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Olen Seinäjokelaislähtöinen Nina Ala-Riihimäki. Ilmajoella perheen kanssa ollaan
asusteltu nyt noin 20-vuotta. Aika rientää ja kolmesta tyttärestämme jo
nuorimmainenkin, muutti syksyllä omilleen. Uudenlainen elämänvaihe on siis alkanut.
Luonto- ja eläinrakas ihminen kun olen, kotoamme löytyy hoivattavia lemmikkejä.
Positiivista energiaa, elämän tyrskyihin on antamassa omat rakkaat karvakaverini;
Islanninhevonen, ensi kesänä varsova minishetlanninponi, sekä jackrussel koira.
Moottoriurheilu on myös kulkenut elämässäni aina mukana, niin harrastus kuin
kilpailumielessäkin. Joskus olin jopa ainut nainen maailmassa, joka ajoi kilpaa miesten
kanssa, laji silloin oli jääspeedway.
purjelentokoneessa

Aloitin työt Seinäjoen kaupungilla 2017, silloin minut valittiin ohjaajaksi Vammaispalveluiden Tuettuun
asumiseen, joka nykyään tunnetaan nimellä Arjen tuki. Sieltä tarjottava tuki on itsenäiseen asumiseen ja
elämän perusasioiden hallintaan liittyvää ohjausta.
Työkollegoiden kertomat vahvuuteni työntekijänä. Ihminen jolla on sydän mukana, iloinen, positiivinen,
huomaavainen, helposti lähestyttävä, periksi antamaton, rauhallinen ja huumorinainen.

Uusivuosi 2022 toi uudet tuulet työrintamalle
Minulle tarjottiin vuodeksi todella mielenkiintoista pilotti tehtävää Vammaispalveluihin. On hienoa lähteä
rakentamaan jotain uutta ja todella tärkeää palvelumuotoa asiakkaillemme.
Tulen toimimaan tukihenkilökoordinaattorina, etsimään ja haastattelemaan mahdollisia tukihenkilöitä,
asiakkaita ja yhdistämällä oikeanlaiset henkilöt elämää rikastuttavaan yhteistyöhön.
Tukihenkilöksi haluavan täytyy olla, luotettava ja turvallinen aikuinen ja oma elämäntilanne tasapainossa,
sekä riittävästi aikaa ja oikeasti vilpitön halu tarjota asiakkaillemme, juuri hänen tarvitsemaansa tukea.
Tukihenkilötoiminta perustuu kaikkien osapuolten vapaaehtoisuuteen, josta maksetaan palkkio.
Tukihenkilön avulla me vammaispalvelussa tulemme tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkaillemme
mahdollisuuden elämää rikastuttaviin vapaa-ajan kokemuksiin, jotka ovat meille kaikille tärkeitä, tarpeellisia
ja antavat positiivista sisältöä elämäämme. Esimerkiksi vaikka käymällä erilaisissa harrastuksissa,
elokuvissa/teattereissa, nautitaan luonnosta, hyvästä ruuasta tai juttuseurasta.

Nyt jos tuleva tukihenkilötoiminta herätti mielenkiintosi. Olehan yhteydessä minuun, puhelimitse tai
sähköpostin kautta. Sovitaan vaikka tapaaminen täällä Elinkeinotalolla, jossa toimistoni sijaitsee.
Nina Ala-Riihimäki ,Puh: 050-5288020 nina.ala-riihimaki@seinajoki.fi
Huhtalantie 2 60220 Seinäjoki

Luonnonhelmassa Lofooteilla

Teille kaikille toivon vilpittömästi hyvää ja sitä
juuri omannäköistänne elämää, tehkää asioita
jotka tuovat iloa elämäänne .

Ystävällisin terveisin
Nina Ala-Riihimäki
Elämä ei koostu niistä päivistä jotka ovat
menneet, vaan niistä, jotka jäivät muistiin.

