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Kutsutut

Esa Harju, poliisi
Hanna Kuusela, seurakunta
Jussi Hannukari, pelastuslaitos
Kaisa Kulmala, Järjestökeskus Kitinen ry
Marjo Rajamäki, Sodankylän yrittäjät ry
Lasse Näsi, vanhusneuvosto
Helena Korhonen, vammaisneuvosto
Hanna-Leena Talvensaari, Pohjoisimman Lapin leader ry
Pirjo Vattulainen, Kyläneuvosto
Anu Summanen, Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry
eversti Antti Lehtisalo, Jääkäriprikaatin komentaja
Inga Mukku, vanhustyön johtaja
Sanna Ylitalo, hyvinvointikoordinaattori
Viljo Pesonen, kunnanjohtaja
Harri Tiuraniemi, lapsiasiainneuvosto, perusturvajohtaja
Päivi Vauhkonen, talous- ja hallintojohtaja
Jukka Lokka, kehittämisjohtaja
Risto Varis, sivistystoimenjohtaja
Matias Yliriesto, tekninen johtaja
Minna Seppälä, johdon assistentti

1. Kokouksen avaus
Kunnanjohtaja Viljo Pesonen avasi kokouksen.
Todettiin osallistujat ja käytiin lyhyt esittelykierros.
Valitaan kokouksen sihteeri. Todettiin, että tämän kokouksen ajansihteerinä vielä Minna Seppälä, mutta jatkossa valmisteluvastuu ja sihteerin tehtävä siirtyy hyvinvointikoordinaattori Sanna
Ylitalolle.
2. Hyvinvointikoordinaattori Sanna Ylitalo esittäytyy
Vuoden alusta aloittanut uusi hyvinvointikoordinaattori Sanna Ylitalo esitteli itsensä ja kertoi
hieman omasta taustastaan sekä hyvinvointikoordinaattorin työtehtävistä kunnassa. Liite 1.
Kunnanjohtaja totesi lopuksi, että soteen siirtyessä uuden kunnan tärkeä tehtävä on edistää hyvinvointia ja silloin tämänkin foorumin rooli nousee erittäin merkittäväksi.

3. ODA-hankkeen esittely
Harri Tiuraniemi esitteli lyhyesti valtakunnallisen Omahoidon digitaaliset arvopalvelut – hankkeen (ODA) sekä Sodankylän osahankeen, jolla tuetaan kotona asumista. Liite 2.
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Aluksi Harri totesi, että sote valmistelu on niin keskeneräinen asia, että tässä vaiheessa on ehkä järkevintä elää enemmän tässä hetkessä. Ei ole tarkkaa tietoa, siitä että toteutuuko sote tavoiteaikataulussa. Puhutaan hyvinvoinnista tässä päivässä! Tulevaisuutta kuitenkin voidaan ja
pitääkin pohdiskella.
ODA-hankkeen tavoitteena saada jokaiselle kansalaiselle käyttöön sähköinen alusta, jolla hän
voi seurata omaa hyvinvointiaan ja terveyttään. Järjestelmä antaa käyttäjälle suosituksia, miten
hänen tulisi toimia jos esim. arvot ovat hälyttäviä tms. Tällaista ei ole vielä valtakunnallisesti tarjolla.
Keskusteltiin eSodankylä-hankkeesta ja yleisesti sähköisistä palveluista. Apteekkari Marjo Rajamäki totesi, että esim. yrittäjillä on erilaisia sähköisiä palveluita tarjolla, mutta ne toteutetaan ja
koordinoidaan itsenäisesti. Marjo esitti kysymyksen, että miten tässä asiassa voitaisiin tehdä
yhteistyötä?
Viestintäpäällikkö Katja Aikio totesi, että kunnan palvelusivusto (www.sodankyla.fi) voisi olla
alusta jonne voidaan koota kunnan alueen toimijoiden ja yritysten sähköiset palvelut. Tämä ja
muut konkreettiset hyödyt voisivat kannustaa toimijoita osallistumaan.
Inga Mukku kertoi lyhyesti sähköisestä palvelusetelistä, ja totesi, että palveluseteliyrittäjiksi voi
hakea myös verkossa. Tätä voisi myös tuoda aktiivisesti esille mm. kunnan kotisivuilla.
4. Kotona asumisen tukeminen – olemassa olevat toimintamallit ja palvelut
Käytiin läpi foorumin tahoilta tulleet toimintamallit ja palvelut. Liite 3. Todettiin, että paljon tietoa
saatiin kerättyä, mutta mm. yrittäjien ja järjestöjen osalta asiaa pitäisi saada edistettyä ja yhteistyön tärkeyden viestiä viedä eteenpäin. Todettiin, että hyvinvointikoordinaattorin myötä kunta
voi nyt omalta osaltaan edistää asiaa aktiivisemmin.
Sodankylän yrittäjiä edustava apteekkari Marjo Rajamäki totesi, että yrittäjien aktivointi on vaikeaa – yrittäjät ehkä kokee tämänkaltaiset yhteistyömallit liian teoreettisiksi, ja asiaan kaivataan
enemmän konkreettisuutta, jotta osallistuminen koetaan yrityksille hyödylliseksi. Tässä voitaisiin
hyödyntää jo aiemmin mainittuna keinona näkyvyyttä kunnan kotisivulla.
Kyläyhdistyksiltä on puolestaan tullut viestiä, että Vanhustenkotiyhdistyksen hanke on jo kerännyt tätä tietoa, ja monet kokee, että tehdään päällekkäistä työtä. Kylätoimijoilta on tullut esitya,
että aktiivisuus ja osallistuminen huomioitaisiin esim. avustusten myöntämisessä.
Päätettiin, että vanhusten kotona asumisen teemaan liittyen toteutetaan vielä yksi kyselykierros
foorumin tahoille excel-koonnin täydentämiseksi. Hyvinvointikoordinaattori ja viestintäpäällikkö
suunnittelevat tähän liittyen mahdollisia henkilökohtaisia tapaamisia ja viestintäkampanjointia.
Vanhustyön johtaja Inga Mukku esitteli vanhustyön puolella tehtyä työtä ja hankkeita. Ensin Inga kävi läpi ??? hankkeessa kootun kuntakortin (liite 4), johon on koostettu lukuja ja ennustettu
ikääntyvien määrää ja palveluntarpeita vuoteen 2030. Lisäksi Inga esitteli Ikäihmisten hyvinvoinnin mallin Sodankylässä, joka löytyy osoitteesta http://www.sosiaalikollega.fi/mallit/seniorija-vanhustyo. Inga totesi, että verkosta löytyvään malliin on kerätty ikäihmisten hyvinvointiin liittyviä palveluita. Malliin saadaan lisättyä palveluita lähettämällä tietoa vanhustyön johtajalle.

3
Talous- ja hallintojohtaja Päivi Vauhkonen totesi, että mallista kävi ilmi selkeästi, että kotiin tarvitaan poikkihallinnollista tukea - tarjolla on olemassa paljon malleja ja palveluita, mutta pitäisi
ratkaista se, että miten kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan.
Kirkkoherra Hanna Kuusela totesi, että seurakunta tulee toimittamaan oman listauksensa Excel-taulukkoon. Seurakunnan diakoniatyö tekee aktiivista ja monipuolista vanhustyötä varmastikin eniten yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hannan mukaan ihmiset arkailevat ottaa yhteyttä
seurakuntaan, vaikka seurakunta on hengellisen merkityksen lisäksi monialaisten palvelujen ja
avun tarjoaja. Hanna toivoo, että saataisiin hälvennettyä ennakkoluuloja seurakuntaa kohtaan,
jotta palvelut saadaan kaikkien hädässä olevien ja apua tarvitsevien ulottuville.
Marjo Rajamäki totesi, että hän kokee työssään monesti tilanteita, jossa esim. asiakkaan kotona selviytymisestä nousee huoli. Asiaan puuttuminen on kuitenkin hankalaa - tarvitaan työkaluja miten esim. yrittäjä tai muu taho voi puuttua ja antaa apua yksittäisille ihmisille, jos näkee
avun tarpeen. Yksityisyydensuoja?
Inga totesi, että usein se on muistisairaus joka katkaisee kotona asumisen. Teknologiaa viety
paljon jo koteihin, mutta yhteistyötä eri tahojen kanssa pitää tiivistää.
5. Kokouksen päätös
Kokouksen lopuksi todettiin sovitut toimenpiteet: täydennetään excel-taulukkoa; suunnitellaan
sitä, miten saamme lisättyä sidosryhmien yhteistyötä ja aktiivisuutta ja seuraavalla kokoontumiskerralla käydään jo läpi konkreettisia suunnitelmia miten tietoa ja yhteistyötä hyödynnetään.
Seuraava kokous kutsutaan koolle ke 20.4.2016 klo 9-11, kunnanviraston kokoushuone 1.
Sannalta lähettää kalenterikutsut piakkoin, ja tarkempi asialista lähetetään lähempänä ajankohtaa.

