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Pohjois-Pohjanmaan yhteinen hyvinvointikäsite
(Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025)

Minä, pohjoispohjalainen ihminen,
voin hyvin silloin, kun koen eläväni
hyvää arkea ja mielekästä elämää.
Hyvinvointiini vaikuttavat jokapäiväiset
arjen tarpeeni, askareeni, yhteisöni ja
ympäristöt, joissa elän ja toimin. Oma
toimintani ja arjen valintani vaikuttavat
omaan, läheisteni ja tulevien
sukupolvien hyvinvointiin.
Toivon tulevani
kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi
ja ymmärretyksi ihmisenä
enkä yksittäisten tarpeideni kautta.

Lisätietoa: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus + hyvinvointiyhteistyön sivusto

Hyvä arki ja elämä ovat
yleensä varsin
tavallisia asioita
Esimerkkejä tyypillisistä vastauksista:
• Läheiset ihmiset
• Luonto
• Harrastukset
• Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa

Hyvinvointi on koko elämä
ja arjen mukavaa sujumista.*

(* Erään kunnan teknisen toimen johtaja keväällä 2018)

Ikäihmisten hyvinvointia tukevat toiminnot ihmislähtöisesti tarkastellen
Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt
• Koulutukset ja kurssit
• Opintopiirit ja kerhot
Elinikäisellä oppimisella kohti kestävää ikääntymistä, Sitra: https://www.sitra.fi/blogit/elinikaisella-oppimisellakohti-nautinnollista-ikaantymista/

Palvelut:
• Paikalliset ja lähialueen palvelut
• Digi- ja etäpalvelut
• Palveluiden saatavuus, resurssointi ja yhdenvertaisuus
• Kunta, järjestöt, yhdistykset, yritykset
Kulttuurista vanhustyötä monialaisena yhteistyönä, Helsingin sosiaali- ja terveystoimi: https://youtu.be/GYmbvFCBkyg

Ihmissuhteet ja elämänmuutokset
• Ystävät, läheiset ja perhe
• Kriisit ja niistä toipuminen
• Ystävä- ja tukihenkilötoiminta
Miltä tuntuu eläkkeelle jääminen ja
vanheneminen:https://www.youtube.com/watch?v=kPqRHoWrt
Ikäihmisten kaltoinkohtelu, Eloisa ikä, THL: https://www.youtube.com/watch?v=S7Do2m-OuhA

Osallisuuteen liittyen aineistoa: https://www.ikainstituutti.fi/osallisuus/
Ystäväpiiri –toiminta, Vanhustyön keskusliitto: https://www.youtube.com/watch?v=bSEn9eWtpsw
Etsivä ja löytävä vanhustyö: https://www.youtube.com/watch?v=1FR-3ur9yGU

Muisti- ja ikäystävällisyyttä asuinympäristöihin –video, Ikäinstituutti:
https://www.youtube.com/watch?v=fp4smoQvIEA

Taloudellinen toimeentulo
• Neuvonta ja ohjaus
• Taloudellinen tuki
• Ruoka-apu
• Diakonia apu
• Edunvalvonta

Työ ja toiminta
• Palkkatyö osa- tai kokoaikaisesti
• Vapaaehtoistyö
• Luottamushenkilötoiminta
• Omaishoitajuus
Ikääntyneet työntekijät, STM: https://stm.fi/ikaantyneet-tyontekijat

Mitä on kulttuurinen vanhustyö, Helsingin sosiaali- ja terveystoimi:
https://www.youtube.com/watch?v=HNW2GXH9VQw

https://blogit.metropolia.fi/geroblogi/2019/02/21/saavuttaako-ikaantynyt-sahkoiset-palvelut/*

Osallisuus, vaikuttaminen ja yhteiskunta
• Omais- ja muistikahvilat, Olohuoneet, Avoimet kohtaamispaikat
• Järjestötoiminta
• Etsivä vanhustyö
• Tiedottaminen, Osallisuus päätöksenteon valmistelussa
• Ystäväpiiri -toiminta

Asuminen, elinympäristö ja turvallisuus
• Turvallinen, esteetön ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö
• Katujen ja liikuntavälineiden kunnossapito
• Helppo asiointimahdollisuus
• Seniorikuntoilupuistot ja –polut
• Kodin muutostyöt

Vapaa-aika
• Mielekäs tekeminen
• Kirjastojen toiminta
• Kulttuuritoiminta
• Liikuntatoiminta
• Yksilö-, ryhmä- ja virkistystoiminta
• Koti TV

Toimiva arki
• Apuvälineet
• Arkikuntoutus ja –avustajat, hyvinvointia edistävät kotikäynnit
• Siivous- ja kauppapalvelut, pihanhoito
• Sähköinen asiointi

Raha-asioiden hallinta; takuusäätiö: https://www.youtube.com/watch?v=23jq77Wlk8M

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen
• Arkikuntoutuminen
• Omaolo
• Elintapaohjaus ja -ryhmät
• Ravitsemus, uni/lepo, liikunta,
riippuvuuksien ehkäisy

Fyysinen terveys, mielen hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen
• Keskusteluapu ja vertaistoiminta
• Neuvonta ja terveystarkastukset
• Suun terveys
• Seksuaaliterveys
• Kriisiauttaminen

Voimaa treenistä ja ruuasta, Ikäinstituutti:
https://www.youtube.com/watch?v=JUdRhheeA6w
Iäkkään liikuntaneuvonta, UKK-instituutti:
https://www.youtube.com/watch?v=7KCdL2F0VeA

Mielen hyvinvointi, Ikäopisto ja Eloisa ikä: https://ikaopisto.fi/ ja https://www.youtube.com/watch?v=-TuZBvpcsps
Ikäihmisen suunterveys, Suomen Hammaslääkäriliitto: https://www.youtube.com/watch?v=LgFVVXUVXxM
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Miten ikääntynyt voi tukea omaa mielen hyvinvointia: https://www.youtube.com/watch?v=_0q5sniB4UQ
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Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017
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OSALLISUUDEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT IKÄIHMISET
o IHIMISET.FI -palvelu
o YHTEISKEHITTÄMINEN
Asukas osallistuu asuinalueensa toimintaan ja kehittämiseen. Asiakkaat osallistuvat käyttämiensä palveluiden sekä laajemmin alueensa palveluiden
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Asiakkaat, kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset kehittävät yhdessä esim. tiettyä palvelua tai palveluiden
yhdyspintoja tai muuta toimintaa yhdessä kunkin osaamista hyödyntäen.
Yhteiskehittäminen voidaan käynnistää esimerkiksi hyödyntämällä olemassa olevaa kokemusasiantuntija- ja kehittäjäasiakastoimintaa ja
asiakasraateja, tai järjestämällä asiakkaille ja työntekijöille koulutuksia, jotka valmentavat heitä vertaisuuteen, kokemusasiantuntijuuteen ja yhdessä
toimimiseen.

*Osallistava ideointipaja: Lähde!- hankkeessa kehitetty toimintamalli, joka edistää kuntalaisten osallisuutta. Osallistavan ideointipajan avulla
hyödynnetään osallistavien ja taidelähtöisten menetelmien avulla mm. mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja ikäihmisten ideoita hyvinvointia
tukevasta ympäristöstä esim. kunnan hyvinvoinnin tilojen kehittämisessä. Osallistava ideointipaja on prosessi, jonka aikana monialaisena taiteen, soten ja
kunnan yhteistyönä kehitetään ja suunnitellaan esimerkiksi julkisia ulko- ja sisätiloja (puistot, aulat).
*Penkkikahvila: Viestinnän ja kohtaamisen väline. Kohderyhmä! Tiedottaminen! Kahvit! Dokumentointi! Päätöksentekoon!
*Kokemustoimijat:
Kokemustoiminnan verkkosivut: https://www.ihimiset.fi/kokemustoiminta/
Sivuilta löytyy lista järjestöistä, joissa toimii kokemustoimijoita Pohjois-Pohjanmaalla.
Kokemustoimintamallia on kehitetty Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeessa.
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LUONTOPERUSTAISET MENETELMÄT
Luonto osallisuuden mahdollistajana -arjessa, arjen
ympäristönä

-Puutarhat, ”sisäpuutarhat”, kasvit, luontokuvat
asumisyksiköissä, palvelutaloissa
-Parvekeviljely, kasvit kotona
-ulkoilu

”Luontoympäristön rauhoittavat vaikutukset voidaan todentaa muun muassa sydämen
sykkeessä, verenpaineessa, lihasten jännittyneisyydessä ja elimistön stressihormonien
määrissä. Rauhoittuminen näkyy jo muutamien luonnossa vietettyjen minuuttien
jälkeen. Aivot liittävät luontoympäristön tunnuspiirteet automaattisesti turvallisuuden
ja levollisuuden tunteisiin.
Luonnosta hoivaa ja voimaa –miten arvioida Green Care-toiminnan vaikuttavuutta/
Katriina Soini 2014
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/482135/mttkasvu21.pdf?sequence=1&isA
llowed=y

Eläin osallisuuden vahvistajana
Eläin rauhoittaa läsnäolollaan. Vaikutukset on todennettu useissa tutkimuksissa. Eläimen kosketus ja läheisyys
tuovat lohtua ja tukea.
Eläimillä voi tilannekohtaisesti olla niin rauhoittavia kuin aktivoivia vaikutuksia.
Eläinavusteisuudella on selkeitä hyötyjä vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Eniten eläinavusteisuudesta on
hyötyä tilanteissa, joissa sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy jotain rajoitteita. Sosiaalisen vuorovaikutuksen
vahvistumisesta on vahvaa näyttöä myös useissa eläinavusteisten terapian tutkimuksissa.
Esimerkkejä eläinavusteisesta toiminnasta: lukukoirat (kouluissa, kirjastoissa jne.), eläinvierailut palvelutaloissa,
varhaiskasvatuksessa, hoitolaitoksissa jne.
Koiran läsnäolon vaikutus stressitasoon verrattuna kuvan katsomiseen ja muuhun rauhoittumiseen.
Crossman, M.K., Kazdin, A.E. & Knudson, K. 2015. Brief unstructured interaction with a dog reduces stress. Anthrozoös 28:649-659.
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Elintavat ja terveyskäyttäytyminen
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Vertaisohjaajien liikunta- ja toimintaryhmät ikääntyneille
Vertaisohjatut liikuntaryhmät ovat maksutonta matalankynnyksen liikuntatoimintaa yli 65vuotta täyttäneille. Ohjaajina toimivat koulutetut vertaiset ja liikuntamuodot ovat helppoja
sopien myös aloittelijoille. Liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset voivat kouluttautua
Ikäinstituutin VoiTas - iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu -kouluttajaksi ja järjestää sen
jälkeen paikallisia vertaisveturi -koulutuksia. Toimintaryhmät perustetaan ikääntyneiden
oman mielenkiinnon mukaan ja voivat olla videokerhoista yhteislaulutilaisuksiin.
Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla®-toimintamallin tavoitteena on tarjota kaupunkien ja
lähiöiden iäkkäille asukkaille iloista yhteistä tekemistä lähellä kotia. Asukkaat suunnittelevat
yhdessä, mitä haluavat tehdä ja toimintaa vetää vapaaehtoinen talotsemppari.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiosta tulee sopia kunnassa yhteisesti ja varata siihen
tarvittavat resurssit. Vertaisohjaajaksi voi kouluttautua myös Vertaistervarit -hankkeen ja
Talotsemppari –kouluttajaksi Ikäinstituutin kautta.
Elintapaneuvonta
Elintapaneuvonta toteutuu yleensä moniammatillisesti niin, että terveyspalveluissa hoitaja
antaa uneen ja ravitsemukseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan, ja liikuntapalveluissa
liikunnanohjaaja tai –neuvoja liikuntaneuvonnan ja –ohjauksen. Elintapaneuvonta voi olla
joissakin kunnissa myös kokonaan liikuntapalveluiden toteuttaa toimintaa. Neuvonta on
aina ihmislähtöistä ja asiakkaan tarpeita vastaavaa. Neuvonnan tavoitteena on löytää
asiakkaan omaan arkeen sopivia tapoja oman terveyden ylläpitoon esimerkiksi liikkumalla,
syömällä ja nukkumalla suositusten mukaisesti. Liikuntaneuvontaan sisältyy yleensä myös
käytännön ohjausta turvalliseen ja tehokkaaseen liikunnan harjoitteluun asiakkaalle
soveltuvassa ympäristössä. Neuvontajakson pituus vaihtelee yhdestä kerrasta jopa vuoden
kestävään jaksoon. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Tämä hyvä käytäntö soveltuu
kaikenikäisille. Liikkuva aikuinen ohjelman tavoitteena on, että kaikista Suomen kunnista saa
liikuntaneuvontaa /elintapaohjausta. Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset
julkaistaan 3/2021. Lisätietoa: https://liikuntaneuvonta.fi/

Kuva: Fotouusio, Ikäinstituutti
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Elintapaohjauksen prosessikaavio yksilön näkökulmasta
Henkilö tulee
liikuntaneuvontaan
omatoimisesti tai
sosiaali- ja
terveyspalveluiden
ammattilaisen
lähetteellä.
Elintapaohjausta
tarvitseva henkilö
ottaa yhteyttä
ammattilaisiin
omatoimisesti tai
ohjatusti. Henkilö
haluaa aloittaa
elintapamuutoksen.
Tarvitsee ohjausta
ja tukea
muutokseen.

Yksilöohjaus ja/tai
ohjaaminen tuetusti tai
omatoimisesti kunnan
järjestämiin matalan
kynnyksen ryhmiin
henkilön kiinnostuksen
mukaisesti.

Ohjaaminen tuetusti
ja/tai omatoimisesti
paikallisiin ja lähialueen
sisä- ja
ulkoliikuntapaikoille
henkilön kiinnostuksen
mukaisesti.

Kevyet,
matalan
kynnyksen
(edulliset)
vihreät
palvelut

Keltaiset
”välipalvelut”
Elintapaohjauksessa
voidaan tehdä
yhteistyötä paikallisten
järjestöjen ja yritysten
kanssa kunnan
toimintatapojen
mukaisesti.

Henkilö tulee sosiaalija terveyspalveluiden
ammattilaisen
vastaanotolle.

•

Hänelle tehdään
alkukartoituskysely ja mittaukset sekä
suunnitelma
neuvonnan
toteutukselle. Neuvonta
kirjataan
potilaskertomukseen.
Jatkuvuus ja seuranta.

Lääkärin vastaanotolla
hoitosuunnitelman
laatiminen ja lähetteet eri
ammattilaisille yksilöja/tai ryhmäohjaukseen
henkilön tarpeiden
mukaisesti (myös
liikuntaneuvontaan).

Henkilön kiinnostuksen
ja motivaation mukaan
hänet voidaan ohjata
tuetusti tai
omatoimisesti
paikallisten järjestöjen
toimintoihin.

Hoitajan vastaanotto
ajanvarauksella tai
lääkärin lähetteellä.
Unen ja ravitsemuksen
ohjaus ja neuvonta.
Tarvittaessa lähete
liikuntaneuvontaan.

Elintavoistaan
omatoimisesti
huolehtiva ja
voimaantunut
ihminen.

Henkilön kiinnostuksen
ja motivaation mukaan
hänet voidaan ohjata
tuetusti tai
omatoimisesti
paikallisten yritysten
palveluihin.

Fysioterapeuttien
vastaanotto lääkärin
lähetteellä. Yksilöllinen
kuntoutussuunnitelma,
yksilö- ja/tai
ryhmäkuntoutus.
Tarvittaessa lähete
liikuntaneuvontaan.

Muu sosiaali- ja
terveydenhuollon
ammattilaisen
vastaanotto (Esim.
sosiaalityöntekijä,
mielenterveyshoitaja,
ravitsemusterapeutti).
Tarvittaessa lähete
liikuntaneuvontaan.

Raskaat ja
kalliit
punaiset
palvelut

Huomioitavaa elintapaohjauksen prosessissa:
• Elintapaohjauksen lähetteeseen on tärkeä kirjata vähintään esitietojen lisäksi syy, miksi henkilö tulee ohjaukseen. Lupa kirjaamiseen kysytään asiakkaalta /potilaalta.
Liikuntaneuvontaa antavalla henkilöllä tulee olla oikeus nähdä lähete ja esitiedot. Mittaustietojen (BMI, RR jne.) sekä etenkin ft, tt, ja rt lehtien näkeminen helpottaa neuvonnan toteutumista.
• Lähettävällä sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisella tulee olla oikeus nähdä liikuntaneuvonnan lehti potilaskertomuksessa.
• Kirjaaminen on kaikkien näkökulmasta erittäin tärkeää!

Kulttuurihyvinvointi
POP Kulta verkosto on valinnut edistettäviksi hyviksi
käytännöiksi Kulttuurireseptimallin, jossa
kulttuurisuositus kannustaa omatoimiseen
kulttuuritoimintaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja
virkistykseksi. Esim. harrasteryhmät.
Osallistuminen kokijana ja tekijänä.
Kulttuurilähete sisältää ohjattuun kulttuuritoimintaan
osallistumisen esim.kulttuuriluotsi-toiminta auttaa
löytämään uuden kulttuuriharrastuksen tai palauttamaan
jo unohtuneen harrastuksen. Kulttuurisen elämänkaaren
tunnistamisen esim. ELÄMÄNPUU menetelmä (
harrastukset, tärkeät elämän tapahtumat, laulut, kirjat
jne.) Osallistuminen kokijana ja tekijänä.
Kulttuuriresepti voi pitää sisällään mm.
taide/musiikki/tanssiterapiaa, jolloin asiakas voi olla kokija
sekä tekijä. Taide- ja kulttuurivierailut, Hoivalaulun,
hoivaliikkeen käyttö hoitotilanteissa. Hoivaympäristön
pehmentäminen taiteen keinoin. (rauhoittaa, lievittää
kipua, lisää hyvää oloa )

Arjen kulttuuri
Televisio- ohjelmat,
elokuvat, radio, käsityöt,
kirjat, musiikki,
taide, luonto

Kotona tai
hoivayksikössä
tuetusti toteutettavat

Elämänpuu-menetelmä

Taideterapiat
Taidevierailijat
Ohjatut harrastetuokiot

Yhteisöllisyys
Harrastukset,
yhdistystoiminta,
Kulttuuri-ystävä
Tanssi, teatteri,
kirjasto,
yleisötapahtumat
Kulttuuriluotsitoiminta

Ohjatut
harrastetuokiot
Taidevierailijat
Kirjasto

Hoivalaulu, hoivaliike,
Taide ja luonto
ympäristössä,
kirjallisuus (äänikirjat)
musiikki

Kotona
omatoimisesti
toteutettavat

Elämänpuu-menetelmä
Taideterapia
Yhdistystoimina
Omien harrastusten
ylläpito

Hoivayksikössä
tuetusti
toteutettavat

Elämän puu –toimintamalli
Elämän puu on kaunis juliste, johon kirjataan (ikä)ihmiselle tärkeitä asioita,
mieltymyksiä, oman elämän vaiheita. Elämänpuu voidaan laatia asiakkaan
kanssa asiakkuuden varhaisessa vaiheessa, tai yhdessä läheisten kanssa.
Auttaa yksilöllisyyden huomioon ottamista hoidossa ja hoivassa. Auttaa
kannustamaan toimintakyvyn ylläpitoa mahdollisimman pitkään sekä
myöhemmin hyödyntämään hoidossa. (esim. lempimusiikki rauhoittaa tai
aktivoi, auttaa välttämään asioita joista asiakas ei ole koskaan pitänyt.)

Elämänpuu voidaan ottaa käyttöön jo kotihoidon asiakkailla .
Elämän puu voidaan liittää / kirjata potilasasiakirjoihin (Rai- kirjaaminen)
Menetelmän on kehittänyt Tampereen kaupunki ja se on käytössä joissakin
Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.
Linkki tulostettavaan elämänpuu julisteeseen:
https://www.tampere.fi/tiedostot/e/4OrXpm2Hr/elaman_puu_a3_kaikille_10
2018.pdf

HYVÄT KÄYTÄNNÖT
MIELENTERVEYDEN
EDISTÄMINEN, EHKÄISEVÄ
PÄIHDETYÖ SEKÄ PERHEJA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY

Mielenterveyden
edistäminen:

Mielenterveyden
ensiapu
1 ja 2 -koulutukset
Mieli ry

Ehkäisevä päihdetyö ja
lähisuhdeväkivallan ehkäisy:

•

Mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön sekä perhe- ja
lähisuhdeväkivallan ehkäisyn -verkosto on valinnut POPsote-hankeessa edistettäviä
hyviä käytäntöjä sote-keskuksille ja kuntiin

Omaistoiminta
Hyvän
mielen talo
ry

Monialainen
yhteistyö ja
palveluohjaus
DIAK

Päihteiden
puheeksiotto ja
palveluohjaus

Väkivallan
puheeksiotto ja
palveluohjaus

THL

THL

Mini-interventio on menetelmänä tehokas: tutkimusten mukaan jo viisi minuuttia kestävä neuvonta
vähentää sekä alkoholin riskikäyttöä että alkoholin haitallista käyttöä. Ainakin joka kymmenes
neuvontaa saaneista riskikäyttäjistä tai alkoholia haitallisesti käyttävistä siirtyy lyhytneuvonnan
jälkeen kohtuukäyttöön tai lopettaa kokonaan. Mini-intervention tehon arvioidaan säilyvän 1–2
vuotta. Asiaan kannattaa siksi palata aika ajoin.
• Käytä yli 65-vuotiaan alkoholimittaria.

Käynti Kerrallaan
Terapia

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tulee
systemaattisesti kartoittaa lähisuhde- ja perheväkivallan
riskiä. Vain harva uhri ottaa väkivaltakokemuksensa omaaloitteisesti puheeksi.

Pertti
Virta

Hyvinvointi- ja
järjestöyhdyshenkilöiden
roolit ja tehtävät

Kunnan
hyvinvointiyhdyshenkilö

Sote-keskuksen
hyvinvointiyhdyshenkilö

• Vastaa hyvinvoinnin edistämisen asioissa yhteistyöstä
kunnan toimialojen ja muiden toimijoiden (esim.
järjestöt, yhdistykset, seurakunnat, yritykset) välillä
• Tukee kansallisen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanoa ja
levittää hyviä käytäntöjä
• Kokoaa kunta- ja aluekohtaista hyvinvointitietoa
• Raportoi kunnan johtoryhmälle hyvinvoinnin tilasta.
THL:n suosituksen mukaan kuuluu kunnan
johtoryhmään.
• Koordinoi hyvinvointikertomustyötä ja kuntastrategian
mukaisten hyvinvointitavoitteiden toteuttamista
• Koordinoi hyte-työtä ja hyte-koulutusten järjestämistä
• Osallistuu hyvinvointiyhdyshenkilöiden maakunnallisiin
tapaamisiin

• Toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
asiantuntijana sote-keskuksessa  osallistuu
kuntien hyte-ryhmiin ja tuottaa asiantuntijatietoa sekä tukee kuntien hyte-työtä
• Koordinoi ja kehittää monialaista hyte-työtä
sote-keskuksissa
• Toimii yhdyshenkilönä sote-keskuksen
ulkopuolisille toimijoille (esim. kunnat, järjestöt,
yhdistykset, seurakunnat, yritykset)
• Tukee hyvinvointia ja terveyttä edistävien
ohjelmien ja käytäntöjen käyttöönottoa sotekeskuksessa sekä seuraa ja arvioi
niiden käyttämistä
• Osallistuu hyvinvointiyhdyshenkilöiden
maakunnallisiin tapaamisiin
14

Kunnan
järjestöyhdyshenkilö
• Pitää järjestöasioita esillä ja huolehtii järjestöjen
osallistumismahdollisuuksista kunnassa
• Toimii yhdyshenkilönä järjestöille, jotka haluavat
tehdä kunnan kanssa yhteistyötä
• Kutsuu järjestöjä koolle ja kehittää yhteistyötä
järjestöjen kanssa
• Tukee kunnan ja järjestöjen yhteisen toiminnan
järjestämistä, mm. ryhmät ja tapahtumat
• Tukee järjestöjä tietojen ilmoittamisessa ihimiset.fipalvelussa
• Osallistuu järjestöyhdyshenkilöiden yhteisiin
maakunnallisiin tapaamisiin

Sote-keskuksen
järjestöyhdyshenkilö
• Pitää järjestöasioita esillä ja huolehtii järjestöjen
osallistumismahdollisuuksista sote-keskuksessa
• Toimii yhdyshenkilönä järjestöille, jotka haluavat
tehdä sote-keskuksen kanssa yhteistyötä
• Tukee sote-keskuksen ja järjestöjen yhteisen
toiminnan järjestämistä, mm. ryhmät ja tapahtumat
• Tukee kokemustoimijoiden hyödyntämistä sotekeskuksessa
• Tukee sote-keskuksen henkilöstöä ihimiset.fipalvelun hyödyntämisessä
• Osallistuu järjestöyhdyshenkilöiden yhteisiin
maakunnallisiin tapaamisiin
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Pohjoispohjalaisen ihmisen polku kotoa kotiin
Kotona
kaikki hyvin

Arjen turvaksi ja riskin
tunnistamiseksi kotona

Pois
kotoa

Kodista poissa ollessa

Sujuva
kotiutuminen

Mitä voin tehdä itse?

Mitä lähipiirini voi tehdä?

Kevyet / matalan kynnyksen (edulliset) palvelut?

”Välipalvelut”

Raskaat ja kalliit palvelut?

Tuettu toimiva arki kotona

Lakeuden pilotti:
Ikäihmisten
arkikuntoutuminen
etänä/hybridinä
ideoita ja ajatuksia

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-ND

Laulu- ja soittohetket
Muskarit, konsertit, radio

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen
Yksilöllinen tai ryhmämuotoinen elintapaohjaus etänä
Ravitsemus, uni ja liikunta

MUSIIKKI
ELINTAPAOHJAUS

LUKEMINEN

Kulttuurihyvinvointi
Kirjavinkkaukset ja -lainaus
Kirjallisuuspiirit/-ryhmät
E-aineistot
Luku- ja tarinatuokiot

Ihmislähtöisyys

Taloudellinen toimeentulo
Erilaiset ikäihmisten liikuntaryhmät etänä:
Voimatasapainoryhmät
Tuolijumpat
Senioritanssi
Ulkona liikkuminen yhdessä etänä

LIIKUNTA

Toisiaan tukeva ja täydentävä
hyte-toiminta

Osallisuus

Palveluoppaat

Järjestö- ja yhdistysyhteistyö
Tietoa hyvästä ja riittävästä unesta,
ikääntymisen vaikutus uneen ja unen
huoltamisesta
Unikoulut/-ryhmät
Tietoa levon merkityksestä
Rentoutumisen ohjaaminen
Kehonhuolto- ja rentoutusryhmät

TAIDE

Kuvataidenäyttelyt
Kuvataiteilijoiden vierailut
Kuvataideryhmät etänä
Taideneuvola
Taideapteekki/ taidelainaus

UNI/LEPO

IKÄIHMISEN
ARKIKUNTOUTUMINEN

KÄSITYÖT

MITÄ KAIKKEA SE VOI OLLA?

Tietoa ikäihmisten terveellisestä ja ravitsevasta
ruokavaliosta
Yhteisiä ruokailu- ja kahvitteluhetkiä etänä
Ruuanlaiton opastusta/yhdessä tekemistä
Ruokakursseja/-ryhmiä
Lähiruoka
Tietoa luonnosta esim. kasveista, sienistä
Erilaisiin luontokohteisiin tutustumista
Yhdessä etänä luonnosta liikkumista
Luonnon merkityksestä kertomista

Mielenterveyden edistäminen,
päihteiden käytön ja
lähisuhdeväkivallan ehkäisy
HISTORIA,
MUISTELU

RAVITSEMUS

YHDESSÄ OLO,
KESKUSTELU

LUONTO
MATKAILU

Käsityöpiirit/-ryhmät
Käsityönäyttelyt
Esittelyt/vierailut
Erilaiset kädentaidot

Kotiseutumuseoiden esittelyt
Museolaukut
Sukututkimuksen tekeminen
Tapahtumat
Koti tv

Ystävätoiminta
Keskusteluryhmät: esim. yksinäisten ryhmät
Porinaluurit
Torikahvilat

Etämatkailu erilaisiin kohteisiin
Kohteisiin tutustuminen, esittely
ja tieto

