Timo Hietamäki
työssäkäyntiavustaja

Artikkeli on työssäkäyntiavustajakoulutuksen etätehtävä.

Maken kyvyt ovat käytössä!
Uskonpa että ei moneltakaan Lapuan
Salen asiakkaista ole jäänyt huomaamatta tämä hyväntuulinen, ihmisläheinen ahertaja, 35-vuotias Markku Lehto. Markku on oivallinen esimerkki siitä
mihin kehitysvammainen pystyy ja mitä
hän antaa työpanoksellaan ja omalla persoonallaan koko työyhteisölle ja
tässä tapauksessa myös asiakkaille.
Markun työura talon palveluksessa
alkoi jo 12 vuotta sitten. Markku opiskeli emäntäkoulussa, jonka työharjoittelujaksolla, paikaksi valikoitui silloinen S-market, nykyinen Sale. Jo asiakkaana ollessaan kaupassa oli huomattu Markun pitävän kaupan siisteydestä
huolta. Työharjoittelussa Markun kyvyt
ja motivaatio olivat tulleet selvästi esille ja johtoportaassa oli tehty päätös,
joka oli ainutlaatuinen Lapualla. Markku Lehdosta tuli Lapuan ensimmäinen
vajaakuntoinen, joka oli otettu oikeisiin
töihin. Tukena Markulla työharjoittelussa ja alkuun myös työsuhteessa työssäkäyntiavustajana oli koulunkäyn-
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tiavustajana toiminut ihminen, jonka
tuen Markku koki aluksi tarpeelliseksi
Markku tekee Salessa kuuden ja
puolen tunnin päivää, neljänä päivänä
viikossa. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat
tavaroiden hyllytys, tyhjien pakkausten
kerääminen prässiin. palautuspullojen
käsittely ja tärkeimpänä työtehtävänä
yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä
huolehtiminen. Markku myös osaa palvella ihmisiä, moni tulee kysymään häneltä missä mikäkin tuote on. Näin asiakas saa tuotteen sekä iloisen ja kohteliaan palvelun. Monesti hän on myös
tuonut vanhusten painavia ostoskasseja aivan kotiovelle asti. Joskus on tullut
vaivanpalkaksi villasukatkin. Kaupassa
häntä on kehuttu ahkeraksi, tarkaksi ja
hyvin motivoituneeksi työntekijäksi, jolla ei ole koskaan huonoa päivää.
Palkka on työpanokseen nähden
vaatimaton, mutta Markulle onneksi
itse työ ja koko kaupan sosiaalinen yhteisö, on tärkeämpi kuin raha. Suurempia vaikeuksia ei Makella ole työpaikal-

la ollut. Kaikki ihmiset eivät toki ymmärrä kehitysvammaisia ja osaa suhtautua
heihin. Valitettavasti se joskus näkyy ilkeytenä ja välillä se ilkeys on kohdistunut Markun kulkupeliinkin. Mutta yleensä Markkuun suhtaudutaan hyvin positiivisesti, sellaisena iloisena, piristävänä väriläiskänä. Maken tuntee puoli Lapuaa ja Make pyöränsä kanssa on tuttu
näky kylällä. Voisi varmaan sanoa että
Makella on tuttuja ja kavereita enemmän kuin tavallisella Matilla tai Maijalla.
Vajaakuntoisen palkkaaminen on
mahdollisuus saada motivoitunut, ahkera työntekijä ja aito persona, tekemään juuri se tehtävä joka on tärkeä,
mutta jonka tekemiseen ei esimerkiksi
jää muilta aikaa. Onko sinun työpaikallasi vastaava tilanne? Ole sinä aloitteellinen ja nosta asia esiin. Samalla tarjoat tällaiselle kaverille mahdollisuuden
elää rikkaampaa elämää.
Vajaakuntoisen työllistymisestä saat
lisää tietoa Tuettu työllistyminen ry:ltä.
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