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·Tuettu työllisty1ninen nosti raiteille
Jyväskyläläisen Olli-Pek
ka Lassinpellon elämä 
kääntyi tammikuussa va
kaille raiteille, kun hän 
kuittasi elämänsä ensim
mäisen oikean palkan. 
Vielä viime vuonna palk
kapussin tilalla oli kehi
tysvammaisten toiminta
keskuksen antama päivä
raha. 

Malja-Liisa Ahonen 

Olli-Pekka Lassinpellon enti
nen harjoittelupaikka, Jyväs-
kylän yliopiston täydennyskou
lutuskeskus, on nyt virallisesti 
miehen työpaikka. 

Olli-Pekka Lassinpellolle ja 
viidelle muulle jyväskyläläisel
. le työhönpääsyn turvasi EU:n 
sosiaalirahaston tukema pro
jekti, jonka tavoitteena on hei-

Pitkät käytävät ovat tulleet tu· 
tuiksi Olli-Pekka Lassinpellol
le kolmen vuoden aikana. 

RISTOMlTO 

Olli-Pekka Lassinpelto huolehtii siitä, että täydennyskoulutuskeskuksen monistuskoneessa on 
aina paperia. 

pottaa kehitysvammaisten 
henkilöiden tuloa tavallisille 
työmarkkinoille. 

Työehdot sovitaan jokaisen 
kykyjen ja voimien mukaisiksi. 
Avuksi koulutetaan tukihenki
löitä. 

Lassinpellon yliopistoura al
koi jo kolme vuotta sitten, kun 
täydennyskoulutuskeskus otti 
harjoittelijoita Päiväharjun 
toimintakeskuksesta. 

Työtoverit yliopistossa ovat 
tutkijoita ja vammaisten hen
kilöiden koulutuksen suunnit· 
telijoita. 

-Täällä on suvaitsevainen 
ilmapiiri. Minut on otettu tääl· 

lä aika mukavasti vastaan, uusi 
palkkatyöläinen kertoo. -On 
hyvä, että vammainen osaa ol

la työssä terveiden, asioita pe· 
dagogisesti ymmärtävien ih
misten kanssa. 

Tuhannet yliopistosta lähete
tyt kurssikutsut ovat kulke
neet Lassinpellon käsien kaut· 
ta. 

- Postin tarroitus ja leimaus 
ja lippujenhakureissut kau
pungilla, hän luettelee mieli
puuhiaan. 

Työlistalla on myös monis
tus, jätepaperit ja kahvinkeit· 
to. Työpäiviä on viikossa kaksi 
ja niiltä maksetaan normaali 

palkka. Lisänä on eläke. 
42-vuotias Lassinpelto on 

käynyt kansa- ja kansalaiskou
lun, kansanopiston käytännön 
linjan ja lnvalidiliiton kurssi
keskuksen varastotyöntekijä
linjan. 

-Kansalaiskoulussa jo miel
lyin näihin toimistotöihin, hän 
kertoo. 

Tie onneen 
on auki 

J,.assinpellon lähin es,m1es, 
suunnittelija Johanna Juvonen 
on samalla alaisensa tukihen
kilö. 

- Olli-Pekka on töissä teke
misissä kymmenien ihmisten 
kanssa. Varmaan S'fY siihen, et
tä työsopimus on tehty, on se, 
että Olli-Pekka on hyvin SO· 
siaalinen ja sopeutuvainen, Ju· 
vonen kertoo. 

Lassinpellolle palkkatyön 
mukana on avautunut toinen
kin tie onneen. 78-vuotiaan äi· 
tinsä kanssa asuva poikamies 
löysi hiljattain elämänsä en
simmäisen vakituisen naisystä· 
vän. 

- Kun on vakituinen tyÖ· 
paikka, on helpompi saada tyt· 
töystävä. Taloudellinen tilanne 
on vakaampi, onnellinen mies 
miettii. 

-Ensi syksynä hakeudun 
ruoanlaittokurssille Päivähar· 
juun. 

Töihin muiden 
joukkoon 

Jyväskylän kaupungin Päivä
harjun toimintak_e,skuksen ja 
koulun lisäksi kymmenen muu
ta kehitysvammaisten palvelu
yksikköä Suomessa saa EU-ra
haa tuettuun työllistymiseen. 
Opinto-ohjaaja Vesa Välilä 
Päiväharjun koulusta kertoo, 
että tavoitteena on kehitys· 
vammaisten pääsy palkkatyö
hön muiden joukkoon. Rahaa 
kuluu lähinnä tukihenkilöiden 
"koulutuksen ja palkkaukseen. 

Seitsemän aikuista kehitys
vammaista naista on parhail
laan Päiväharjussa hoitoalan 
kurssilla Vesa Välilän opissa. 
Syksyksi taloon on suunnitteil
la muutakin kuin ammattikurs
seja. 

-Silloin on sellainen Kau
niit ja rohkeat -kurssi, jolla kä
sitellään käyttäytymistä ja ul
koasua. Ne ovat tärkeitä asioi-
ta, kun lähdetään työelämään, 
Vesa Välilä muistuttaa. 

Olli-Pekka Lassinpelto ei sitä 
kurssia tarvitse. Hän on jo sel
villä työelämän koukeroista. 
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