumispalvelua tarjoava palvelukoti. Lisäksi näiden 30-vuo-
den aikana on valmistunut kuusi toimintakeskusta. Palvelu-
toiminnan lisäksi säätiö vuokraa tukiasuntoja erityisryhmiin 
kuuluville henkilöille. Historiansa aikana Savas on myös ke-
hittänyt erityistä tukea tarvitsevien ihmisten hyvinvointia edis-
täviä palveluja ja toimintamalleja. Tätä kehittämistyötä Savak-
sessa on tehty erilaisina hankkeina, joita on rahoitettu sekä 
säätiön omin varoin että ulkopuolisella hankerahoituksella.
 
Savaksen 30 vuotisen toiminnan pääkohdat on koottu histo-
riikkiin, joka julkaistaan säätiön pääjuhlassa lokakuun lopus-
sa. Historiikin on kirjoittanut toimittaja Anna-Liisa Pekkarinen. 
Historiikistä julkaistaan myös selkoversio, jonka on mukaut-
tanut selkokieliseksi tietokirjailija Pertti Rajala. Historiikki ku-
vaa kuinka Savas on kehittynyt pienestä toimijasta yhdeksi 
toimialueensa merkittävimmistä palveluntuottajista.
  
Savaksessa vietetään merkkivuotta monella tavalla. Tässä 
vuosikirjassa kerromme juhlavuoden alueellisista ja paikal-
lisista tapahtumista. Juhlavuosi on tarjonnut hyvän mahdol-
lisuuden säätiön näkyvyyden lisäämiseen. Kuluva vuosi on 
ollut myös ensimmäinen Savaksen uuden strategian toimeen-

panovuosi. Uuden strategian viitoittamana Savasta kehitetään 
ja uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja mah-
dollisuuksiin. Perinteisen kehittämistoiminnan rinnalle luom-
me Savakseen innovaatiotoiminnan rakenteet ja käytännöt 
sekä otamme käyttöön palvelumuotoilun.  Näin pystymme 
kehittämään palvelujamme vastaamaan entistä paremmin 
erilaisiin uusiinkin yksilöllisiin palvelutarpeisiin ja -toiveisiin ja 
sitä kautta vielä paremmin tukemaan asiakkaidemme osalli-
suuden toteutuminen.

Strategiauudistukseen liittyen säätiö on uudistanut myös 
sääntöjään. Säännöt määrittelevät ne toiminnalliset rajat, joi-
den puitteissa erilaisia toimintoja Savaksessa toteutetaan ja 
sääntöuudistuksen kautta saamme enemmän liikkumavaraa 
palvelujen toteuttamiseen. Sääntöuudistukseen liittyen olem-
me myös muuttamassa säätiön nimeä. 

Alkuvuonna julkisuudessa uutisoitiin näyttävästi markkina-
vetoisten hoivayritysten toiminnan epäkohdista. On todella 
ikävää, että kyseisten yritysten asiakkaat ovat joutuneet mo-
nenlaisten harmien kärsijöiksi. Onkin tärkeää, että asiaan on 
puututtu ja ongelmia korjataan. Hoivakohu on myös osaltaan 
heikentänyt alan vetovoimaa työpaikkoina, joka jo ennestään-
kin on ollut laskusuunnassa. Olemme Savaksessa osaltam-
me tehneet kuluvana vuonna työtä hoiva-alan vetovoimaisuu-
den kasvattamiseksi yhteistyössä Vaalijalan, TE-toimistojen 
ja alan oppilaitosten kanssa. Lisäksi olemme markkinoineet 
Savasta vastuullisena työnantajana Yhteiskunnallinen yritys 
merkin tiimoilta valtakunnallisissa radio- ja televisiokampan-
joissa. On tärkeä pitää hyvää huolta osaavista työntekijöis-
tämme ja myös varmistaa tulevaisuuden osaajien saaminen 
meille töihin.

Hyvää juhlavuotta kaikille Savaksen vuosikirjan lukijoille.

Toimitusjohtaja Tomi Kaasinen 

Savon Vammaisasuntosäätiö sr (SAVAS) on tukea 
tarvitsevien henkilöiden, lähinnä kehitysvammaisten ja 
autististen henkilöiden sekä mielenterveyskuntoutujien 
asumisen ja päiväaikaisen toiminnan osaaja, tuottaja ja 
kehittäjä Savossa.

 
SAVAS-arvot ovat: 
· IHMINEN EDELLÄ  · AVOIMUUS  · OSALLISUUS

 
SAVAS kehittää palveluja asiakkaan tarpeet ja 
mahdol lisuudet edellä. Kaikilla on oikeus oman 
näköiseen ja turvalliseen elämään tasa-arvoisena 
yksilönä toisten rinnalla. 

SAVAS – Joustavia yksilöllisen elämän vaihtoehtoja

• Asumispalveluissa säätiön palvelukodeissa (17 kpl) 
asiakkaina 274 henkilöä. Toiminta keskusten (6 kpl) 
asiakasmäärä keskimäärin 110 henkilöä. Tuetun 
asumisen TUPA-palvelujen piirissä 24 henkilöä. 
Tukiasuntoja 119 kpl.  

• Säätiön palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 
235 henkilöä.  

• Liikevaihto vuonna 2018 oli 17,3 milj. euroa.

SAVAS 30 vuotta!
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OSALLISUUTTA ERITYISILLE IHMISILLE

Hip-hurraa, 
paljon onnea SAVAS!  

Juhlan aluksi kohotettiin maljat ja juhlapuheessaan säätiön 
toimitusjohtaja Tomi Kaasinen toivotti vieraat tervetulleiksi. 
Pieksämäen kaupungin tervehdyksen toi vt. tulosalueen joh-
taja Milla Ryynänen. 

Savaksen 30-vuotistaivalta muistelivat hallituksen puheen-
johtaja, kunnallisneuvos Sakari Nuutinen ja entinen toimitus-
johtaja Jouko Hämäläinen. Juhlavieraat nauttivat miesten hu-

moristisesta esityksestä. Paljon oli hauskoja tarinoita vuosien 
varrelta. Vielä jäi epäselväksi, oliko Savaksen perustamisen 
suunnittelu todella lähtenyt käyntiin Savon Solmun baari-
tiskillä. 

Läheisen puheenvuorossa Ari Hänninen kertoi lämpimästi ja 
koskettavasti poikansa Aleksin elämästä. Juhlassa esiintyi 
Pieksämäen ja Varkauden palvelukotien asiakkaita. Vieraat 

saivat nauttia runo-, tanssi- ja musiikkiesityksistä. Runoilija 
Helena Paukkonen Tapionkodista lausui runojaan. Rahka-
puiston asiakkaat esittivät mm. tapahtumia vuosien varrelta 
Elämää Rahkapuistossa -näytelmässä sekä laulut Haaveilla 
mä voin ja Henkilökohtainen tie. 

Rahkapuiston palvelukodin ja toimintakeskuksen johtaja Sai-
la Rummukainen ja päämies Mika Tieaho luovuttivat Savas-

viesti kapulan – vanerisen Savas-sydämen – eteenpäin. Viesti-
kapula kiertää juhlavuoden aikana Savaksen jokaisessa 
yksikössä ja alueellisesta tapahtumasta toiseen.
 
Juhlan lopuksi oli tarjolla täytekakkukahvit ja tanssia laulaja 
Aki Hietalan johdolla. Asiakkaat ja heidän läheisensä viihtyi-
vät tanssin pyörteissä. Lämminhenkistä juhlaa muistellaan 
asiakkaiden kanssa yhdessä vielä pitkään.  

Savaksen 30-vuotisjuhlavuoden tapahtumat käynnistyivät Pieksämäen Veturitorilla 10.4.2019 vietetyllä 
alueellisella juhlalla. Lämminhenkiseen tilaisuuteen osallistui noin 130 henkilöä. Säätiön oman väen lisäksi 
mukana oli asiakkaiden läheisiä sekä säätiön yhteistyökumppaneita ja entisiä asiakkaita. 

Saila Rummukainen ja Anne Holopainen, SAVAS
Kuvat: Satu Jouha
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SAVAS rokkasi taas
SavasRock Iisalmessa

OSALLISUUTTA ERITYISILLE IHMISILLE

Janne Väliheikki ja Taru Oinonen, SAVAS
Kuvat: Heikki Sarkala

SavasRock avasi Iisalmen festarikesän 10.5.2019. Tällä kertaa juhlittiin kunnolla Savaksen 30-vuotisjuhla-
vuoden ja SavasRockin 10-vuotissyttäreiden kunniaksi. Säätiön Ylä-Savon yksiköt ovat järjestäneet tämän 
rokkitapahtuman Iisalmessa joka toinen vuosi vuodesta 2009 alkaen. Tällä kertaa tapahtumassa esiintyivät 
MC KOO, Elonkerjuu, Dynamo ja Uniklubi. Rokkaamassa oli noin 520 musiikin ystävää.

Toukokuussa Iisalmen Olvi-hallilla kajahti SavasRock. Kaikil-
le täysi-ikäisille avoimen tapahtuman tavoitteena on kaventaa 
kuilua ihmisten välillä ja mahdollistaa tukea tarvitseville hen-
kilöille huikea festarikokemus. Juhlavuoden kunniaksi tapah-
tumaa uudistettiin aiemmilta vuosilta saadun kävijä palautteen 
perusteella.

Nyt illassa oli ensimmäistä kertaa neljä esiintyjää kolmen si-
jaan. Lisäksi tapahtuman kestoa jatkettiin tunnilla ja keikko-
jen välissä olevia taukoja lyhennettiin. Juhlavuoden kunniak-
si Savas tarjosi asiakkailleen yhteiskuljetuksia tapahtumaan.

Ripaus räppiä, reipasta rokkia 
ja koskettavia lyriikoita

Helsinkiläinen räppäri MC KOO oli illan ensimmäinen esiin-
tyjä. Energinen keikka sai yleisön tanssimaan ja heilumaan 
biitin tahtiin. Keikan jälkeen artisti jäi hallille viettämään iltaa, 
jakamaan nimikirjoituksia sekä yhteiskuviin ja juttelemaan fa-
nien kanssa. MC KOO kertasi tunnelmiaan keikan jälkeen:
- Oli huippukeikka. Olen ihan sanaton ja sikaonnellinen.

Toisena lavan otti vahvasti haltuun Elonkerjuu. Yhtyeen folk 
rock -vaikutteinen suomirock upposi yleisöön. Salissa ilma 
tiivistyi jo trooppisen kuumaksi, mutta se ei menoa haitan-
nut. Yleisö lauloi innolla mukana tuttuja kappaleita ja keikan 
jälkeen hehkutti Elonkerjuun vetämää upeaa settiä.

Sähkökitaroilla suomirockia tykittävä joensuulainen rokki-
bändi Dynamo nousi lavalle kolmantena. Energisellä live-
esiintymisellä höystetty rouhea musiikki vei festarivieraat mu-
kanaan. Keikan jälkeen bändiläiset kehuivat vuolaasti yleisöä:
- Aivan loistava yleisö oli mukana koko keikan ajan!

Mikkelistä Tupa-palvelujen kolmetoista asiakasta matkasi porukalla SavasRockiin. Piia ja Maiju 
kertoivat, että tapahtumassa oli hauskaa, bändit ja ruoka olivat hyviä ja uusi ystäväkin löytyi. 
Myös Jussille ja Niinalle Iisalmen rokkireissu oli mieluisa kokemus.    

Festari-illan viimeinen esiintyjä oli kaikille tuttu, suomen-
kielistä rockia soittava Uniklubi. Yleisö nautti tunnelmasta 
täysillä mukana laulaen ja tanssien. Bändin koskettavat ly-
riikat saivat herkistymään.
 
Keikan jälkeen Uniklubin laulaja Jussi Selo oli tyytyväinen:
- Ihan loistava meininki ja tapahtuma. Oli tosi mahtavaa päästä 
vetämään uusi biisi ”Huojuva silta” toista kertaa liveyleisölle.
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Rokkitapahtuman viittomakielen tulkkauksen 
hoiti TulkkausILONAN mahtava porukka

Tulkit valmistautuivat tulkkaustyöhön huolellisesti. Saatuaan 
esiintyjien biisilistat etukäteen he kuuntelivat lauluja niiden ta-
rinoita miettien ja sopivia viittomavalintoja pohtien sekä har-
joittilevat tulkkausta käytännössä. 

Viittomakielen tulkit Reeta Ahosilta ja Sari Kärkkäinen Tulk-
kausILONAsta ovat jo tottuneita ”rokkitulkkeja”. Reetta on 
ollut mukana viidesti ja Sari neljä kertaa. Mukana heillä on 
aina ollut myös tulkkiopiskelijoita harjoittelemassa tulkkaa-
mista ohjatusti oikeassa tapahtumassa. Opiskelijoiden on ol-
lut helppo tulla mukaan leppoisaan tapahtumaan, jossa tulk-
kausvirheitäkään ei ole tarvinnut jännittää.

Reetalle aiemmilta SavasRock-vuosilta erityisesti mieleen on 
jäänyt Klamydian keikka vuodelta 2017. Silloin tulkkaus oli 

vauhdikasta ja punkin tahdissa kädet piti tosissaan pistää 
viuhumaan.
- SavasRock on leppoisa ja lämminhenkinen tapahtuma, jos-
sa tulkkina olen kuin kala vedessä. Ihmiset ovat olleet hyvällä 
tuulella ja järjestelyt toimineet moitteettomasti.

Tähtihetkenä Sarille mieleen on jäänyt vuoden 2015 rokkita-
pahtuma, jonka pääesiintyjänä oli Yö-yhtye. Siitä illasta muis-
toksi jäi oman lempibändin kanssa otettu yhteiskuva.
- Savas Rock on huipputapahtuma, jossa on aina ilo olla mu-
kana!

OSALLISUUTTA ERITYISILLE IHMISILLE

SavasRockin tekijätiimi Arja, Anna-Mari, Anu, Niina ja Janne  kiittävät tapahtumassa työsken-
nelleitä, bändejä, rokkia tukeneita yrityksiä ja yhdistyksiä sekä tapahtumassa mukana olleita 
ohjaajia, avustajia ja tapahtumakävijöitä.Kiitos!

”Näiden tähtien alla sua odottamalla 
mä kulutan aikaani uskoen, että rakkaus on laava, joka kuljettaa. 

Saa kylmän raudankin hehkumaan, näiden tähtien alla. Mä palvon sua. 
Ikkunalla katselen sua. Milloin rakastat minut vahvaksi? 

Sydämeeni kirjattu nimesi.”

Näiden tähtien alla – Uniklubi

Henkilöstön kesäjuhlat 
naamiaisteemalla
Elokuiseen ilonpitoon osallistui värikäs joukko savaslaisia; 
mukana oli merirosvo, noita, supermies, viidakon tähtöset, 
tukkijätkät ja lukuisat muut hahmot. 

Savas-synttärikahvit
Syksyllä juhlavuotta juhlistettiin säätiön toimintayksiköissä 
synttärikahvien merkeissä. 

Juhlat kaikelle kansalle
Mikkelissä Stellan Tähtitorilla vietettiin syyskuussa kaikille 
avointa juhlaa. Ohjelmaan kuului tanssi-, judo- ja musiikki-
esityksiä sekä tanssit. ”Naapuri”, sosiaalinen isännöitsijä 
Mika Hänninen esitteli naapuritoimintaa. Tapahtuman yhtey-
dessä esillä oli Hannu Kuitusen ”Elämää Pihkapuistossa” 
-valokuvanäyttely. 

Juhlavuoden päätapahtumana 
”Ihmisarvo ja etiikka” 
-seminaari
Juhlaseminaariin Kuopioon kutsuttiin säätiön asiakkaiden 
edustajia, yhteistyökumppaneita ja omaa Savas-väkeä. 
Juhlan pääpuhujana oli arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen. 
Ohjelma osuudessa kuultiin useita asiantuntijapuheenvuoroja 
ja musiikkiesityksiä sekä julkaistiin Savas-historiikki.  

SAVAS – 
Ihminen edellä vuodesta 1989

Kolmekymppistä Savasta on juhlittu sekä iloisen 
rempseästi että arvokkaan juhlallisesti.
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ja torin äänimaailmasta. Pisteellä tuli ensin sulkea silmät ja 
hetkeksi myös korvat. Apuna oli mahdollista käyttää kuulo-
suojaimia tai vastamelukuulokkeita, joista kuului ”valkoista 
kohinaa”. Osallistujat saivat itse päättää hiljaisuudessa sil-
mät kiinni viettämänsä hetken pituuden. Hiljaisuuden jälkeen 
poistettiin kuulokkeet korvilta ja edelleen silmät kiinni pitäen 
havainnoitiin torin ääni maailmaa. Lopuksi kirjoitettiin ja piir-
rettiin omat havainnot ja tuntemukset osaksi yhteistä teosta.

Toripäivä piti sisällään iloisia kohtaamisia ja
oli kokonaisuudessaan onnistunut  
Savas-tapahtumateltalla ja toimintapisteissä kävi mukavas-

ti porukkaa ja ihmiset olivat kiinnostuneita kuulemaan sääti-
ön toiminnasta ja 30-vuotisjuhlavuodesta. Osalle Savas oli jo 
entuudestaan tuttu toimija, mutta useille ihan uusi tuttavuus. 
Kohtaamiset aistipisteellä kirvoittivat keskustelua erilaisista 
aistikokemuksista. Monille esimerkiksi vastamelukuulokkeet 
ja ”valkoinen kohina” olivat uusi kokemus.

Iloisia kohtaamisia Savas-tapahtumateltalla musiikin soidessa.

Kuuloaistipisteellä syntyi taidetta torin äänimaailman havainnoista.

Lupsakkaa meininkiä
”Mualiman navalla”

Savas-tapahtuma Kuopion torilla 

Marjo Korhonen ja Taru Oinonen, SAVAS
Kuvat: Marjo Korhonen

Savas-tapahtumateltalla 
Louhumäen palvelukoti ja toimintakeskus
esittelivät säätiön toimintaa kuvin ja kertoivat autismikuntou-
tuksesta. Teltassa dj Antti Lahti soitti musiikkia ja viihdytti 
yleisöä.

Savolanniemen palvelukodin näköaistipisteessä
oli mahdollisuus kokeilla näkösimulaatiolaseja. Aistipisteel-
lä kävi melkoinen kuhina ja välillä lasien testausvuoroa jou-
tui odottamaan. Eräs nainen liikuttui kyyneliin katsellessaan 
simulaatio laseilla maailmaa näkövammaisen silmin. Palaute-
paperiin hän kirjoitti sanan ”arvokasta”.

Savaksen Kuopion toimipaikat jalkautuivat Kuopion torille aurinkoisena perjantaina 14.6.2019. 
Kaikille avoimessa Savas-toritapahtumassa esiteltiin säätiön toimintaa. Torikävijät pääsivät 
tutustumaan aistipisteisiin.

Särkiniemen palvelukodin ja 
toimintakeskuksen tuoksu- ja tuntoaistipisteessä
purkeissa oli arvailtavana neljä eri tuoksua; mansikka, 
sireenin kukka, basilika ja lipstikka. Tunto aistilaatikoissa oli 
kokeiltavana karkeaa ja kuivaa materiaalia sekä kosteaa ja 
pehmeää materiaalia. Tuoksujen arvailu ja materiaalien tun-
nustelu kiinnosti monia.

Puijonsarven palvelukodin kuuloaistipisteessä
Veljmies-patsaan vieressä havainnoitiin Kuopion toria. Päivän 
mittaan tällä aistipisteellä valmistui yksi yhteinen luova tuo-
tos kirjoittaen sekä piirtäen kankaalle osallistujien havainto-

Savas-viirit viitoittivat tietä näköaistipisteeseen sekä tuoksu- ja tuntoaistipisteeseen.

OSALLISUUTTA ERITYISILLE IHMISILLE
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SAVAS KEHITTÄÄ

SAVAS-naapurilta 
apua arjen askareisiin 
Kirsi Manninen, SAVAS
Kuvat: Mika ja Minna Hänninen

Taru Oinonen, SAVAS 
Kuvat: Henna Kosonen

Taru Oinonen, SAVAS 
Kuva: Kaisa Syvävirta-Raati

Naapuritoiminnan käynnistäminen ja sosiaalisen isännöit-
sijän etsiminen sai alkunsa siitä, kun Savaksen Tupa-palve-
luihin kaivattiin keinoja itsenäisesti asuvien kehitysvammais-
ten henkilöiden yksinäisyyden ehkäisyyn.

Naapuritoiminta käynnistyi heinäkuussa 2018, kun sosiaali-
nen isännöitsijä Mika Hänninen muutti asumaan Maahisen-
taipaleelle Mikkelin Rokkalaan. Mika on 28-vuotias perheen-
isä ja toimii naapurina yhdessä vaimonsa ja pienen poikansa 
kanssa. Perheeseen kuuluu myös koira. Sen ulkoiluttaminen 
on naapureille mieluisaa hommaa.

Savas-naapuritoiminnan tavoitteena on tuetun asumisen 
asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Toi-
minta aloitettiin yhteisellä tutustumiskerralla, jossa asukkaat 
saivat halutessaan vaihtaa yhteystietoja naapuriksi kutsu-
mamme sosiaalisen isännöitsijän kanssa. Näin yksittäiset 
tapaamiset asukkaiden ja Mikan välillä alkoivat luontevasti. 
Sosiaalinen isännöitsijä toimii naapurina keskimäärin 5 h vii-
kossa ja ohjaa noin kerran kuukaudessa asukkaille yhteistä 
toimintaa Savaksen Maahisentaipaleen asuntojen klubituval-
la. Korvaukseksi tästä hän saa vuokratukea.

Naapurustoon kuuluu noin 15–20 asukasta. Naapuritoimin-
ta on tavallista yhdessäoloa ja arkielämän jakamista; yhdes-

– Naapurina oleminen on ollut antoisaa. Olen saanut tutustua hienoihin tyyppeihin ja arkeen on tullut 
uudenlaista sisältöä, kertoo kehitysvammaisten itsenäisesti asuvien henkilöiden tukena Mikkelin 
Savisillassa toimiva sosiaalinen isännöitsijä Mika Hänninen.

sä ulkoilua, pelailua, kahvittelua, saunomista, markkinoilla 
käyntiä ja arjen taitojen opettelua. Asukkaiden ja naapurin 
sekä hänen perheensä välille on syntynyt yksilöllisiä ja luot-
tamuksellisia ystävyyssuhteita. Yhteydenpito on luontevaa, 
ilman erityisiä järjestelyjä. Naapurin puoleen voi kääntyä kai-
kenlaisissa asioissa.

Toiminta on koettu hyvin onnistuneeksi ja jatkuu edelleen. Mi-
kan mukaan viimeisin vuosi toiminnassa on mennyt yllättä-
vän mutkattomasti. Välillä on haasteita aikataulujen sovitta-
misessa naapureiden kanssa, koska luonnollisesti aikataulut 
naapureiden kesken eivät sovi aina yhteen. Tulevaisuudes-
sa tavoitteena on entisestään tukea itsenäisesti asuvien ke-
hitysvammaisten henkilöiden keskinäisisä naapurikontakteja 
sekä mahdollisesti laajentaa toimintaa myös muille naapu-
rustoalueille Mikkelissä.

”Naapurintoiminta on luonnollista, spontaania ja joustavaa ih-
misten tapaamista”, kertoo sosiaalinen isännöitsijä Mika Hän-
ninen. Hän suosittelee naapuritoimintaa muillekin asiasta kiin-
nostuneille tai naapureiksi haluaville. 

Elämyksiä Katajamäen toimintakeskuksen 
upeassa aistihuoneessa

Mikkelissä Linnankadulla toimiva Katajamäen 
toimintakeskus tarjoaa päivätoimintaa kehitys-
vammaisille ja autisminkirjon asiakkaille. Alku-
vuodesta 2019 toimintakeskus sai käyttöönsä 
lisä tiloja. Toimintakeskuksen uusiin tiloihin luotu 
upea aistihuone otettiin käyttöön keväällä.

Aistihuone mahdollistaa elämyksiä näkö-, kuulo- ja tunto-
aistien kautta. Aistiretki huoneessa kestää yleensä noin puo-
li tuntia kerrallaan. Huoneessa asiakkaat voivat rentoutua tai 
opetella sietämään aistiärsykkeitä, vaikka aistikokemus ker-

rallaan. Esimerkiksi säkkituolissa istujalle vibroakustinen vä-
rinä tuottaa stimulaation, joka mahdollistaa äänen kokemi-
sen koko kehossa. 

- Aistihuoneella on ollut paljon positiivisia vaikutuksia asiak-
kaisiin. Aistitilassa asiakkaat pääsevät rentoutumaan ja las-
kemaan omaa stressitasoaan. Tilassa voi esimerkiksi nähdä 
erilaisia valoja ja liikkuvaa kuvaa, kuulla ääniä sekä tuntea tuu-
lenvirettä tai liikkeen aikaansaamaa värinää. Huone tuottaa iloa 
ja mieluisia aistikokemuksia, kertoo toimintakeskuksen vas-
taava ohjaaja Sami Kunttu.

Erityistä tukea tarvitseville henkilöille päivä toimintaa Iisalmes-
sa tarjoava Osallisuustalo AITO oli ennen nimeltään Kirkonsal-
men toiminta keskus. Syksyllä 2019 yksikkö muutti uusiin tiloi-
hin Teolli suuskujalle ja samalla uusittiin toiminta yksikön nimi.  

Osallisuustalo 
AITO
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Kesän alkajaisiksi Puijonsarven palvelukodissa vie-
tettiin piha juhlat yhdessäolon merkeissä puuhaillen.

Elävästä musiikista vastannut trubaduuri Teijo Holo-
painen innosti asiakkaat mukaan yhteislaulantaan ja 
tanssin pyörteisiin. Ilonpidon lomassa oli tarjolla ke-
säiset lettukahvit. Pihajuhlien yllätysvieraana piipah-
tanut Siiri-alpakka herätti ihastusta ja sai runsaasti 
rapsutuksia.

Toimintapäivän aikana ohjelmassa oli mölkkypelit, 
siirto kuvatatuointeja ja yhteisötaideteoksen maalaa-
mista. Maa laukset ripustettiin palvelukodin tiloihin 
esille yhdeksi ”Myö Pusalaiset”-taideteokseksi muis-
tuttamaan iloisesta päivästä ja yhteisöllisyydestä. 

Savas-teko 2018 
Savon Vammaisasuntosäätiö palkitsee vuosittain 
työntekijän tai työryhmän, joka on kuluneen vuo-
den aikana erityisen hyvin omalla toiminnallaan 
vahvistanut asiakkaiden hyvän elämän ja osalli-
suuden toteutumista.

Vuoden 2018 Savas-teosta palkittiin Louhumäen 
toiminta keskuksen työryhmä, joka on tehnyt pit-
käjänteistä työtä asiakkaiden osallisuuden ja pää-
miehisyyden hyväksi. Talon ulkopuolisilla työtoimin-
noilla työryhmä on edistänyt asiakkaiden elämän 
merkityksellisyyden ja arvokkuuden kokemusta 
sekä tehnyt säätiön autismityötä tunnetuksi.

Ajatus kanalasta sai alkunsa keväällä 2018. Rakennustyöt 
käynnistyivät talkoovoimin keväällä 2019, kun valvontaviran-
omaiselta oli saatu hyväksyntä kanalan perustamiselle sekä 
ohjeita ulkotarhan tekoon ja kanojen pitoon. 

Kanalan toteutuksen mahdollisti lahjoitukset ja vapaaehtoi-
set. Kesäkanat saatiin Puikonkosken tilalta Rantasalmelta. 
Yhteistyökumppanit Sahakuutio Kerimäki, Carlson Savon-
linna, Savonlinnan Hankkija ja K-Market Sairanen avustivat 
hanketta tavaralahjoituksin. Päävastuun rakentamisesta otti 
Lions Club Kerimäki/Puruvesi, rakennustyöt etenivät vauhdil-
la ja kanalan avajaisjuhlaa vietettiin 19.6. 

Kanalan asukkaat Klaara, Lempi, Nipsu ja Töyhtö kotiutui-
vat nopeasti ja ovat munineet hyvin. Munia on hyödynnetty 
ruoanlaitossa ja leivonnassa. Kanoilla on yksi vastuuhoitaja, 
mutta muutkin niitä hoitavat. Kanoille vaihdetaan vesi sään-
nöllisesti ja huolehditaan, että rehua on aina tarjolla. Lisäk-
si kanat saavat tuoretta heinää ja marjoja sekä aamupuuron 
tähteitä, mikä onkin kanojen suurta herkkua. 

Kuopion SAVAS-yksiköiden väki viljelee hyötykasveja kau-
pungilta vuokratulla avomaaviljelyyn tarkoitetulla viljelypals-
talla Julkulan kaupunginosassa. Puutarhatyöt ovat olleet mie-
luisaa puuhaa. Palstalta on saatu puhdasta, itse kasvatettua 

LYHYESTI

Suloinen Siiri 
kävi 
Puijonsarven 
pihakekkereissä

Louhumäen toimintakeskuksen työryhmälle tunnustus
ansiokkaasta työstä.

Keväällä innokkaat viljelijät kuokkivat peltoa ja 
istuttivat mm. perunaa.

Lemmenmäen palvelukodin kesäkanala

Yhdessä tekemisen riemua viljelypalstalla 

Kanat ovat tuoneet paljon iloa Lemmenmäen palvelukodin 
asiakkaille. He ovat esitelleet kanoja mielellään myös vierail-
le. Päivittäin pihassa onkin piipahtanut niin lapsia vanhem-
pineen kuin naapuripalvelutalon asukkaat hoitajien ja läheis-
ten kanssa.   

Sadonkorjuun aikaan palstalta saatiin mustaherukoita, 
vadelmia, herneitä ja perunoita.

lähiruokaa sekä kaupan päälle liikuntaa ja raitista ilmaa. Ensi 
vuoden suunnitelmissa on laajentaa viljelyä ja istuttaa myös 
koristekasveja.
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TOIMINTAYKSIKÖT

IISALMI

Kirkonsalmen palvelukoti
Pappilantie 6
74120 IISALMI
puh. 017 266 3260
kirkonsalmi@savas.fi

Kirkonsalmen autismiyksikkö
Pappilantie 8
74120 IISALMI
puh. 044 430 6369
kirkonsalmiaut@savas.fi

Marjahaan palvelukoti
Marjahaankierto 69
74130 IISALMI
puh. 017 266 3265
marjahaka@savas.fi

Osallisuustalo AITO
Teollisuuskuja 7
74120 IISALMI
puh. 044 430 6371

Sorsapuiston palvelukoti
Tiirankatu 8
74120 IISALMI
puh. 017 266 3263
sorsapuisto@savas.fi

TUPA-palvelut 
(Asumisen tuki- ja ohjauspalvelut)
Sorsapuiston palvelukoti 
Tiirankatu 8 
74120 IISALMI 
puh. 044 036 3508 
niina.argillander@savas.fi

KIURUVESI

Kallion palvelukoti
Kallionkuja 2
74700 KIURUVESI
puh. 017 758 130
kallio@savas.fi

KUOPIO

Louhumäen palvelukoti
Kuoppamäentie 1
70820 KUOPIO
puh. 017 266 3230
louhumakipk@savas.fi

Louhumäen toimintakeskus
Kuoppamäentie 1
70820 KUOPIO
puh. 017 266 3232
louhumakitk@savas.fi

Puijonsarven palvelukoti
Puijonsarventie 34
70260 KUOPIO
puh. 017 266 3220
puijonsarvi@savas.fi

Savolanniemen palvelukoti
Auringonkierto 6
70820 KUOPIO
puh. 017 266 3234
savolanniemi@savas.fi

Särkiniemen palvelukoti
Sammallahdentie 24
70700 KUOPIO
puh. 017 266 3225
sarkiniemipk@savas.fi

Särkiniemen toimintakeskus
Sammallahdentie 24
70700 KUOPIO
puh. 044 430 6320
sarkiniemitk@savas.fi

MIKKELI

Katajamäen toimintakeskus
Linnankatu 5
50100 MIKKELI
puh. 044 430 6382
katajamaki@savas.fi

Maahisentaipaleen asunnot
Maahisentaival 7–9
50970 MIKKELI
puh. 015 321 8820, 015 321 8810
maahisentaival@savas.fi 

Oksakujan palvelukoti
Oksakuja 1
50120 MIKKELI
puh. 015 321 8850
oksakuja@savas.fi

Pihkapuiston palvelukoti
Oksakuja 2
50120 MIKKELI
puh. 015 321 8830
pihkapuistopk@savas.fi

Pihkapuiston toimintakeskus
Oksakuja 2
50120 MIKKELI
puh. 015 321 8840
pihkapuistotk@savas.fi

TUPA-palvelut  
(Asumisen tuki- ja ohjauspalvelut)
Maahisentaival 7
50970 MIKKELI
puh. 044 430 6380
tupa.mikkeli@savas.fi

MÄNTYHARJU

Lehtolan palvelukoti
Sahalahdentie 18–20
52700 MÄNTYHARJU
puh. 015 321 8870
lehtola@savas.fi

PIEKSÄMÄKI

Rahkapuiston palvelukoti
Sivukatu 2
76120 PIEKSÄMÄKI
puh. 015 321 8880
rahkapuisto@savas.fi

Rahkapuiston toimintakeskus
Kaakinmäenkatu 14
76100 PIEKSÄMÄKI
puh. 044 430 6343
rahkapuistotk@savas.fi

TUPA-palvelut  
(Asumisen tuki- ja ohjauspalvelut) 
Rahkapuiston palvelukoti
Sivukatu 2 
76120 PIEKSÄMÄKI 
puh. 044 430 6340 
saila.rummukainen@savas.fi

SAVONLINNA

Lemmenmäen palvelukoti
Lemmenmäentie 5 A
58200 KERIMÄKI
puh. 044 430 6346
lemmenmaki@savas.fi

VARKAUS

Kuparisepän palvelukoti
Kuparisepänkatu 2
78870 VARKAUS
puh. 017 266 3240
kupariseppa@savas.fi

Tapionkoti 
(Mielenterveyskuntoutujien palvelukoti)
Tapionkatu 3
78850 Varkaus
puh. 017 266 3250
tapionkoti@savas.fi

HANKKEET
Chillaillaan
Hallituskatu 3
50100 MIKKELI
puh. 044 751 2800

Lastu
Vuorikatu 2 A, 2. krs.
70100 KUOPIO
puh. 044 430 6396

HALLINTO
Savon Vammaisasuntosäätiö sr
Vuorikatu 26 A, 2. krs 
70100 KUOPIO

Toimisto (vaihde)
puh. 017 266 3200

Tukiasuntojen hankinta (isännöitsijä)
puh. 044 430 6304

Kehittämistoiminta
puh. 044 430 3283

savas.fi
/savonvammaisasuntosaatio


