Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa –hanke
Muistio:

Alueellinen työryhmäkokous

Aika:

Ma 7.1.2019, klo 14-15.30

Paikka:

Poske neuvotteluhuone, Rovakatu 3 ja Skype-yhteys

Paikalla:

Sari Veikanmaa (Lshp), Kaisa Kostamo-Pääkkö (Poske), Eija Savelius-Koski (Poske), Terhi
Savilahti (Balanssi), Tuulikki Louet-Lehtoniemi (Rovaniemi), Virpi Granroth ja Piia Junttila
(Sodankylä), Miia Ahlholm (Enontekiö)

Poissa:

Lotta Rinkinen, Anne Kurvinen, Suvimaria Saarenpää, Pekka Rompasaari, Ohjaamon edustaja

1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 28.9.2018
2. Hankkeen ajankohtainen tilanne:
 Hankkeesta on jätetty ensimmäinen muutoshakemus, joka on hyväksytty. Projektipäällikköltä on
tullut viesti kaikille osahankkeiden työntekijöille/vastuuhenkilöille.
 Koko hankkeen työtä voi seurata Innokylän työtilassa osoitteessa:
https://www.innokyla.fi/web/tyotila7426843
 Alueellisia kuulumisia voi seurata:
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/recovery/hankkeet/recovery/ajankohtaista
 Tilannekatsaukset Lshp:n hanketyöstä/Sari Veikanmaa ja Posken hanketyöstä/Eija SaveliusKoski. Yhteinen kehittäjäasiakastoiminta / kokemusasiantuntijatoiminta ei ole käynnistynyt.
Syksyn rekrytointi ei onnistunut. Keväällä toteutetaan laajempi haku eri hakukanavilla (lehti,
some jne.)
 Kuntayhteistyö Recovery-arkikäytäntöjen osalta tehdään kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan
erilaisissa työskentely-ympäristöissä. Alustavasti kiinnostusta Enontekiöllä, Sodankylässä ja
Rovaniemellä.
3. Käytiin läpi keskeisimmät asiat Nuorten palveluiden työkokouksen (29.10.2018) kooste (Rovaniemi)


nivelkohdissa tapahtuu palveluista putoamisia (Vamo-hanke)



omaisten ensitietoon sairastumisen alkuvaiheessa toivotaan satsausta – tukee omaisten jaksamista
(Jokkatupa)



asiakkaat pitäisi saada vahvemmin mukaan palveluiden kehittämiseen (motivointi), riittävän
konkreettiset asiat (Balanssi)



asiakkaat ovat vahvasti mukana kehittämisessä (Roihula)



verkostopalavereiden kohtuullinen koko ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen (Rovaniemen
kpki, sosiaalinen kuntoutus ja tuki)



nuorten nopea pääsy palveluihin tärkeää, eivät jaksa odottaa ja palvelusta pudotaan pois helposti
sitoutumattomuuden vuoksi (Ohjaamo)



Rompun ja Pompun asiakkaiden on vaikea saada mielenterveyteen kliinistä hoitoa (Romppu ja
Pomppu)



nuorten muutto opiskelemaan toiselle paikkakunnalle on haaste (Tyttöjen talo)



työryhmätyöskentelyn jatko avoin, ei ole vielä toteutettu

4. Kevään alueelliset koulutukset/työpajat on sovittu Rovaniemelle 14.-15.2.2019. Kouluttajana
THL/Esa Nordling ja koulutuksia jatketaan huhtikuussa vkolla 15. Joulukuun koulutuksen
palautteissa toivottu häpeä-teemaan liittyvää seminaaripäivää.

5. Muut asiat:
 Terhi Savilahti otti esille paikallisen ilmiön, joka on näyttäytynyt loppuvuoden 2018 aikana
Balanssissa. Balanssiin on tullut yhteydenottoja henkilöiltä (nuoria aikuisia) tai omaisilta, jotka
ovat ottaneet yhteyttä avun ja palveluiden tarpeessa. Henkilöistä osa ollut huonokuntoisia ja
heitä on Balanssin kautta saatettu hoidon piiriin esim. päivystykseen. Osa henkilöistä on ollut jo
entuudestaan hoidon piirissä, osalla ei välttämättä hoitokontaktia.
 Tuulikki Louet-Lehtoniemi toi esille erityisryhmien asumispalveluiden osalta kulttuurin olevan
hoitopainotteista. Toimintakykyyn verrattuna voidaan olla liian ”raskaissa” palveluissa.
Toipumisorientaation viitekehys voisi auttaa paremmin havaitsemaan mahdollisuuksia ja
koulutus olisi tarpeellista.


Jatkossa kokousmuistiot löytyvät nettiosoitteesta:
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/recovery/hankkeet/recovery/ajankohtaista

Seuraava kokous ma 20.5.2019 klo 14-15.30 Poskessa / skypellä.

