VAPAAT PAIKAT

• Niittykoti: 1 vapautumassa
• Koskikoti: täynnä
• Myllypuro: 2 vapaata paikkaa
• Vuorikoti: mahdollisesti
paikka vapautumassa
• Tammitupa: 2 vapaata
paikkaa
Kerromme mielelellämme
toiminnastamme ja
järjestämme
tutustumiskäyntejä sovitusti.

Lisätiedot sekä tiedot
vapaista paikoista:
Jyväskylä:
Päivi Antila-Kokko,
050 410 7231
paivi.antilakokko@jst.fi

Tammitupa:
Katja Auvinen,
044 724 1305
katja.auvinen@jst.fi

MUUTOKSIA SOLUMILLA
Uusia nimityksiä yrityksessä
JST Solumin pitkäaikainen toimitusjohtaja Tapani
Raatikainen on jäänyt pois toimitusjohtajan
tehtävästä. Hän tulee kuitenkin jatkamaan edelleen
hallituksen puheenjohtajan tehtävissä.
Yrityksen toimitusjohtajan tehtävissä on aloittanut
entinen varatoimitusjohtajamme Mika Miettinen.
Yhtiön operatiivisena johtajana toimii jatkossa Isto
Raatikainen ja palvelujohtajana Päivi Antila-Kokko.
Päivi jatkaa myös Vuorikodin yksikön johtajan
tehtävissä.
Palvelujohtajan tehtäviin kuuluu vastata toiminnan
laadusta sekä jatkuvasta kehittämisestä tiiviisti
yhdessä asiakkaiden, henkilöstön sekä erilaisten
verkostojen kanssa. Hän toimii edelleen myös
muiden yksikön johtajien esimiehenä. Muutoksista
johtuen Vuorikodille on nimetty myös oma vastaava
sairaanhoitaja Annu Honkanen.
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JST KONSERNIN
LAAJENTUMINEN
Jst konserni on jatkanut vuoden
2019 aikana kasvuaan. Yrityksinä
konserniin kuuluu JST Solum, JST
Aves ja Primelife.
Yksiköitä tällä hetkellä on
yhteensä 11.
Konsernin yksiköt tukevat toinen
toisiaan. Laajan
asiantuntijaverkoston kautta
koemme pystyvämme paremmin
palvelemaan asiakkaidemme
kuntoutumisen, hoidon ja kasvun
tarpeita.
Kerromme mielellään
konsernimme toiminnasta lisää.
- Yhdessä eteenpäin -

Työtoiminta
JST Solum on tarjonnut asiakkailleen
sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaan osana
kuntouttavaa työtä jo vuodesta 2015.
Haaveenamme on ollut lähteä laajentamaan
työtoiminnan tarjontaa yhä monipuolisemmaksi
kokonaisuudeksi. Tämä mahdollistui tänä syksynä
yrityksille avatun työtoiminta kilpailutuksen myötä.
Voitimme kilpailutuksen ja pääsemme maaliskuusta
2020 alkaen tarjoamaan uudenlaista työtoimintaa
laajemmin oman työtoimintayksikkömme kautta.
Tästä tiedotamme myöhemmin lisää.
Edelleen haluamme tarjota myös yksiköissämme
sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa, sillä
olemme siitä saaneet asiakkailtamme sekä
yhteistyökumppaneilta erittäin hyvää palautetta.

Avustava toiminta yksiköissä
Jokaisen työpanos ja rooli yksikössä on tärkeä.
Olemme tarkastelleet avustavien työntekijöiden
työroolia yhä monipuolisemmaksi asiakkaiden
kuntoutusta tukevaksi kokonaisuudeksi. Jokainen
avustava työntekijämme on osana asiakkaiden arkea
tavalla tai toisella. Mielellään esittelemme toimintaa
tarkemmin.

Ota rohkeasti yhteys ja tule käymään meillä !
Tervetuloa!
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