
  
  
 
 

 
Tulevaisuus kotona -hanketiimi ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan koolla Omatorilla 8.3.2022. 

 
Kotihoidon VETOVOIMAPOSTI maaliskuu 2022 
 
Tervehdys Tulevaisuus kotona -hankkeesta! 
 
Olemme käynnistäneet Tulevaisuus kotona -hankkeen, joka toimii koko tulevalla Etelä-Savon 
hyvinvointialueella ja jossa on tarkoitus yhtenäistää toimintamalleja ja luoda hyviä käytäntöjä kotiin 
annettaviin palveluihin, jotta turvallinen kotona asuminen voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.  
 
Hankkeen osatavoitteina ovat mm. osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen koko hyvinvointialueelle, 
gerontologisen sosiaalityön mallin luominen, 24/7 palvelun turvaaminen sekä omavalvonnan ja tiedolla 
johtamisen käytäntöjen yhtenäistäminen.  

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotiin annettavien palveluiden henkilöstö, esimiehet ja asiakkaat. Henkilöstölle 
kohdistetaan esim. työhyvinvointiin ja perehdytykseen liittyviä asioita, esimiehet saavat valmennuksia oman 
työnsä tueksi ja asiakkaille on tarkoitus varmistaa ympärivuorokautiset palvelut koko hyvinvointialueella.  

  

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue


Suunnitteilla
Tarkoituksena on hankkeen edetessä järjestää tapahtumia, koulutusta, työpajoja, kuntalaistilaisuuksia ja 
kyselyitä henkilöstölle, asiakkaille, omaisille ja opiskelijoille. Aiomme olla aktiivisia ja näkyviä, tiedotamme 
hankkeen kuulumisista kerrotaan Vetovoimapostilla ja ryhdymme julkaisemaan Kotikulma-lehteä.  

Alatunnisteen kuvakkeissa on suorat linkit E-S hyvinvointialueen Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin ja 
YouTube -kanavalle. Tarkoituksena on myös käynnistää Vetovoimavartit eri teemoilla. 

Tapahtumia tulossa
Esimiestapaaminen keskiviikkona 6.4.2022 klo 12–13 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan hankkeen teemoista ja 

tavoitteista! Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

Hanketiimin yhteystiedot 
Susanna Lempiäinen Anne Partti Tiina Mustonen 
hankepäällikkö hankekoordinaattori hankekoordinaattori 
040 359 7097 040 359 7096 040 359 9160 
susanna.lempiainen@etela-savo.fi anne.partti@etela-savo.fi tiina.mustonen@etela-savo.fi 

  Työhyvinvointi, perehdytys Gerontologinen sosiaalityö, 
omavalvonta 

Tuula Joronen Katja Toivainen Pia Martikainen 
hankekoordinaattori hankekoordinaattori hankekoordinaattori 
040 359 9165 040 359 9426 040 359 7937 
tuula.joronen@etela-savo.fi katja.toivainen@etela-savo.fi pia.martikainen@etela-savo.fi 
Kotihoidon koordinointi ja 24/7 toiminta, digitaaliset ratkaisut Hankesihteeri, viestintä 
resurssien hallinnan edistäminen ja osaaminen 

Hanketiimin yhteystiedot ja lisätietoa hankkeesta löytyy myös Etelä-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilta 
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/ 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IyYTg4NmItNTY2YS00NjE1LTg1MTktM2JlNjJmODY3YzYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%22%2c%22Oid%22%3a%224a3d9254-709e-45fe-a034-3c9414a6de9a%22%7d
mailto:susanna.lempiainen@etela-savo.fi
mailto:anne.partti@etela-savo.fi


  
  
 
 

 

 

 

Etelä-Savon kotihoidon VETOVOIMAPOSTI huhtikuu 2022 

Tulevaisuus kotona -hankkeen kuulumisia 
Talvi alkaa pikkuhiljaa väistyä ja kevätaurinko sulattaa lumikasoja vauhdilla. Myös hankkeemme on päässyt 

hyvään vauhtiin. Lähtötilanteen kartoitusta on tehty hankkeen eri tehtävien näkökulmasta. 
 

Hankekoordinaattori Tuula Joronen on kiertänyt tulevan hyvinvointialueen kotihoitoyksiköitä kotihoidon 

lähtötilanteen kartoitukseen liittyen niin myrskyssä kuin auringonpaisteessakin. 

Yksikkövierailulla Mäntyharjulla Mäntyharjun kotihoidossa Tuulaa vastassa oli esimies Sari Vainikka, jonka 

kanssa tutustuttiin yksikön toimintaan, työnjakoon ja muihin kartoitukseen liittyviin asioihin. Keskustelun  

perusteella yksikössä työskentelee asiakkaisiin ja työhön sitoutuneita innovatiivisia työntekijöitä. 

Kangasniemellä Kotihoito toimii Kangasniemen terveyskeskuksesta käsin, joka on sijainniltaan vesistön 

ympäröimää. Maantieteellinen haasteellisuus onkin yksi asia, jota ei voi ohittaa. Viimeisessä kuvassa 

lähihoitaja Sirpa Laitinen työnsä ääressä päivittämässä asiakkaan viikko-ohjelmaa, jonka mukaisesti sitten 

työnjaossa kotikäynnit määrittyvät. Kotihoidon palveluiden laatu varmistetaan riittävällä ja osaavalla 

henkilöstöllä. Hankkeessa on tavoitteena luoda yhtenäinen toimintamalli henkilöstöresurssien hallintaan, 

huomioiden alueelliset eroavaisuudet.  Kartoitukseen liittyy paljon asioita; alueiden sijainnit, nykyinen 

henkilöstömäärä, asiakkaiden määrä ja heille myönnetyt palveluajat, työvuorosuunnittelu ja päivittäisten 

käyntilistojen suunnittelu ja paljon muuta. 
 

Tule muutosagentiksi!  

Henkilöstön digikyvykkyyden kehittämisen tukena ovat muutosagentit. Muutosagentit 

toimivat omassa työyksikössään edelläkävijöinä ja muutoksen edesauttajina. 

Muutosagenttityötä tehdään oman työn ohessa ja tärkeimpiä tehtäviä ovat: 

1. Jakaa tietoa ja auttaa lisäämään digitaalista osaamista omassa tiimissä tai sovitussa yksikössä. 

2. Toimia digitukena työpaikan arjessa 

3. Olla aktiivinen toimija muutosagenttien omassa verkostossa  

Muutosagenttitoiminta on nyt tulossa kotihoidon yksiköihin. Jokaisesta yksikössä olisi hyvä olla 1 tai 2 

työntekijää, muutosagenttia, joilla on halua ja taitoa digitaaliseen osaamiseen ja sen kehittämiseen.  

Ø Koulutukset alkavat toukokuun 2022 aikana. 

Ø Lisää osallistujia kaivataan, jos kiinnostuit asiasta Ilmoittaudu Katjalle, katja.toivainen@etela-savo.fi. 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue


  
  
 
 

Perehdyttäminen kannattaa! 

Perehdytys on työntekijän opastusta ja ohjausta työtehtäviin, työpaikan toimintaan, työvälineisiin ja 

työturvallisuuteen. Työntekijälle on annettava riittävät tiedot työpaikan työstä ja työolosuhteista. On 

haastavaa tutustuttaa uusi työkaveri tärkeisiin asioihin kotihoidon kiireisessä arjessa. Paljon on tiedettävä ja 

osattava hoitotyön lisäksi. Hyvä perehdytys on työkalu ja panos työntekijän hyvinvointiin. Sillä sitoutetaan 

uusi työkaveri työpaikkaan ja työyhteisöön. Ja lisätään työhyvinvointia. Perehdytyksellä mahdollistetaan 

työssä kehittyminen ja uuden työntekijän vahvuuksien saaminen asiakastyöhön. Kotihoitoon tarvitaan 

selkeyttä ja yhteisiä ohjeita, joilla sekä perehtyjän että perehdyttäjän on helppo aloittaa. Tulevaisuus kotona -

hanke kartoittaa tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen nykyiset käytännöt ja kirjallisen materiaalin, joiden 

pohjalta muokataan kaikille käyttöön tuleva perehdytysopas. Tähän uuden luomiseen tarvitaan kaikkia 

kotihoidon työntekijöitä. Ota yhteyttä Anneen anne.partti@etela-savo.fi ja kerro rohkeasti mielipiteesi! 
 

Tulevia tapahtumia 
Tule mukaan Vetovoimavarttiin! 

Hankkeen aikana järjestetään säännöllisesti lyhyitä tilaisuuksia, joissa pääset kuulemaan ajankohtaisista 

kehittämisteemoista ja halutessasi myös keskustelemaan kanssamme. 
 

• Ensimmäisessä Vetovoimavartissa esittäydymme ja kerromme hankkeesta ja sen tavoitteista. 

Osallistumislinkki tässä alla, tervetuloa! 

to 5.5.2022 klo 14:00–14:15 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  
 

• Millaisena sinä näet tulevaisuuden kotihoidon? 

Osallistu työpajaan 2.6.2022 klo 13:30–14:50, osallistumislinkki tässä alla, tervetuloa!  

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

 

Hanketiimin yhteystiedot  

Lisätietoa hankkeesta ja pian myös palautelomake löytyvät Etelä-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilta 

osoitteesta https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/  

Voit lähettää meille myös sähköpostia tulkotihanke@etela-savo.fi 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
mailto:anne.partti@etela-savo.fi
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NGQ1ZGEwNzMtOGYzZC00ZTc0LTgwMzctN2VlYmM3Mjc1Nzgz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252209735dd4-4d24-4854-be50-013b1e863749%2522%257d&data=04%7C01%7Cpia.martikainen%40etela-savo.fi%7C60ce134dcb8d44b5036408da21d738fe%7Cb1a6c20995b54a48946745f47b3c3938%7C0%7C0%7C637859505517193411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rva1LRpiFOrxL8Ntaf99S%2BL1sSXwUhEMBIbKFLwOy7E%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IwODkxNjEtODZjZC00OWM0LWEwNTUtODg3ZTE2NWZjYzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%22%2c%22Oid%22%3a%2209735dd4-4d24-4854-be50-013b1e863749%22%7d
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/
mailto:tulkotihanke@etela-savo.fi


  
  
 
 

 

 
 

 

 

Hankekoordinaattorit Tiina ja Pia kävivät tutustumassa Mikkelin Setlementin viehättäviin tiloihin, toimintaan ja asiakkaisiin. 
Vieraita Setlementillä ottivat vastaan ensimmäisessä kuvassa poseeraavat Niko ja Virpi. 
 

Etelä-Savon kotihoidon VETOVOIMAPOSTI toukokuu 2022 

Hyvin alkanut kartoitustyö hankkeessa jatkuu edelleen mm. kotihoidon yksikkövierailujen ja monipuolisen 
sidosryhmäyhteistyön merkeissä. Haluamme osallistaa ja kuulla asiakkaita yhteisessä kehittämistyössä. 
Asiakkaiden äänen kuulemisen tueksi olemme hankkeena jalkautuneet asiakkaiden pariin ja tutustuneet 
muun muassa seurakunnan sekä Setlementin toimintaan. Keskusteluissa iäkkäiltä asiakkailta nousi esiin toive 
sosiaalityöntekijän ja/tai sosiaaliohjaajan jalkautumisesta pois toimistoista esimerkiksi järjestöjen järjestämiin 
tilaisuuksiin. 

Gerontologisen sosiaalityön tarve on tunnistettu ja sitä tarvitaan erityistä tukea tarvitsevien ikääntyneiden 
palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  Tulevaisuus kotona -hankeen yhtenä kehittämistehtävänä on 
gerontologisen sosiaalityön mallin luominen hyvinvointialueelle. Gerontologisen sosiaalityön mallia 
työstetään yhdessä alueen sosiaalityöntekijöistä muodostuneen avaintiimin sekä sosiaalihuollon muiden 
asiantuntijoiden kanssa.  Olemme luomassa kokonaan uutta toimintamallia ja kehittämistyössä alueella on 
paikkakunnittain erilainen lähtötaso. Sosiaalityöntekijän asiantuntemusta tarvitaan iäkkäiden 
asiakasohjausyksiköissä ja moniammatillisissa verkostoissa, kuten kotihoidossa. Gerontologiseen 
sosiaalityöhön liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Tiinaan tiina.mustonen@etela-savo.fi. 

Tulevaisuus kotona -hanke tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden käynnissä olevien hankkeiden kanssa, 
joiden tavoitteet linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Yksi yhteistyökumppaneista on Etelä-Savon Ikääntyneiden 
tilannekuva -hanke, jossa uutta teknologiaa pyritään tuomaan osaksi ikääntyneen henkilön terveys- ja 
hyvinvointipalveluja.  
 
Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeessa toimintatapoja suunnitellaan niin, että kotona asuvien asiakkaiden 
tilannekuvan seuranta ympärivuorokautisesti mahdollistuu. Lisäksi luodaan yhtenäiset toimintatavat 
yhteydenpitoon palvelun toteutuksen aikana asiakkaan ja omaisten kanssa digitaalisia palvelukanavia 
hyödyntäen. Organisaatiota ja työntekijöitä tuetaan teknologiaan liittyvien yhteisten toimintamallien 
muutoksessa koko hyvinvointialueella, hyödyntäen meneillään olevien hankkeiden ja pilottialueiden 
kokemuksia, tuloksia ja koulutusmateriaaleja. 
  

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue


  
  
 
 

Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeen myötä ensimmäiset viittomakielelle tulkatut etäkotihoitokäynnit 
alkoivat Etelä-Savossa toukokuussa 2022. Viittomakielelle tulkattu säännöllinen kotihoidon käynti on 
valtakunnallisesti uusi palvelu, jossa Etelä-Savo toimii edelläkävijänä. Tavoitteena on, että myös 
kuulovammaiset saavat palvelua omalla äidinkielellään. Näin taataan kaikkien kotihoidon asiakkaiden 
mahdollisuuden saada tasavertaista palvelua palveluntarpeen mukaan ja asuinpaikasta riippumatta. 
 
Viittomakielisen etäkotihoidon asiakkaaksi pääsee palvelutarpeen arvioinnin kautta. Mallia halutaan 
laajentaa koko hyvinvointialueelle ja myös valtakunnalliseksi malliksi. 
 
Lue lisää asiasta: https://etela-savo.fi/etakotihoitokaynteja-viittomakielelle-tulkattuna-valtakunnallisesti-
uutta-aloitettiin-etela-savossa/  
 
 
 

Tulevia tapahtumia  
 
Millaisena sinä näet tulevaisuuden kotihoidon? Tulevaisuus kotona hanke järjestää 
Teams -työpajan 2.6.2022 klo 13.30–14.50 
Työpajassa kerrataan ikääntyneiden palveluiden kehittämistavoitteet ja Tulevaisuus kotona-hankkeelle 
valikoituneet kehittämisteemat. Työpaja järjestetään, koska kotihoidon asiantuntijoiden, eli työntekijöiden 
ajatukset ja ideat ovat elintärkeitä oikeiden, konkreettisten keinojen löytämiseksi ja tavoitteisiin pääsemiseksi. 
Tarkoituksena on, että työpajaan osallistuu vastuualueeltasi esimies ja 1–2 työntekijää (eri ammattiryhmät)  
 
Ilmoittautumiset 25.5.2022 mennessä, ilmoittaudu työpajaan tällä lomakkeella: 
https://forms.office.com/r/ctHnLugdKq  
 
Osallistumislinkki työpajaan lähetetään suoraan ilmoittautuneille, tervetuloa mukaan ����! 
Jos et pysty osallistumaan työpajaan, ei hätää! Järjestämme myöhemmin myös kyselyn, jossa pääset 
kertomaan ajatuksistasi ja ideoistasi ja kehittämään kotiin annettavia palveluita. 

 
Tule mukaan Vetovoimavarttiin!  
Aiheena seuraavassa Vetovoimavartissa on Tyhy-yhteyshenkilömalli. Osallistumislinkki tässä alla, tervetuloa 
mukaan ke 8.6.2022 klo 14.00–14.15! 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

 
Hanketiimin yhteystiedot  
Lisätietoa hankkeesta, hanketiimin yhteystiedot ja palautelomake löytyvät Etelä-Savon hyvinvointialueen 
verkkosivuilta osoitteesta https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/ 
 
Voit lähettää meille myös sähköpostia tulkotihanke@etela-savo.fi 
 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://etela-savo.fi/etakotihoitokaynteja-viittomakielelle-tulkattuna-valtakunnallisesti-uutta-aloitettiin-etela-savossa/
https://etela-savo.fi/etakotihoitokaynteja-viittomakielelle-tulkattuna-valtakunnallisesti-uutta-aloitettiin-etela-savossa/
https://forms.office.com/r/ctHnLugdKq
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE4YjYzODYtNWJkZC00OGE5LWFjZjgtZTI3OWM4YzQ3NmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%22%2c%22Oid%22%3a%224a3d9254-709e-45fe-a034-3c9414a6de9a%22%7d
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/
mailto:tulkotihanke@etela-savo.fi


  
  
 
 

  

 
 
 
 
 
Etelä-Savon kotihoidon VETOVOIMAPOSTI kesäkuu 2022 
Palautepuhelin 
Tulevaisuus kotona -hankkeessa halutaan osallistaa myös asiakkaita ja heidän läheisiään. 
Heinäkuussa 2022 ikääntyneillä on mahdollisuus antaa palautetta saamistaan palveluista sekä palveluiden 
kehittämistarpeista puhelimitse. Soittajan ei tarvitse olla kotihoidon asiakas, vaan palautetta voi antaa 
muutoinkin ja myös omainen tai muu läheinen voi soittaa ikääntyneen puolesta, palvelu on tarkoitettu 
kaikille ikääntyneille. Vastauksia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä. 
 
Ikääntyneiden palautepuhelin on avoinna: 
Viikolla 27 tiistaina 5.7. ja torstaina 7.7. klo 10–12 
Viikolla 28 tiistaina 12.7. ja torstaina 14.7. klo 10–12 
Viikolla 29 tiistaina 19.7. ja torstaina 21.7. klo 10–12 
Viikolla 30 tiistaina 26.7. klo 10–12 
 
Puhelinpalvelun järjestää Tulevaisuus kotona -hanke. Hanketyöntekijä vastaa puheluihin numerossa 
040 359 9426. Palveluun voi soittaa nimettömänä, emme kerää henkilötietoja puhelun yhteydessä. Voitte 
tulostaa erillisen, sähköpostin liitteenä löytyvän esitteen asiakkaille jaettavaksi. 
 

Vetovoimavartit 
Tulevaisuus kotona -hanke järjestää kotihoidon henkilöstölle kuukausittain Vetovoimavartteja, jossa kuulet 
keskeisiä kehittämiskuulumisia ja pääset myös halutessasi kertomaan omia ajatuksiasi hyvinvointialueen 
yhteisen kotihoidon kehittämiseen. Jos et päässyt osallistumaan toukokuun Vetovoimavarttiin, voit katsoa 
tallenteen tästä linkistä: 
Vetovoimavartti 5.5.2022 
 
Tulevien Vetovoimavarttien ajankohdat ja teemat: 
Ke 6.7. klo 14.-14.15 Työhyvinvointi, helle, tauot heinäkuu 
Ke 3.8. klo 14–14.15 Muutosagenttitoiminta 
Ke 7.9. klo 14–14.15 Perehdytyksen merkitys 
 
Osallistumislinkki tuleviin Vetovoimavartteihin tässä alla, sama linkki toimii kaikissa näissä mainituissa 
tilaisuuksissa. Tervetuloa! 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  
  

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://etelasavofi.sharepoint.com/:v:/s/tulevaisuuskotona/ETpxbBdGA1xJsrI4YobQjPYBCaJPJ2lQM7IQ6ymj1MeI-g?e=Qw0LEN
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE4YjYzODYtNWJkZC00OGE5LWFjZjgtZTI3OWM4YzQ3NmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%22%2c%22Oid%22%3a%224a3d9254-709e-45fe-a034-3c9414a6de9a%22%7d


  
  
 
 

Tilannekuva asiakkaan arjesta - uusi työväline 
puhelimessasi 
”Ootas niin katson täältä apista, onko asiakas jo herännyt!” 

Kotihoidon työntekijöiden työn tueksi on Ristiinan kotihoidossa syyskuussa 2021  
testikäyttöön otettu Suvanto Caren mobiilisovellus, kokeilusta vastaa Ikääntyneiden 
tilannekuva -hanke. Tavoitteena on, että yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa 
opitaan miten uutta teknologiaa ja sen myötä sovelluksen tilannekuvaa voi käyttää, 
jotta nähdään miten asiakkaat pärjäävät arjessaan. 

Sovellus näyttää esim. miten asiakas on nukkunut, milloin käynyt jääkaapilla, 
keittänyt kahvia ja käynyt ulkona. Kodista saadaan myös lämpötilatietoa ja siitä 
on erityisesti hyötyä esimerkiksi kesän helteillä.  

 

Tietoa kerätään kotiin asennetuilla sensoreilla eli liiketunnistimilla. Moni 
asiakas on myös saanut kuvapuhelimen yhteydenpitoon kotihoidon ja 
omaisten kanssa. 

Myönteisiä käyttökokemuksia on saatu niin kotihoidosta kuin 
omaisiltakin. Huolen tunne vähenee, kun tilannekuvasta näkee, että 
omaisen arki sujuu. Jos asiakkaalla on tabletti käytössään, niin myös 
kuvapuhelun kautta näkee ikääntyneen läheisensä voinnin. 

Ikääntyneet itse kokevat turvallisuuden tunnetta, kun he tietävät, että 
tarvittaessa saa apua. He kokevat myös, että sensorit ovat niin 
huomaamattomia, että ne unohtuvat. 

Lisätietoja Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeesta ja hanketiimin yhteystiedot löytyvät verkkosivulta 
osoitteessa  https://etela-savo.fi/muutosohjelma/ikaantyneiden-tilannekuva-hanke/ 

 
Tulevaisuus kotona -hanketiimin yhteystiedot, lisätietoa hankkeesta ja palautelomake löytyvät Etelä-Savon 
hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta: 
 
 https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/ 
 
 
Voit lähettää meille myös sähköpostia osoitteeseen tulkotihanke@etela-savo.fi 
 
 
Seuraa myös Etelä-Savon hyvinvointialueen somekanavia, suorat linkit löytyvät alatunnisteen kuvakkeista 
tässä alla. 
 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/ikaantyneiden-tilannekuva-hanke/
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/


  
  
 
 

 
Etelä-Savon kotihoidon VETOVOIMAPOSTI 
heinäkuu 2022 
 
Tulevaisuus kotona -hankkeessa halutaan osallistaa asiakkaita ja heidän 
läheisiään. Heinäkuussa 2022 ikääntyneillä on mahdollisuus antaa palautetta 
saamistaan palveluista sekä palvelun tarpeesta puhelimitse. Soittajan ei 
tarvitse olla kotihoidon asiakas, vaan palautetta voi antaa muutoinkin ja myös 
omainen tai muu läheinen voi soittaa ikääntyneen puolesta, palvelu on 
tarkoitettu kaikille ikääntyneille. 
 
 

Ikääntyneiden palautepuhelin on avoinna: 

Viikolla 28 tiistaina 12.7. ja torstaina 14.7. klo 10–12   040 359 9426 
Viikolla 29 tiistaina 19.7. ja torstaina 21.7. klo 10–12 
Viikolla 30 tiistaina 26.7. klo 10–12 
 
Puhelinpalvelun järjestää Tulevaisuus kotona -hanke. Hanketyöntekijä vastaa puheluihin numerossa 
040 359 9426. Palveluun voi soittaa nimettömänä, emme kerää henkilötietoja puhelun yhteydessä. Voitte 
tulostaa erillisen, Vetovoimapostin liitteenä löytyvän esitteen puhelinpalvelusta asiakkaille jaettavaksi. 
  
Digitaalisen osaamisen tukeminen ja perehdytys kotihoidossa ovat keskeisiä tavoitteita hankkeessamme. 
Siksi kartoitammekin digitaalisen osaamisen nykytilannetta Webropol -kyselyllä. Käy vastaamassa kyselyyn 
oheisesta linkistä, vastausaikaa on 31.8.2022 saakka. Vastauksesi on meille tärkeä! 
 
Webropol -kysely: https://link.webropolsurveys.com/S/8404DA3EB20C01C3 
 

Vetovoimavartit 
Tulevaisuus kotona -hanke järjestää kotihoidon henkilöstölle kuukausittain Vetovoimavartteja, jossa kuulet 
keskeisiä kehittämiskuulumisia ja pääset myös halutessasi kertomaan omia ajatuksiasi hyvinvointialueen 
yhteisen kotihoidon kehittämiseen. Jos et päässyt osallistumaan kesä- tai heinäkuun Vetovoimavartteihin, voit 
katsoa tallenteen näistä linkeistä: 
 
8.6.2022 Vetovoimavartti Tyhy-lähettiläsmalli 
 
6.7.2022 Vetovoimavartti  Työhyvinvointi, helle ja tauot 
 
Tulevien Vetovoimavarttien ajankohdat ja teemat: 
Ke 3.8. klo 14–14.15 Muutosagenttitoiminta 
Ke 7.9. klo 14–14.15 Perehdytyksen merkitys 
 
Osallistumislinkki tuleviin Vetovoimavartteihin löytyy tästä alta, sama linkki toimii kaikissa näissä mainituissa 
tilaisuuksissa. Tervetuloa! 
 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 
 
Tulevaisuus kotona -hanketiimin yhteystiedot, palautelomake ja lisätietoa hankkeesta löytyvät Etelä-Savon 
hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/. 
Voit lähettää meille myös sähköpostia osoitteeseen tulkotihanke@etela-savo.fi 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://link.webropolsurveys.com/S/8404DA3EB20C01C3
https://etelasavofi.sharepoint.com/:v:/s/tulevaisuuskotona/EXwIQHVTbrNPodF0sBPbfTUB4LOBlH3-6z0iUsF-2HPPwg?e=5eobvj
https://etelasavofi.sharepoint.com/:v:/s/tulevaisuuskotona/Eer2XHG2KDBPvl-Eb4nm4HgBwk6vcbEIk2DZV1tLiYLYWg?e=RlWs0M
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE4YjYzODYtNWJkZC00OGE5LWFjZjgtZTI3OWM4YzQ3NmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%22%2c%22Oid%22%3a%224a3d9254-709e-45fe-a034-3c9414a6de9a%22%7d
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/


  
  
 
 

Etelä-Savon kotihoidon VETOVOIMAPOSTI 
elokuu 2022 
 
Ikääntyneiden palautepuhelin saa jatkoa 
 
Palvelua jatketaan 29.12.2022 saakka Turinaluurin nimellä torstaisin klo 10–12. 

 
Turinaluurissa ikääntyneillä on mahdollisuus antaa palautetta saamistaan palveluista sekä palvelun tarpeesta 
puhelimitse. Soittajan ei tarvitse olla kotihoidon asiakas, vaan palautetta voi antaa muutoinkin ja myös 
omainen tai muu läheinen voi soittaa ikääntyneen puolesta. Hanketyöntekijä vastaa puheluihin numerossa 
040 359 9426. Palveluun voi soittaa nimettömänä, vastauksia hyödynnetään ikäihmisten palveluiden 
kehittämisessä. 
 

Vielä ehdit, vastaa kyselyyn 😊😊 
 
Digitaalisen osaamisen tukeminen ja perehdytys kotihoidossa ovat keskeisiä tavoitteita hankkeessamme. 
Siksi kartoitammekin digitaalisen osaamisen nykytilannetta Webropol -kyselyllä. Käy vastaamassa kyselyyn 
oheisesta linkistä, vastausaikaa on 31.8.2022 saakka. Vastauksesi on meille tärkeä! 
 
Webropol -kysely: https://link.webropolsurveys.com/S/8404DA3EB20C01C3 
 

Koulutusilmoittautuminen esimiehille tulossa, seuraa postiasi 
 
Tulevaisuus kotona -hanke järjestää koulutuskokonaisuuden yhteistyössä Gerofuture Oy:n kanssa. 
Koulutuksen tarkoituksena on tiedolla johtamisen osaamisen vahvistaminen ja siihen liittyen erityisesti RAI-
mittaristosta saatavan laatu- ja vaikuttavuustiedon parempi hyödyntäminen. Koulutuspäivät ajoittuvat 
marras- joulukuulle 2022 ja koulutus koostuu kolmesta eri aihekokonaisuudesta. Samansisältöisiä ryhmiä on 
kaksi, yhteen ryhmään mahtuu 15 osallistujaa. Sitova ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä, myöhemmin 
sähköpostitse toimitettavalla lomakkeella. 

Osallistu messuille! 
 
Syyskuussa järjestetään monipuoliset ja kiinnostavat messut sekä Mäntyharjulla että Savonlinnassa: 

Maakunnalliset ikäihmisten messut Mäntyharjulla ke 7.9.2022 klo 10–14, teemoina hyvinvointia ja 
elinvoimaa. Messut järjestää Mäntyharjun vanhusneuvosto, lisätietoja messuista verkkosivuilla: Mäntyharju.fi  

Hyvinvointimessut la 24.9.2022 klo 10–16 Tanhuvaarassa järjestäjänä Savonlinnan seudun Kolomonen Ry. 
Lisätietoa messuista järjestäjän verkkosivuilla: Kolomonen.fi 

 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://link.webropolsurveys.com/S/8404DA3EB20C01C3
https://www.mantyharju.fi/ikaihmisten-messut/
http://kolomonen.fi/hyvinvointimessut-2/?fbclid=IwAR2Sdo9LqPydBhTILJ3r0b19t9Y7_zwUzSPuLkK-MPrfLWYTLDPv42fMung


  
  
 
 

Meihin voit olla 
yhteydessä matalalla 

kynnyksellä 😊😊 

Vetovoimavartit
 
Tulevaisuus kotona -hanke järjestää kotihoidon henkilöstölle kuukausittain Vetovoimavartteja, jossa kuulet 
keskeisiä kehittämiskuulumisia ja pääset myös halutessasi kertomaan omia ajatuksiasi hyvinvointialueen 
yhteisen kotihoidon kehittämiseen.  
 
Jos et päässyt osallistumaan elokuun Vetovoimavarttiin, voit katsoa tallenteen tästä linkistä: 
 
Ke 3.8. Vetovoimavartti Muutosagenttitoiminta 
 
Tulevien Vetovoimavarttien ajankohdat ja teemat: 
 
Ke 7.9. klo 14–14.15 Perehdytyksen merkitys 
Ke 5.10. klo 14–14.15 Gerontologinen sosiaalityö  
Ke 2.11. klo 14–14.15 Monialainen liikkuva yksikkö 
Ke 7.12. klo 14–14.15 Viestintä ja sen merkitys 
 
Osallistumislinkki tuleviin Vetovoimavartteihin löytyy tästä alta, sama linkki toimii kaikissa näissä mainituissa 
tilaisuuksissa. Tervetuloa!  
 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 
 
 
Tulevaisuus kotona -hanketiimin yhteystiedot, palautelomake ja lisätietoa hankkeesta löytyvät Etelä-Savon 
hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/. 
 
Voit lähettää meille myös sähköpostia osoitteeseen tulkotihanke@etela-savo.fi 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://etelasavofi.sharepoint.com/:v:/s/tulevaisuuskotona/EYHaL2oRexhFv5aXUOcUK6sB7JN_H3_Q238LEHU5_knB8Q?e=VxcJOi
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE4YjYzODYtNWJkZC00OGE5LWFjZjgtZTI3OWM4YzQ3NmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%22%2c%22Oid%22%3a%224a3d9254-709e-45fe-a034-3c9414a6de9a%22%7d
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/


  
  
 
 

Etelä-Savon kotihoidon VETOVOIMAPOSTI syyskuu 2022 
 

Tapahtumia 
Ikäinstituutti järjestää Vie vanhus ulos -kampanjan 
ajalla 7.9.-7.10.2022. Kampanjaan voi osallistua yksi-
tyishenkilönä, järjestönä tai yhteisönä. Lue lisää kam-
panjasta verkkosivulta https://www.vievanhusulos.fi/ 
Sivustolta löytyy runsaasti vinkkejä, ideoita ja oheis-
materiaalia yhteisen tekemisen tueksi myös muulloin 
kuin kampanjan aikana. Ilmoittautumiset linkistä 
https://www.vievanhusulos.fi/ilmoittaudu/ 
 
Viikolla 40 vietetään vanhustenviikkoa  
Tänä vuonna Vanhustenviikkoa vietetään 2.-9.10.2022 teemalla Yhdessä luontoon – joka iän oikeus. Vanhus-
tenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidetään Savonlinnassa 2.10.2022. Vanhustenviikon päiväteemat, oheis-
materiaalit ja jopa ateriavinkit resepteineen ja paljon muuta mielenkiintoista asiaan liittyvää löytyy osoitteesta 
https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko . Käy ihmeessä tutustumassa! 
 
Savonlinnan hyvinvointimessut Tanhuvaarassa lauantaina 24.9.2022 klo 10–16 
Myös Tulevaisuus kotona -hankkeella on edustus messuilla, tule moikkaamaan meitä osastolla 52 B ���� 
https://tanhuvaara.fi/savonlinnan-hyvinvointimessut-24-9-2022/  
 
Ikäihmisten palautepuhelimeen Turinaluuriin vastataan torstaisin klo 10–12 numerossa 040 359 9426 
29.12.2022 saakka. Palveluun voi soittaa nimettömänä, vastauksia hyödynnetään ikäihmisten palveluiden ke-
hittämisessä. 
 

Vetovoimavartit 
Tulevaisuus kotona -hanke järjestää kotihoidon henkilöstölle kuukausittain Vetovoimavartteja, jossa kuulet 
keskeisiä kehittämiskuulumisia ja pääset myös halutessasi kertomaan omia ajatuksiasi hyvinvointialueen yh-
teisen kotihoidon kehittämiseen. Jos et päässyt osallistumaan syyskuun Vetovoimavarttiin, voit katsoa tallen-
teen tästä linkistä:   Ke 7.9.2022 Perehdytyksen merkitys 
 
Tulevien Vetovoimavarttien ajankohdat ja teemat: 
Ke 5.10. klo 14–14.15 Gerontologinen sosiaalityö /Tiina Mustonen  
Ke 2.11. klo 14–14.15 Monialainen liikkuva yksikkö / Marjut Kolehmainen 
Ke 7.12. klo 14–14.15 Viestintä ja sen merkitys / Pia Martikainen 
 
Osallistumislinkki Vetovoimavartteihin on tässä: 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 
 
Sama linkki toimii kaikissa näissä mainituissa tilaisuuksissa, mahdollisissa liittymisongelmissa ota yhteyttä 
soittamalla hanketiimin jäsenelle, niin yritämme ratkoa ongelman. Puhelinnumerot löytyvät verkkosivul-
tamme https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/ . Tervetuloa mukaan!  
 
Verkkosivultamme löytyy myös palautelomake ja lisätietoa hankkeesta. Voit lähettää meille myös sähköpos-
tia osoitteeseen tulkotihanke@etela-savo.fi . 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://www.vievanhusulos.fi/
https://www.vievanhusulos.fi/ilmoittaudu/
https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko
https://tanhuvaara.fi/savonlinnan-hyvinvointimessut-24-9-2022/
https://etelasavofi.sharepoint.com/:v:/s/tulevaisuuskotona/ESEgnHsozi1LlNteWd7VwUEBU8g-he1UF3YzTkMwYhHIOA?e=nf3LT2
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE4YjYzODYtNWJkZC00OGE5LWFjZjgtZTI3OWM4YzQ3NmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%22%2c%22Oid%22%3a%224a3d9254-709e-45fe-a034-3c9414a6de9a%22%7d
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/


  
  
 
 

Etelä-Savon kotihoidon VETOVOIMAPOSTI lokakuu 2022 
 

Verkostotapaaminen Outokummussa 
Tulevaisuus kotona -hankkeen koordinaattorit Katja ja Marjut osallistuivat 
Savo-Karjalan Ikäihmisten kotiin vietäviä palveluja kehittävien tahojen 
verkostotapaamiseen ja työpajapäivään Outokummun Kyykerin karta-
nossa (kuvassa).  
 

Päivän aikana kuultiin puheenvuoroja mm. seuraavista teemoista:  
o Kotikuntoutuksen järjestäminen; arviointijaksot ja etäkuntoutus 
o Omais- ja perhehoitajien tuen järjestäminen sekä hyvinvointitarkas-

tukset 
o Kotona asuvien ikäihmisten ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia lisäävät 

ohjaavat palvelut. 
 

Verkostotapaaminen oli antoisa, päivän teemoista käytiin hyvää keskustelua ja uusia kontakteja luotiin. Me-
neillään on useita pilotteja, mm. kotikuntoutuksesta, päivätoiminnasta sekä lähi- että etätoimintana ja mata-
lan kynnyksen ikäihmisten neuvonnan kehittämisestä. Keskustelujen perusteella voidaan todeta, että pilotteja 
kehitettäessä kehittämisen resurssien turvaaminen ja valtakunnallinen yhteistyö on tärkeää. Myös kehittäjien 
ja kentän yhteistyötä jatketaan edelleen, rinnalla kulkemista ja vuoropuhelua tarvitaan kehittämisen tukena, 
jotta kehitettävä malli voi olla toimiva ja juurrutettavissa. 
 

KotiTV – Arkiliikuntaa, muistikuntoutusta ja kulttuuria ikäihmisille 
omalta tv-kanavalta 
 
Tiesithän, että KotiTV -kanava tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntou-
tusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä joka arkipäivä klo 11–13. Ohjelmat sisältävät eri toimintakyvyn 
tasoille sopivia harjoitteita. 
 
Etsi kanavat omasta televisiostasi ja vinkkaa muillekin ���� 
 

 
Lue lisää asiasta verkkosivulta https://kotitv.fi/info/ 
 
 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://kotitv.fi/info/


  
  
 
 

Tapahtumat 
Vie vanhus ulos -kampanjaa vietettiin ajalla 7.9.-7.10.2022.  
Kampanjaan osallistui 232 palvelutaloa tai hoivakotia, 21 järjestöä ja 
67 muuta yhteisöä. 
Kampanjan saldoksi tuli 22 062 ulkoilukertaa ja 10 936 yhdessä 
kuljettua kilometriä, varsin merkittävä kampanja siis! Kampanjan 
verkkosivuilta löytyy näiden tilastojen lisäksi tarinoita ja kuvia liikun-
tahetkistä, käy kurkistamassa oman alueesi tulokset osoitteessa  
https://www.vievanhusulos.fi/ . 
 

Vetovoimavartit
Tulevaisuus kotona -hanke järjestää iäkkäiden palveluissa työskenteleville kuukausittain Vetovoimavartteja, 
jossa kuulet keskeisiä kehittämiskuulumisia ja pääset myös halutessasi kertomaan omia ajatuksiasi hyvinvoin-
tialueen yhteisen kotihoidon kehittämiseen. Jos et päässyt osallistumaan lokakuun Vetovoimavarttiin, voit 
katsoa tallenteen tästä linkistä:  
 
Ke 5.10.2022 Gerontologisen sosiaalityön malli 
 
Tulevien Vetovoimavarttien ajankohdat ja teemat: 
Ke 2.11. klo 14–14.15 Monialainen liikkuva yksikkö LISSU / Marjut Kolehmainen 
Ke 7.12. klo 14–14.15 Viestintä ja sen merkitys / Pia Martikainen 
 
Osallistumislinkki Vetovoimavartteihin on tässä: 
 
 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  
 
Sama linkki toimii kaikissa Vetovoimavarteissa, mahdollisissa liittymisongelmissa ota heti yhteyttä soitta-
malla hanketiimiläiselle, niin yritämme ratkoa ongelman.  Hanketiimin puhelinnumerot löytyvät verkkosivul-
tamme https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/  
 
  
Muistithan että ikäihmisten palautepuhelimeen Turinaluuriin vastataan edelleen 
torstaisin klo 10–12 numerossa 040 359 9426. Turinaluuri on avoinna 29.12.2022 saakka. Palveluun voi soit-
taa Ikääntynyt itse, omainen ikääntyneen puolesta tai joku muu tuttava tai ystävä ikääntyneen puolesta. Pal-
veluun voi soittaa nimettömänä, vastauksia hyödynnetään ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. Välitäthän 
viestiä eteenpäin!  
 
 
Tulevaisuus kotona -hanketiimin yhteystiedot, lisätietoa hankkeesta ja palautelomake löytyvät Etelä-Savon 
hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/ 
 
 
Voit lähettää meille myös sähköpostia osoitteeseen tulkotihanke@etela-savo.fi 
 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://www.vievanhusulos.fi/
https://etelasavofi.sharepoint.com/:v:/s/tulevaisuuskotona/EXzAgjUU3B5PuQsOdSLEN8EBXLG2kCd_nZYQdxmA6v6fgA?e=45tESv
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE4YjYzODYtNWJkZC00OGE5LWFjZjgtZTI3OWM4YzQ3NmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%22%2c%22Oid%22%3a%224a3d9254-709e-45fe-a034-3c9414a6de9a%22%7d
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/


Etelä-Savon kotihoidon 
VETOVOIMAPOSTI marraskuu 2022

Ajankohtaista 
Ikäihmisten palautepuhelin Turinaluuri saa jatkoaikaa 
29.6.2023 saakka. Puhelimeen vastataan torstaisin klo 10–12 
numerossa 040 359 9426. Palveluun voi soittaa nimettömänä 
ikääntynyt itse, tai joku muu ikääntyneen puolesta. Välitäthän 
viestiä eteenpäin! 

Tulevaisuus kotona -hanke toteutti syksyn 2022 aikana kyselyn kotihoidon työntekijöille. Työstämme parhail-
laan kyselyn tuloksia ja tarkoituksena on julkaista kooste tuloksista heti sen valmistuttua. Kiitos kaikille kyse-
lyyn osallistuneille, olemme saaneet paljon arvokasta materiaalia kehittämistyöhömme! 

Tapahtumia 
Eloisat ”Myö yhessä” viikoittaiset turinatuokiot ikääntyneiden palvelujen työntekijöille ovat alkaneet! Turi-
natuokioissa voidaan yhdessä turista ikääntyneiden palveluista, samalla kaikille tarjoutuu mahdollisuus kysyä 
mieltä askarruttavia asioita sekä kertoa kommentteja, ajatuksia ja ideoita ikääntyneiden palveluihin ja työs-
kentelyyn liittyen. Ennakkokysymykset tulee lähettää aina päivää ennen turinatuokiota osoitteeseen hen-
riikka.krasila@etela-savo.fi. Kysymykset välitetään nimettöminä eteenpäin toimialajohtajalle sekä palvelualu-
eiden vetäjille, jotta niihin voidaan vastata turinatuokioissa. Tervetuloa mukaan tutustumaan toisiimme ym-
päri aluettamme! 

Myö yhessä turinatuokiot torstaisin klo 14.00.-14.45. 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

Tulevaisuus kotona -hanke järjestää edelleen kotihoidon henkilöstölle Vetovoimavartteja, jossa kuulet hank-
keen keskeisiä kehittämiskuulumisia ja pääset myös halutessasi kertomaan omia ajatuksiasi hyvinvointialueen 
yhteisen kotihoidon kehittämiseen. Jos et päässyt osallistumaan 2.11.2022 Vetovoimavarttiin, voit katsoa tal-
lenteen tästä linkistä:  
Ke 2.11.2022 Monialainen liikkuva yksikkö 

Seuraava Vetovoimavartti: 
Ke 7.12. klo 14–14.15 Viestintä ja sen merkitys / Pia Martikainen 

Osallistumislinkki Vetovoimavarttiin on tässä: 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

Tulevaisuus kotona -hanketiimin yhteystiedot, lisätietoa hankkeesta ja palautelomake löytyvät Etelä-Savon 
hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/ 

Voit lähettää meille myös sähköpostia tulkotihanke@etela-savo.fi 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Mzg5YTBiZWItM2QwZC00NzQwLTg3NmYtYWM2MjI1MTkxZGYx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223bd0f594-d912-4871-b6fe-f3028fbe9f70%2522%257d&data=05%7C01%7Cpia.martikainen%40etela-savo.fi%7Cd417ab6075e94302071208dac3b9e283%7Cb1a6c20995b54a48946745f47b3c3938%7C0%7C0%7C638037500460765639%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UIhohtQEEOdejMzSFa%2BgygxEml98hUwsGHk%2BuX6YYm8%3D&reserved=0
https://etelasavofi.sharepoint.com/:v:/s/tulevaisuuskotona/ETYjMcS4OxNDggdhXUmFZP4B2H5uVygQnqmHcQ24Qm4FgA?e=VJa5Kg
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM3ODc4ZjctM2VkNS00ZTk1LTg1YWItYWE4YTNmNzkyZTIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%22%2c%22Oid%22%3a%224a3d9254-709e-45fe-a034-3c9414a6de9a%22%7d
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/


  
  
 
 

Etelä-Savon kotihoidon 
VETOVOIMAPOSTI joulukuu 2022 
 

Ajankohtaista 
 
Tulevaisuus kotona -hanketiimi vierailee Pieksämäen Veturitorin Vinkkivarikolla 
torstaina 15.12.2022 klo 15–17. Tule keskustelemaan kanssamme hankkeen tee-
moista tai kertomaan ajatuksia ja ideoita oman työsi ja iäkkäiden palvelujen kehit-
tämisestä. Välitäthän tietoa vierailustamme myös ikäihmisille lähelläsi, kuulemme 
mielellämme myös heidän ajatuksiaan! 
 

 
Eloisat ”Myö yhessä” viikoittaiset turinatuokiot ikääntyneiden palvelujen työntekijöille jatkuvat viikoittain. 
Turinatuokioissa voidaan yhdessä turista ikääntyneiden palveluista, samalla kaikille tarjoutuu mahdollisuus 
kysyä mieltä askarruttavia asioita sekä kertoa kommentteja, ajatuksia ja ideoita ikääntyneiden palveluihin ja 
työskentelyyn liittyen. Ennakkokysymykset voit lähettää osoitteeseen henriikka.krasila@etela-savo.fi. 
 
Myö yhessä turinatuokiot torstaisin klo 14.00–14.45 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

 
Turinaluuri 

 
Ikäihmisten palautepuhelin Turinaluuri saa jatkoaikaa 29.6.2023 saakka. Puhelimeen vastataan tors-
taisin klo 10–12 numerossa 040 359 9426. Palveluun voi soittaa nimettömänä ikääntynyt itse, tai joku 

muu ikääntyneen puolesta. Välitäthän viestiä eteenpäin! 
 
 

Vetovoimavartit 
 
Tämä vuosi alkaa olla lopuillaan, Vetovoimavartteja kotihoidon henkilöstölle järjestetään taas keväällä 2023, 
tarkemmat tiedot ja ajankohta ilmoitetaan seuraavissa Vetovoimaposteissa. Tervetuloa mukaan taas ensi 
vuonna! 
 
Jos et päässyt 7.12.2022 Vetovoimavarttiin, voit katsoa tallenteen tästä linkistä:  
 
Ke 7.12. Viestintä ja sen merkitys  
 
Muistathan että kaikki Vetovoimapostit löytyvät myös verkkosivultamme osoitteessa: 

https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/   

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Mzg5YTBiZWItM2QwZC00NzQwLTg3NmYtYWM2MjI1MTkxZGYx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b1a6c209-95b5-4a48-9467-45f47b3c3938%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223bd0f594-d912-4871-b6fe-f3028fbe9f70%2522%257d&data=05%7C01%7Cpia.martikainen%40etela-savo.fi%7Cd417ab6075e94302071208dac3b9e283%7Cb1a6c20995b54a48946745f47b3c3938%7C0%7C0%7C638037500460765639%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UIhohtQEEOdejMzSFa%2BgygxEml98hUwsGHk%2BuX6YYm8%3D&reserved=0
https://etelasavofi.sharepoint.com/:v:/s/tulevaisuuskotona/EdKA33aN6F9EgPtxVKh9AHgB_ywFJtOLIC_SJ_JiPhwk8g?e=nYS1Vc
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/


  
  
 
 

Tulevaisuus kotona -hanketiimi toivottaa kaikille hyvää ja rauhaisaa joulua! 

 
 

 
 
 
Tulevaisuus kotona -hanketiimin yhteystiedot, lisätietoa hankkeesta ja palautelomake löytyvät Etelä-Savon 
hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/ 
 

Voit lähettää meille myös sähköpostia osoitteeseen tulkotihanke@etela-savo.fi. 
 

 

1.1.2023 alkaen sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi 

https://www.facebook.com/eshyvinvointialue
https://www.youtube.com/channel/UCCNAMP7if9aD_QftHf22klw
https://www.instagram.com/es_hyvinvointialue/
https://twitter.com/es_HValue
https://etela-savo.fi/muutosohjelma/tulevaisuus-kotona-hanke/
mailto:tulkotihanke@etela-savo.fi
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