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POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN  KEHITTÄJIEN TYÖKOKOUS 1 / 2015 
 
Aika 16.2.2015 klo 9.30 – 11.00 
Paikka Keski-Pohjanmaan keskussairaala Kiuru / Hallinnon kokoushuone  
Läsnä Helky Häkli, yliopistonopettaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

Pirjo Knif, vahushuollon päällikkö, Pietarsaari 
Annukka Kukkola, yliopettaja, Centria amk/ hoitotyö 
Piia Kurikkala, palvelupäällikkö, Jyta 
Kati Mäkelä, ikäihmisten palvelujohtaja, kuntayhtymä Kaksineuvoinen 
Vuokko Paananen, kotihoidon palvelupäällikkö, Kokkola 
Matti Paloneva, koti- ja laitoshoidon johtaja, Vaasa 
Katariina Perttula, opettaja, Seamk 
Hanna Saarinen, palvelupäällikkö, tukipalvelut ja palveluohjaus, Kokkola 
Mervi Salonen, Jyta 
Tuija Tuorila, va toiminnanjohtaja, Ventuskartano 
Margit Yli-Kotila, projektipäällikkö, SenioriKaste –hanke, Kokkola 
Marita Ylilahti, vanhustyönjohtaja, Järvi-Pohjanmaan perusturva 
Päivi Naukkarinen, sosionomiopiskelija, SenioriKaste –hanke 
Iiris Jurvansuu, kehittämissuunnittelija, SONetBOTNIA (muistio)  

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen tarkoitus 

on tehdä katsaus maakunnissa meneillään olevaan keskeiseen vanhuspalvelujen kehittämistyöhön ja 

keskustella yhteisten työkokousten tarpeesta ja teemoista vuosina 2015 – 2016. SONet BOTNIA kutsui kolmen 

pohjalaismaakunnan vanhustyön kehittäjiä koolle muutaman vuoden tauon jälkeen, kun osaamiskeskukselle on 

tullut tiedusteluja jatkosta aiemmalle vanhustyön kehittämisverkoston toiminnalle.  

Kokouksen puheenjohtajaksi nimettiin Tuija Tuorila. Käytiin osallistujien esittelykierros. 

 

2. Hyviä tuloksia alueemme vanhustyön kehittämisessä  

Osallistujille oli välitetty ennakkotehtävä, jossa pyydettiin vastaamaan kysymykseen, mitä hyviä tuloksia oman 

alueen vanhustyön kehittämisessä on. Koonti vastauksista on muistion liitteenä. Aihe kirvoitti aktiivisen 

keskustelun luettelossa olevista ja muistakin viime aikoina kehitetyistä hyvistä käytännöistä vanhustyön alalla. 

 

3. Seniori KASTE –hankkeen esittely – projektipäällikkö Margit Yli-Kotila  

Projektipäällikkö esitteli SenioriKASTE –hankkeessa meneillään olevia toimintoja. Hankkeen tiedot löytyvät 

tietoverkosta osoitteesta www.kokkola.fi/seniorikaste. Keskustelua käytiin mm. muistisairaan palveluprosessin 

kehittämisestä, ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistamisesta ja kuntouttavan toiminnan kehittämisestä 

työotteena.  

 

4. Vanhustyön haasteet alueellamme  

Toinen ennakkotehtävä osallistujilla oli esittää vanhustyön keskeiset haasteet alueellamme. Ennakkoon 

toimitetut vastaukset ovat muistion liitteessä. Myös nämä aiheet herättivät runsaasti keskustelua.  

 

5. Vanhustyön kehittäjien työkokousten jatkaminen ja seuraava kokousaika 

Osallistujat pitivät erittäin toivottavana, että kokoontumisia jatketaan. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 

17.9. Kauhavalla. Teemoissa halutaan korostaa ennen muuta kuntien näkökulmaa vanhustyön kehittämisessä. 

Seuraavassa tapaamisessa halutaan kuulla mm. miten kunnissa kotihoito jäsentyy alueellisesti, esim. hoidon 

porrastus, palvelurakenne, kotihoito- ja tukitoimet. Joka maakunnasta esittelyä. Valtakunnallisia vahvoja osaajia 
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voisi myös kysyä esittelemään teemoja, esim. videoyhteyden kautta. Harriet Finne-Soverin ja Marja Jylhän 

nimet mainittiin tässä yhteydessä. Keskusteluille halutaan aikaa työkokouksissa. Seuraava kokoontuminen 

päätettiin pitää 17.9.2015 klo 10-15 Kauhavalla.  

  

6. Kiitos kokouksesta 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta. Kokouksen jälkeen oli lounastauko ja sen jälkeen oli 

mahdollista osallistua SenioriKASTE –hankkeen ja Kiurun järjestämään koulutusiltapäivään Kuntoutus iäkkään 

toimijuutta vahvistamassa Kiurun auditoriossa. 

 
Liite: Kooste ennakkotehtävistä 

 
 

Iiris Jurvansuu  


