
Maakunnallisen järjestöverkoston kokous 

Tiistaina 13.4.2021 klo 13–15, Teams 

Läsnä: Päivi Rekinen, Anne Ylitalo, Asta Tikkanen, Risto Örling, Riitta Vesala, Pirkko Määttä, Tarja 

Pietarila, Tiina-Maija Leinonen, Tarja Peltoniemi, Satu Kangas, Tuija Pohjola, Kaija Sepponen, 

Sanna Uotila, Maarit Ruottinen, Pertti Kukkonen, Eija Marin-Pekkala, Hanna Savela, Virpi Kilpijärvi, 

Lahja Eriksen, Virpi Leinonen, Suvi Kervinen, Lumi Törmä, Hannele Huovinen, Päivi Ylisuvanto, 

Tiina-Maija Leinonen, Sanna Uotila, Rauni Koppelo, Mauri Myllykangas, Pertti Kukkonen, Terttu 

Lehtikangas, Paula Ylikulju ja Taina Laakso 

Muistio 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtajat Paula Ylikulju, Oulun Seudun Muistiyhdistys ja Risto Örling toivottivat 

osallistujat tervetulleeksi yhteiseen maakunnalliseen järjestöverkoston kokoukseen. 

Sihteerinä toimi Taina Laakso Muistiliitosta 

 

2 Ajankohtaisia asioita, Katsaus sote-uudistuksen tämän hetken tilanteeseen - Satu Kangas 

Satu kertoi ajankohtaisia asioita sote uudistukseen liittyen. kts.diat (käsiteltiin alkupään 

diat). Alla nostoja. 

- Vuonna 2030 Pohjois-Pohjanmaalla asukkaista noin 56 000 on täyttänyt 75 vuotta (63% 

enemmän kuin nyt) dia 11.  

- Vuonna 2019 75 -vuotta täyttäneistä 90,2% asui kotona. POPsoten tavoite on että 94%  

75 vuotta täyttäneistä asuu kotona. 

- keskitettyä palveluohjausta, digitaalisia ikäihmisten palvelupolkuja, etäkotihoitoa, 

ympärivuorokatista kotihoitoa, kotikuntoutusmallia ja kotisairaalatoimintaa kehitetään. 

- aluekehittäjät ovat luoneet paikallisia ja alueellisia verkostoja. Verkostoissa on mukana 

sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kuntien hytetoimijoita, sekä järjestöjä ja neuvostoja.  

- Ikäohjelman sparrausryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Mukana 

ovat myös varajäsenet ja kaikki aluekehittäjät. 

- Yhteistyössä on järjestetty mm. keskustelutilaisuudet sosiaali- ja terveysministeriön ja 

Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa.  

- Vanhuspalveluiden organisaatioiden tulee antaa työntekijöille välineet toteuttaa 

laadukkaita palveluita. POPsoten ikäohjelma tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa 

ikäihmisten palvelujen ammattilaisten osaamista erilaisten koulutuspakettien kautta. 

- https://oys2030.creamailer.fi/article/60645dbedeeea/6064092213e37  

- Etusivu - YHDESSÄ PAREMPI POHJOIS-POHJANMAAN SOTE - POPSOTE 

Blogi - YHDESSÄ PAREMPI POHJOIS-POHJANMAAN SOTE - POPSOTE 

POPsote: Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman esittely - Bing video 

Tervetuloa mukaan POPsoten väliseminaareihin  - Yhdessä parempi Pohjois-Pohjanmaa 

tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke tiistaina 20.4 klo 12:00 – 16:00 ja  

keskiviikkona 28.4. klo 8:00 -12:00. Tilaisuudessa kerrotaan missä mennään Pohjois-

Pohjanmaalla sosiaali- ja terveyskeskus- ja rakenneuudistushankkeissa. Tilaisuudet 

tallennetaan myöhempää katsomista varten POPsoten YouTube-tilille.  

https://oys2030.creamailer.fi/article/60645dbedeeea/6064092213e37
https://popsote.fi/
https://popsote.fi/blogi/
https://www.bing.com/videos/search?q=popsote+youtube&docid=608050825250345265&mid=86282E86DCD8F287CE7E86282E86DCD8F287CE7E&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/channel/UCJ0KCcnJBh26_uO0XBvHd0g


Tervetuloa POPsoten väliseminaareihin 20.4. ja 28.4.2021! - YHDESSÄ PAREMPI POHJOIS-

POHJANMAAN SOTE - POPSOTE.  

Täällä tietoa järjestöjen ja sotekeskusten kumppanuudesta Järjestöt ja kokemustoimijat 

tulevaisuuden sote-keskusten kumppanina - YHDESSÄ PAREMPI POHJOIS-POHJANMAAN 

SOTE - POPSOTE 

Lahja Eriksen kertoi digi etäkuntoutus ja –kotihoitopiloteista, KOTItv-yhteistyöstä, 

toiminnanohjausjärjestelmästä, Omaolon käyttöönottoprosessista sekä Kotisairaala-

toiminnan kehittämisestä. KotiTV näkyy myös netin kautta KotiTV - KotiTV  Palautetta 

odotetaan KotiTV:stä ja sitä voi antaantämän linkin kautta palaute - YHDESSÄ PAREMPI 

POHJOIS-POHJANMAAN SOTE - POPSOTE kts.diat. 

Tarja Peltoniemi kertoi välimuotoisesta asumisesta. kts.diat. Keskusteltiin mitä 

välimuotoisen asumisen kehittämisessä tulisi huomioida.  

- yhteisöllisyys, eri-ikäisiä ihmisiä asumassa 

- hyvät joukkoliikenneyhteydet 

- keskeinen sijainti lähellä palveluja  

- virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet 

- autopaikkoja riittävästi 

- ympäristö esteetön ja turvallinen jne. 

Välimuotoisesta asumisesta on tulossa webinaari 7.9.2021. Tieto tulee POPsoten sivuille. 

3 Järjestöjen edustajien nimeäminen alueellisiin työryhmiin (kotisairaala, kotikuntoutus, asiakas- ja 

palveluohjaus, palliatiivinen hoito)  

Asiakas- ja palveluohjaus työryhmään esitettiin Terttu Lehtikangas Oulaisten Eläkeliitto 

terttulehtikangas@outlook.com 

Tarja Peltoniemi on Terttuun yhteydessä. 

Paula Ylikulju on jo lähettänyt ehdotuksensa henkilöistä työryhmiin. 

 

4 Palvelukriteereiden päivittäminen (esim. omaishoito, kotihoito ja asuminen) – Miten järjestöt 

haluavat olla mukana prosessissa? 

Virpi Kilpijärvi Koillisenkumppaneista haluaa olla mukana virpi.kilpijarvi@koillisenkumppanit.fi, 

Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 

Tarja Peltoniemi on Virpiin yhteydessä. 

Paula Ylikulju on jo lähettänyt ehdotuksensa henkilöistä työryhmiin. 

Molempiin työryhmiin voi ilmoittautua mukaan Tarja Peltoniemelle tarja.peltoniemi@popsote.fi  

5 Seuraavan kokouksen ajankohta 

 Tiistaina 1.6.2021 klo 10–12 

6 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00 

 

https://popsote.fi/tervetuloa-popsoten-valiseminaareihin-20-4-ja-28-4-2021/
https://popsote.fi/tervetuloa-popsoten-valiseminaareihin-20-4-ja-28-4-2021/
https://popsote.fi/jarjestot-ja-kokemustoimijat-tulevaisuuden-sote-keskusten-kumppanina/
https://popsote.fi/jarjestot-ja-kokemustoimijat-tulevaisuuden-sote-keskusten-kumppanina/
https://popsote.fi/jarjestot-ja-kokemustoimijat-tulevaisuuden-sote-keskusten-kumppanina/
https://kotitv.fi/
https://popsote.fi/palaute-kotitv/
https://popsote.fi/palaute-kotitv/
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