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1. Johdanto
Ikäihminen toimijana – vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa
-hankkeen toiminta-aika on 1.7.2013–31.10.2014. Hankkeen hallinnoijana toimi
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttajana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle valtionavustusta 750 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 1 000 000 €. Hankkeessa mukana olevien kuntien osuudeksi tuli 250 000 €.

Hankkeessa keskityttiin vastaamaan 1.7.2013 vanhuspalvelulain (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) velvoittamiin haasteisiin. Hankkeen kehittämisen ydin
muodostui kolmesta kehittämistavoitteesta: 1) Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen, 2) Kiireen kesytys toiminnan ohjauksella, palveluohjauksella ja työhyvinvoinnin lisäämisellä kotiin annettavissa palveluissa sekä 3) Strateginen johtaminen ja alueellinen suunnittelu.

Kemijärven kaupungin kehittämistehtävänä oli vertaistoiminnan kehittäminen etsimällä vertaistuesta kiinnostuneita ja kouluttamalla heitä sekä voimistamalla
samalla jo olemassa olevia vertaisryhmiä. Lisäksi neuvonta ja tiedottaminen, geriatrin palveluiden hyödyntäminen, hoitohenkilöstön koulutus sekä hankeyhteistyö kuuluivat tehtäviin.

Keskeisenä ajatuksena hankkeen käynnistymisessä oli saada kehittäjätyöntekijät, vanhuspalveluista vastaava johto, esimiehet sekä iäkkäät kuntalaiset (asiakkaat ja omaiset) mukaan hanketyöhön ja luoda sitä kautta yhteys kehittämistarpeiden ja palveluiden tuottamisen välille. Kehittämistehtävien suunnittelusta vastasivat kuntien vanhustyön vastaavat ja esimiehet yhteistyössä kehittäjätyöntekijän kanssa.
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Kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä toteutettiin videovälitteisten palavereiden, työseminaarien ja valmentavien koulutussarjojen avulla. Toimenpiteillä
tuettiin kuntia ja kehittäjätyöntekijöitä kehittämistehtävässä.

2. Kehittämistavoite ja -tehtävä
Kemijärven päätavoitteena oli vertaistoiminnan kehittäminen, joka liittyy ikäihminen toimijana -hankkeen ensimmäiseen päätavoitteeseen. Hankkeessa etsittiin
vertaistuesta kiinnostuneita ja koulutettiin heidät vertaistukitoimintaan. Olemassa
olevien vertaisryhmien osallisuutta edistettiin ja tuettiin. Kemijärvellä oli hankkeen
käynnistyessä jo päivätoimintaa kotihoidon palveluna.

Hanketyönä perustettiin Teematupa, joka mahdollisti yhteistyön toteuttamisen
koulutettujen vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Tavoite
oli omatoimisuuden tukeminen, jossa ikäihminen saa tietoa palveluista ja samalla
rakennettiin yhteistyön verkostoja useiden toimijoiden kesken.

Teematuvan avulla voidaan jatkossa toteuttaa vanhuspalvelulain osalta seuraavia kunnan yleisiä velvoitteita; yhteistyön kehittäminen (4§), hyvinvointia edistävien neuvontapalveluiden kehittäminen (12§) sekä palveluiden riittävyyden ja laadun arviointimenetelmän kehittäminen (6§). Hankkeen pilotointisuunnitelma löytyy liitteestä yksi (LIITE 1). Kuviossa yksi on kuvattu Kemijärven kaupungin kehittämistehtävän ydin.
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KEMIJÄRVI
HANKETYÖNÄ ON PERUSTETTU TEEMATUPA JONKA AVULLA TOTEUTETAAN VANHUSPALVELULAIN OSALTA
SEURAAVIA KUNNAN YLEISIÄ VELVOITTEITA: 1) YHTEISTYÖN (4§), KEHITTÄMINEN 2) HYVINVOINTIA
EDISTÄVÄVIEN NEUVONTAPALVELUIDEN (12§), KEHITTÄMINEN 3) PALVELUJEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN
ARVIOINTIMENETELMÄN (6§) KEHITTÄMINEN.
KEHITTÄMISTEHTÄVÄNÄ VUOSISUUNNITELMAN (TEEMATUVAN VUOSIKELLO) LAATIMINEN SEKÄ
TOIMINNAN JUURRUTTAMINEN SEKÄ YHTEISTYÖTAHOJEN SITOUTTAMINEN
TOIMINTAMALLI VALMIS TOUKOKUUSSA 2014

IKÄIHMISET
VAPAAEHTOISET
PÄÄTTÄJÄT
YHDISTYKSET
OMAISET
OPISKELIJAT

VIRANHALTIJAT
TEEMATUPA MAHDOLLISTAA YHTEISTYÖN
TOTETTAMISEN, TUKEE HYVINVOINTIA EDISTÄVIÄ
NEUVONTAPALVELUJA JA LAADUN ARVIOINTIA
Teematuvan toiminta rakentuu koulutettujen
vapaaehtoisten varaan. Teematuvassa toteutetaan
hyvinvointia edistäviä neuvontapalveluja (eri
toimijat), kerätään säännöllisin välein asiakkailta
arviointia palvelujen riittävyydestä ja laadusta
keskustelukahvilatoiminnan periaatteella
(viranhaltijat, omaiset mukana) ja toteutetaan lain
yhteistyön velvoitetta. Vanhusneuvosto tukee
omalla panoksellaan toiminnan jatkumista
TEEMATUPA TUKEE IKÄÄNTYVIEN
OMATOIMISUUTTA JA ARJESSA SELVIYTYMISTÄ

VANHUSNEUVOSTO
JÄRJESTÖT
KUNNAN
TOIMIALAT:
terveydenhuolto,
sosiaalityö,
tekninen, opetus,
sivistys

Kuvio 1. Kemijärven kaupungin kehittämistavoite ja -tehtävä

3. Resurssit
Kemijärven kehittäjätyöntekijä lähihoitaja Kaija Alajoutsijärvi työskenteli kotihoitoyksikössä vanhusten päiväpalvelussa 50 % ja hankkeessa 50 % 1.10.2013 31.5.2014 välisen ajan. Päivätoiminnassa sijaisena toimi Päivi Laitinen. Kotihoitoyksikköön järjestettiin työhuone kannettavalla tietokoneella ja kännykällä varustettuna. Videoneuvottelut toteutettiin kaupungintalolla, Sairaala Lapponiassa ja
sosiaalitoimistossa.

Hankkeen ohjausryhmä muodostui seuraavista henkilöistä; Kotihoidon osastonhoitaja Liisa Niemelä, Puistola osastonhoitaja Tarja Alaluusua ja Vanhus ja
vammaistyön johtaja Antero Myllykangas (hankkeen alussa). Jatkossa Hoiva- ja
hoitotyönjohtaja Aulikki Hautsalo. Vanhusneuvostosta koottiin kehittäjäasiakkaat
(5).
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Teematuvan toiminnalle sopivat tilat löytyivät keskeltä kaupunkia, Luusuantie 17.
Tilojen käytöstä neuvoteltiin ja Teematuvan päiväksi sovittiin keskiviikko.

4. Toteutus ja tulokset
4.1. Aloitusvaihe
Hankkeen alussa tehty pilotointisuunnitelma on toiminut toteutuksen runkona.
Paikallisen pilotoinnin ohjausryhmälle sovittiin säännölliset palaverit. Kehittäjätyöntekijä kertoi ja tiedotti hankkeesta sekä vanhuspalvelulaista henkilökunnan
palavereissa, järjestöjentapaamisissa, vanhusneuvostossa sekä yhteistyötoimijoille. Kehittäjätyöntekijä rekrytoi vapaaehtoisia kotihoidossa, ystäväpiirissä ja tilaisuuksissa joissa esitteli vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Paikallislehdessä
(Koti-Lapissa) oli ilmoitus vapaaehtoisten koulutuksesta.

4.2. Toteutusvaihe
Vapaaehtoisten koulutus ja haastattelu toteutettiin yhteistyönä Setlemetti Tunturilan Askel-projektin kanssa 28.1 -4.2.2014 Ilta - ja viikonloppukoulutuksena. Vapaaehtoisten koulutussisältö ja aikataulu liitteessä kaksi (LIITE 2). Vapaaehtoisia
koulutettiin 9 henkilöä, joista teematuvalla aloitti 4 henkilöä. Heidät perehdytettiin
toimintaan. Teematuvan toiminta alkoi 26.2.2014 Palvelukeskuksessa Luusuantie
17 (entinen puuhapirtti). Toiminta toteutettiin kerran viikossa keskiviikkoisin klo
10 -14. Toiminnan sisältö koostui kävijöiden toiveista ja tarpeista, haluttiin tietoa
jo olevista palveluista mm. sosiaali- ja hoivatyön johtajien tapaamisissa, hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden tämän hetkisistä tilanteista. Lisäksi ohjelmaan sisällytettiin askartelua, tietovisoja, bingoa, jumppaa ja vapaata seurustelua. Teematuvalta osallistuttiin 7.5. World Cafe-tapahtumaan. Tilaisuudessa
ideoitiin ja kerättiin kuntalaisten mielipiteitä päätöksentekijöiden tietoon. Vanhusneuvoston kehittäjäasiakkaat olivat tuvan avauksessa ja toiminnansuunnittelussa
mukana. Teematuvan vuosikello liitteessä kolme (LIITE 3).
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4.3.

Juurruttamisvaihe ja tulokset

Teematuvalla asiakkaita on keskiviikkoisin 7-17 henkeä. Vapaaehtoisia oli kaksi
aktiivisesti toukokuussa mukana. Kokemus on osoittanut, että vapaaehtoiset tarvitsevat tuen toimintaan, mutta kaupungilla ei ole resurssia antaa työntekijää jatkossa. Vapaaehtoisten koulutus jatkuu elokuussa kuntouttava työtoiminnan
kanssa ensiapukurssilla, sekä Askel-projektissa koulutuksen sisältönä vanhustyö.

Ikiliikkujat on vertaisveturien vetämät jumpparyhmät kahdella sivukylällä. Tapaaminen toteutettiin liikuntahallilla, mukana oli 17 jumppaajaa. Toiveena on tuen
järjestäminen kerran kuussa sivukylille, jotta saisivat uusia malleja toimintaan.
Kansalaisopiston kautta kurssitoimintaa on kylille madollista järjestää syksyllä.
Kynkkärinki on koulutetut vapaaehtoiset, jotka ovat toimineet ulkoiluttajina laitoksissa, pienkodeissa ja kotihoidossa. Kynkkärinki ei toimi tällä hetkellä. He tarvitsisivat tuen toiminnan jatkumiselle ja organisoinnille.
Omaishoitajaryhmä kokoontui vuoden tauon jälkeen ja jatkossa kokoontumiset
toteutetaan seurakunnan kanssa yhteistyössä. Kevään yhteiset tapaamiset ja
retki on sovittu. Hanketreffit toteutettiin Tunturilassa 27.3. klo 10 -14. Välittävähanke kutsui hankepäälliköt ja kaupungin edustajat yhteiseen tapaamiseen. Tutustuttiin eri toimijoiden työtavoitteisiin ja mahdolliseen yhteistyöhön.
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VERTAISOHJAAJATOIMINNAN KEHITTÄMINEN PROSESSINA
1. Etsitään vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneet
 hankkeen esittelytilaisuuksissa
‐työyhteisössä, tuttavapiirissä
‐vanhusneuvostoa informoimalla
‐lehti ilmoituksella
‐yhteistyössä eri hankkeidenkautta
‐vapaaehtoisten haastattelu

2. Järjestetään koulutusta
‐suunnittelu
‐toteutus yhteistyönä
‐teematuvan tiloissa
‐paikallislehteen ilmoitus

3. Tilojen sopiminen ja järjesteleminen
4. Teematuvan käyntiin saattaminen ja toteutus jatkossa
‐kaupungin kotisivulle juttu tuvan avaamisesta ja myöhemmin tarpeen mukaan
‐muistilistalla jatkuvasi tiedotusta toiminnasta
‐radioon menovinkkeihin ilmoitetaan säännöllisesti toiminnasta
‐vanhusneuvoston 8 kehittäjäasiakasta ja koulutetut mukana suunnittelussa ja avauksessa
‐vertaisveturien perehdytykset

Teematuvan sisällön runko: aiheet ja teemat vaihtuvat
yhteistyötahojen ja ikääntyvien omien toiveiden mukaan
‐ikääntyvän osallisuuden tukeminen
‐palautteen kerääminen ja vieminen päättäjille, palautelaatikko
‐virkistystoiminta
‐tiedotus

Kuvio 2. Vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen prosessina

4.4. Hankkeen muu työskentely
Videopalavereissa kehittäjätyöntekijät saivat tietoa muista Lapin kunnista ja vaihtoehtoisia toimintamalleja vanhustenhoidossa. Tietoa voi sosiaalikollegan sivuilta
vielä tarkentaa. Videopalavereissa Kemijärveltä oli mukana vanhusneuvoston
edustajia ja kotihoidon työntekijöitä. Kehittäjätyöntekijä tiedotti sekä varasi koulutustilat. Videovälitteisillä koulutuksilla Projektipäällikkö kävi hankeen alussa kuntakierroksella sekä on ohjannut tarvittaessa hankkeen aikana videovälitteisesti ja
sähköpostilla. Geriatrin palvelu oli videokonsultaation tavoitteena Teematuvalla,
mutta sitä ei voitu toteuttaa koska siellä ei ollut tarvittavia laitteita käytössä.

Kemijärveltä osallistuttiin hankeen järjestämään videovälitteiseen valmennukseen kuntouttavan työotteen kehittämiseen vuodeosastolla ja kotihoidossa. Myös
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alueelliseen kehittämistehtävään jossa kehittämistehtävänä oli kotihoidon palveluluiden myöntämisen perusteiden laadinta.

5. Pohdinta
Hankkeen aikana luotiin toimintamalli vapaaehtoistyölle. Teematupa lähti aluksi
hyvin käyntiin, mutta aika toiminnalle jäi lyhyeksi. Toimintaa pitäisi jatkossa vielä
kehittää. Se on nyt enemmän tiedottamista, mutta suuntaa voisi muuttaa enemmän palautetta kerääväksi. Vapaaehtoiset kokivat (10- 14) ajan liian pitkäksi.
Toiminta vapaaehtoisten kannalta olisi mielekkäämpää vaikka kerran kuukaudessa, jolloin se olisi avoinna 1-2 tuntia. Toiminta ei ole sitten liian sitovaa. Vanhusneuvoston kautta palautetta vietiin päättäjille. Mielestäni vanhusneuvoston
roolista pitäisi tiedottaa enemmän kuntalaisille.

Kemijärvellä eläkeläisjärjestöt toimivat aktiivisesti ja kokoontuvat säännöllisesti.
Asiakkailla on mahdollisuus hakeutua järjestöihin sekä kotihoidon päivätoimintaan, jonne nyt saadaan lisää tilaa. Videopalaverit on hyvä vaihtoehto toteuttaa
koulutusta ja ohjausta. Hankkeessa työskentely oli kaiken kaikkiaan erittäin antoisaa vaikka ohjausryhmän jäsenet välillä vaihtuivat. Projektipäällikön alun kuntakierroksen ja seminaaripäivät koin selkeyttäviksi hankkeessa työskentelyn kannalta.
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Liite 1
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Liite 2

TUKIHENKILÖ- VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄN KOULUTUSOHJELMA
28.1-4.2 2014

Askel-talo Särkeläntie 4

ja Kuumaniemenkatu 2D Kemijärvi

TI 28.1 KLO 17.30-20.30 KOULUTETTAVAT TUTUKSI

‐tutustuminen, toiveet, ihanteet, pelot
‐ vapaaehtoistyö Kemijärvellä
‐kurssinesittely
LA 1.2 KLO 9-15 VAPAAEHTOISTOIMINTA TUTUKSI
-vapaaehtoistyö, tukihenkilötyö

‐omat voimavarat, tukihenkilönä jaksaminen
‐ tukihenkilöiden oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
‐tukihenkilön puheenvuoro
SU 2.2 KLO 10-15 IHMISEN KOHTAAMINEN VUOROVAIKUTUS

‐kohtaaminen, vuorovaikutus, auttaminen
‐elämänkaari ,kriisit
‐ eettiset periaatteet vapaaehtoistyössä
TI 4.2 KLO 17.30-20.30 TUKIHENKILÖN TUKI JA RAKENTEET

‐ jatkokoulutus, virkistystoiminta
‐kehityskeskustelut
‐tiedonsaanti
‐jatkosuunnitelmat, todistustenjako ja kakkukahvit
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Liite 3 Teematuvan vuosikello

Hyvinvointia ja
terveyttä
edistävätpalvelut
suuhygienistin
luento, lähihoitaja
opiskelijat
"hyvänolon päivä"
jumppatuokiot

Virikkeet
atk-koulutus,
askartelu,
visailut, bingo,
tiedotus

Sosiaaliset
palvelut
sosiaalihoitan
vierailu,hoiva-ja
hoitot.johtajan
vieralu

Sosiaalipalvelut
edunvalvojan
vierailu,
edunvalvonta
valtuutus

Turvallisuus
Palokunnan ja
poliisin vierailu,
kodinturvallisuus
Kulttuuri
kemppateatterin vierailu,
laulutuokio,
kirjaston
hoitajan vierailu

Omatoimisuuden
tukeminen
turvapuhelimen
esittely, linjataksin
toiminnan esittely
kuulohuollon
vierailu,
kuulolaitteiden
esittely
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Liite 4 TAULUKKO KEHITTÄJÄTYÖNTEKIJÄN PALAVEREISTA,
KOULUTUKSISTA YM SEKÄ MUISTA OSALLISTUJISTA
HANKKEEN SEMINAARIT
PVM JA PAIKKA
3.10.2013 Rovaniemi

AIHE
Ikäihminen toimijanahankkeen aloitusseminaari

22.1.2014 Rovaniemi

Ikäihminen toimijanahankkeen väliseminaari

14.5.2014 Rovaniemi

Ikäihminen toimijanahankkeen loppuseminaari

OSALLISTUJAT
hankkeen
kehittäjätyöntekijät, Posken
työntekijöitä
hankkeen
kehittäjätyöntekijät, Posken
työntekijöitä
hankkeen
kehittäjätyöntekijät, Posken
työntekijöitä

KUNTAKIERROS
PVM JA PAIKKA
7.11.2013 Kemijärvi

AIHE
hankkeen aloitus
kuntakierros

OSALLISTUJAT
Leila Mukkala, Antero Myllykangas, Liisa Niemelä, Terttu Koivisto, Tarja Alaluusua
Marita Kasurinen

HANKKEEN VIDEOPALAVERIT
PVM JA PAIKKA
1.11.13 Kemijärvi
/kaupungintalo
1.11 13 Kemijärvi /
kaupungintalo
8.11 13
Kemijärvi/kaupungintalo
14.11 13
Kemijärvi/kaupungintalo
21.11 13 Kemijärvi
28.11 13 Kemijärvi
25.11 13
Kemijärvi/Lapponia
3.12 13 Kemijärvi
10.12 13 Kemijärvi
17.12 13 Kemijärvi
14.1 14 Kemijärvi
5.2 14 kemijärvi
21.3 14 Kemijärvi
21.3 14 Kemijärvi
23.4 14 Kemijärvi

AIHE
Geriatrin videokonsultaatio
palvelu
Stratekinen johtaminen ja
alueellinen suunnittelu
Ikälaki palaveri

OSALLISTUJAT
kehittäjätyöntekijä

Vertaitukitoiminnan
kehittäminen
Kriteerit

kehittäjätyöntekijä

Kuusamon kuntoavustajan
malli
Vanhusneuvoston toiminta
Väliarviointi
Pilotointien arviointi
Vanhusneuvoston toiminta
kunnissa
Hankkeentilannekatsaus
Koko hankkeen tilanne
katsaus
Lopputyön ohjaus

kehittäjätyöntekijä
kehittäjätyöntekijä

kehittäjätyöntekijä
kehittäjätyöntekijä
Liisa Niemelä,
kehittäjätyöntekijä
kehittäjätyöntekijä
kehittäjätyöntekijä
kehittäjätyöntekijä
kehittäjätyöntekijä
Vanhusneuvosto
kehittäjätyöntekijä
kehittäjätyöntekijä
kehittäjätyöntekijä
kehittäjätyöntekijä
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HANKKEEN KOULUTUKSET
5.12 13 Kemijärvi
3.2 14 Kemijärvi
17.2 14 Kemijärvi
29.4 14 Kemijärvi
6.5 14 Kemijärvi
15.5 14 Kemijärvi
20.5 14 Kemijärvi
VAPAAEHTOISTEN
KOULUTUS
28.1 14 Askel-talo
1.2 14 Askeltalo
2.2 14 Elinkaaritalo
4.2 14 Elinkaaritalo

Ikäihmisten palveluiden
tarpeen tunnistaminen
Kuntouttava työote laitoksessa ja kotihoidossa
Ikääntyneiden lääkehoidon
erityiskysymykset
Kuntouttava työote laitoksessa ja kotihoidossa
Muistihoitajan ja lääkärin
yhteistyö
Lähtötilanne muutokselle
Toimintatapojen ja kulttuurin
muutos

Koulutettavat tutuksi
Vapaaehtoistoiminta
Ihmisen kohtaaminen
vuorovaikutus
Tukihenkilön tuki ja
rakenteet

osallistujia 2
osallistujia 11
osallistujia 5
osallistujia 4
osallistujia 2
osallistujia 6
osallistujia 8

Jutta Salmela

KEHITTÄJÄTIIMIN KOKOUKSET
PVM JA PAIKKA
10.9.13 Kotihoito
kokoushuone
23.10.13 Kotihoito
kokoushuone

AIHE
hankkeen esittelyä ja
taustaa
hankkeen aikataulutus

OSALLISTUJAT
Antero Myllykangas, Liisa
Niemelä kehittäjätyöntekijä
Antero Myllykangas, Liisa
Niemelä, Tarja Alaluusua
kehittäjätyöntekijä

4.11 13 Kotihoito
kokoushuone

hankkeen eteneminen
aikataulutus

19.12 13 Kotihoito
kokoushuone

hankkeenesittely uudelle
hoiva-ja hoitotyönjohtajalle

30.1 14 Kotihoito
kokoushuone

hankkeen eteneminen

Antero Myllykangas, Liisa
Niemelä
kehittäjätyöntekijä
Aulikki Hautsalo, Liisa Niemelä, Tarja Alaluusua
kehittäjätyöntekijä
Aulikki Hautsalo, Liisa Niemelä,Tarja Alaluusua
Kehittäjätyöntekijä

23.4 Kotihoito/
Päivätoiminta

Teematuvan tilannekatsaus

Aulikki Hautsalo
kahittäjätyöntekijä
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VANHUSNEUVOSTOSTA NIMETYT KEHITTÄJÄASIAKASTIIMIN
TAPAAMISET
PVM JA PAIKKA
27.11 13 Kotihoito
kokoushuone
5.2.14 Kotihoito /
kokoushuone
26.2 14Teematupa

AIHE
Vanhusneuvostonkokous
hankkeenesittely
vanhusneuvoston rooli
Hankkeen väliarviointi
Vanhusneuvoston edustus
avauksessa

12.3 14 Teematupa

Teematuvan ohjelman
suunnittelu

21.5 14 Teematupa

Vanhusneuvoston toiminnan
esittely

OSALLISTUJAT
Vanhusneuvosto
kehittäjätyöntekijä
Vanhusneuvosto
kehittäjätyöntekijä
Artturi Niemelä teematuvan
asiakkaat, hanketyöntekijä
Vanhusneuvosto Kauko
Kuittinen, Välittävähanke
Anita Ruokamo, kehittäjätyöntekijä vapaaehtoinen
Kauko Kuittinen, Irma
Kortelainen

HANKKEIDEN TAPAAMISET
PVM JA PAIKKA
14.11 13
Palvelukeskus/Taukotupa
3.12 13 Kiehispirtti /
Arjenturvaahanke
27.3 14 Tunturila /Haketreffit
koollekutsuja Välittävähanke

7.5 14 Tunturila /World
Cafe-tapahtuma

AIHE
Hankeyhteistyö
Hankkeidenyhteistyö
Kemijärvellä toimivien
hankkeiden työtavoitteisiin tutustuminen ja yhteistyöstä neuvotteleminen
Kuntalaisten mielipiteet ,
ideat ja ehdotukset päätöksentekijöiden tietoon

OSALLISTUJAT
Taukotupahanke/Tarja
Hannola , kehittäjätyöntekijä
Arjenturvaahanke/Markku
Isoheiko kehittäjätyöntekijä
Arjenturvaa –hanke, Uusipaikallisuus-hanke, Kuntouttava työtoiminta
Kemijärven kaupung.viranom
Kemijärviläiset tarkoitettu
kaikille nuorista ikäihmisiin,
yrittäjät,kaupunginedustajat
Teematuvan asiakkaita,
hanketyöntekijä

HANKKEEN ESITTELYT
PVM JA PAIKKA
2.12 13 Kulttuurikeskus

AIHE
Hankkeenesittely

7.1 14
Kotihoito/kokoushuone
kotihoidon työkokous
10.2 14 Kulttuurikeskus

Hankkeenesittely

28.4 14 Kulttuurikeskus

Hankkeenesittelyä ja
tilannetietoja

Hankkeenesittely

OSALLISTUJAT
Kemijärven Rintamaveteraanit /Artturi Niemelä kehittäjätyöntekijä
kotihoidontyöntekijät, Liisa
Niemelä kehittäjätyöntekijä
Eläkeliitto Kemijärvenyhdistys.ry/Pirjo Laurila
Kehittäjätyöntekijä
Kemijärven Sotaveteraanit ry
kehittäjätyöntekijä

18
PALAVERITYHTEISTYÖTAHOJEN KANSSA
PVM JA PAIKKA
18.10.13 Kotihoito
päivätoiminta
21.10.13 Itä-lapin
ammattiopisto
21.10 13 Lapin kirjasto

AIHE
Teematuvan virikkeet
Ikiliikkujat ,Teematupa

21.10 13 Seurakunta

Lainauslaukut,atk-koulutus
teematuvalla
Teematuvan virikkeet

29.10 13 Sos-ja terveysosasto

Teematuvan tilat

30.10 13 Palvelukeskus

Teematuvan tilojen katsastus

11.11 13
Kotihoito/Päivätoiminta
24.2 14 Kotihoito/Päivätoiminta

Vertaisveturien koulutuksen
suunnittelua
Tapaaminen vuodentauon jälkeen, kuulumiset, kevään tapaamisten sopiminen

OSALLISTUJAT
Erja Kärkkäinen,
kehittäjätyöntekijä
Mirja Lampela
kehittäjätyöntekijä
Inkeri Kulpakko
Kehittäjätyöntekijä
Leila Kieksi, Riitta Pitkänen
Kehittäjätyöntekijä
Aarne Karjalainen
kehittäjätyöntekijä
Antero Myllykangas, Tarja
Hannola, Aarne Karjalainen
kehittäjätyöntekijä
Päivi Laitinen
kehittäjätyöntekijä
Omaishoitajat, Liisa Niemelä
kehittäjätyöntekijä

