
 

Palaute aloitusseminaarista 17.5.2013 

Vastaajia 29/90   

 

1. Vastasiko seminaaripäivän sisältö odotuksiasi? 

 
Erittäin hyvin 13 46 % 

Hyvin 11 39 % 

Kohtalaisesti 4 14 % 

Heikosti 0 0 % 

 



Kommentteja 

 Hyvä sisältö ja antoi apua suunnittelulle, mikä olisi omassa kunnassa hyvä kehittämisen 
kohde.  

 Kun Tervishanke ei vielä alkanut niin sain hyvää tietoa hankkeeseen läheisesti liittyvistä 
hankkeista, hyvä yleiskuva 

 Huippu päivä, avautui hanke ihan uudella tavalla! 

 Varsinaisen hankkeen esittelylle jäi liian vähän aikaa eikä keskustelulle ollenkaan. 
Keskustelu olisi välttämätöntä, jotta tähän hankkeeseen saatava kerrassaan iso raha 
käytetään niin, että siitä jää pysyvät toimintamallit. 

  Hankkeen sisältöä pitäisi kovasti fokusoida vielä. Koko maailmaa ei voi syleillä. Toisaalta 
sitten valittavaa kohdetta pitää/saa katsella laajoilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
laseilla. Pelkästään sote- näkökulma ei edistä toivotulla tavalla asiaa. 

 Jotenkin jäsentelemätön siltä osin, että hankkeen henkilökunta oli aika "ulkona" siitä mitä 
aikoo tehdä, hankkeen tavoitteita on liikaa, kannattaa jatkossa rajata tarkemmin. Ei 
kannattaisi alussa antaa kuvaa, että ei oikein tiedetä mitä tullaan tekemään. 

 Toimeenpano tuntui olevan kovasti auki; levittämisajatuksia enemmän kuin 
kehittämisajatuksia. 

 Projektihenkilöstöstä näyttää muodostuvan "terveystätien" kerho. Laajempaa näkökulmaa 
kehiin. 

 On tärkeää huomioida, mitä on jo tehty. Mm. Ikäinnovaatio- hankkeessa on tehty laajat 
kyselyt. 

 Yhteistyöverkosto kunniaan ja nokka kohti uutta! 

 Olisin odottanut enemmän kuntapäättäjiä mukaan.  

 Mielenkiinnolla odotan promotiivisen ja preventiivisen th:n seuraavia kehitysaskeleita. 

 Onko yhteistyötä muiden jo olemassa olevien poikkihallinnollisten / samankaltaisten 
hankkeiden kanssa tehty (muita mitä esiteltiin)? 

 Päivän aloitus oli erittäin hyvä - erityisasiantuntijoiden luennot paikallaan! Verkostojen ja 
kunnan keskiössä olo hankkeen aloituksen kulmakiviä Esimerkit iltapäivällä eri hankkeista 
toivat jo käytännön hieman lähemmäksi - hyvää konkretiaa esim. tuo lasten liikunta- ja 
ravitsemus tutkimuksen esittely.  

 Mielenkiintoinen ja monipuolinen sisältö. Mielestäni eri alueiden painopisteet tulivat hyvin 
esille. Pystyin olemaan vain aamupäivän mutta kaikki esitykset oli erinomaisia.  

 

2. Miten pystyt hyödyntämään seminaaripäivässä oppimaasi? 

 
Erittäin hyvin 6 21 % 

Hyvin 16 57 % 

Kohtalaisesti 5 18 % 

Heikosti 1 4 % 

 



Kommentteja 

 Yhteistyötahot selvisi ja ohjeet miten omassa kunnassa jatketaan  

 Ennaltaehkäisevän työn hankkeista ja varsinkin ItäSuomen yliopiston hanke ekaluokan 
aloittaville lapsille oli mainitsemisen arvoinen yhteistyömuoto Kuopion kaupungin 
kouluterveydenhoitajille. Toivoisi saatavan myös meille sisä-Savoon samanlaista apua 
kouluhoitajille  

 Sopivan mittaiset luennot, napakat ja monipuoliset esitykset. Konkreettisia asioita tuli esille.  

 Me jo toteutamme asioita hankkeen suuntaisesti, sain vahvistusta ajatuksilleni. 

  THL:n ja Kuntaliiton puheenvuorot ihan ok, osin kyllä tuttuja asioita. yhteistyön 
kehittäminen Tarjoaa kehittämistoiminnan peilausmahdollisuuden. 

 Sain hyviä vinkkejä opinnäytetyöhön 

 Tilaisuus toisti jo muiden hankkeiden aiemmissa seminaareissa esitettyjä asioita.  

 Päivä viritti hyvin tulevaan hanketyöhön. Toimin koulutuksessa (amk) - ja kaikki asiat ovat 
keskeisiä koulutuksen kannalta ja tärkeitä huomioida opetussuunnitelmassa.  



3. Millaisista aiheista toivoisit TERVIS-hankkeessa järjestettävän alueellisia koulutuksia tai 
paikallisia työpajoja?  

a) Kuntien hyvinvointityön vahvistaminen, mm. vaikutusten ennakkoarvioinnit 
 (1 = erittäin suositeltava, 2 = suositeltava, 3 = en osaa sanoa, 4 = ei tarvetta)  
 

1 18 64 % 

2 9 32 % 

3 0 0 % 

4 1 4 % 

  
b) Monitoimijuus ja verkostotyö terveyden edistämisessä  
(1 = erittäin suositeltava, 2 = suositeltava, 3 = en osaa sanoa, 4 = ei tarvetta)  
 

1 17 59 % 

2 10 34 % 

3 2 7 % 

4 0 0 % 

 
c) OTA-ohjauskartta = Oman terveyden avaimet -työväline-/ ja ohjauskoulutukset 
 (1 = erittäin suositeltava, 2 = suositeltava, 3 = en osaa sanoa,  4 = ei tarvetta)  
 

1 13 45 % 

2 11 38 % 

3 5 17 % 

4 0 0 % 

 
d) Neuvokas Perhe -työväline-/ ohjauskoulutus  
(1 = erittäin suositeltava, 2 = suositeltava, 3 = en osaa sanoa,  4 = ei tarvetta)  
 

1 8 29 % 

2 12 43 % 

3 6 21 % 

4 2 7 % 

 



e) Terveyshyötymallin vahvistamiseen liittyvät koulutukset  
(1 = erittäin suositeltava, 2 = suositeltava, 3 = en osaa sanoa,  4 = ei tarvetta)  
 

1 12 41 % 

2 13 45 % 

3 4 14 % 

4 0 0 % 

 
Oma ehdotuksesi 

 Järjestöjen rooli terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä. 

  Keskeiset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä suositukset (mm. ravitsemus- ja liikunta), mini-
intervention välineet  

 Kaikki toimet jotka vahvistavat käytännön terveyden edistämistä, ovat tervetulleita. 

 Rajatkaa kohderyhmä ja tavoite tarkasti niin siihen on helpompaa päästä ja saadaan 
oikeasti aikaiseksi jotain. Mitä konkreettista hanke tuottaa? 

 Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä ja vuorovaikutusta tulisi myös vahvistaa paitsi terveyden 
edistämistyössä, myös hyvinvoinnin edistämisessä laajemminkin. Laajemmasta 
yhteistyöstä, vuoropuhelusta ja tietojen vaihdosta olisi varmasti hyötyä hankkeessa ja 
koulutuksissa.  



 

4. Miten käytännön järjestelyt (ennakkotiedotus koulutuksesta, luentomateriaali, 
aikataulutus ym.) onnistuivat?  

 
Erittäin hyvin 15 56 % 

Hyvin 11 41 % 

Kohtalaisesti 1 4 % 

Heikosti 0 0 % 

Kommentteja järjestelyihin liittyen 

 Erinomainen paikka pitää seminaaria. mahtavat tarjoamiset !Suuri kiitos järjestäjille:) 
Aamupala oli oikein hyvä idea. Parkkipaikkoja vähän. 

 Kokonaisuudessaan oli hyvin koottu seminaaripäivä. Hyvin ja loogisesti etenevä ohjelma. 
Järjestelyt toimivat kokonaisuutena hyvin.  

 Aikataulu piti mistä iso plussa. Päivä oli muutenkin sopivan mittainen. Aikataulut pettivät 
iltapäivällä. 

 Lounaan jälkeinen musiikki teki hyvää; kulttuuri on terveyttä edistävää.  

 Erittäin tehokas, ystävällinen ja hyvä palvelu!  

 Koulutuksen sisällöstä ei etukäteen ollut mitään tietoa 

 Luentomateriaalia ei ollut, tietoa sähköisestä materiaalista ei saanut. 

 Seminaarissa vaikutti olevan edustajia useilta eri tahoilta ja yhteinen keskustelu lopussa 
olisi ehkä tuonut mielenkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia esille.  

 Kokolattiamatto koulutustilassa aiheutti allergisia ongelmia. 

 Reaaliaikainen äänestys / tulokset erinomainen keino saada heti mielessä oleva mielipide. 
Ehkä vastauksen antamiseen voisi antaa minuutin - pari lisäaikaa. Äänestys oli piristävä 
lisä käsitellyissä aiheissa! 

 
 

 
Muita terveisiä hankkeelle 

 Tosi tärkeä ja hyödyllinen hanke. Odotan tätä hanketta!  

 Muistetaan innovatiivisuus ja oma innostuneisuus! Ollaan tavoitteellisia ja määritellään 
tuloksia ja tuotoksia myös arvioinnin näkökulmasta.  

 Yhteistyön paikkoja varmasti löytyy ihan mukavasti oSallisuushanke Sallin kanssa. Ollaan 
yhteyksissä! 

  Nyt vuoropuhelua ja laajaa näkemystä kehiin! Tässä on vaativa homma edessä!  

 Onnea matkaan meille kaikille yhteisesti! Onnea hankkeelle - erinomaiselta vaikuttaa. 

 Toivottavasti yhteistyö eri tahojen kanssa lähteen vauhdilla liikkeelle.  

 Jalkautuva terveyden- ja sairaudenhoito, sosiaalityö. Sosiaalialan työntekijä kehittäjäksi 
Joensuuhun innovoimaan avoterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tiiviimpää yhteistyötä. 



 Aiemmissa hankkeissa opittua ja toteutettua näkyväksi ja hyväksi todetut käytänteen 
käyttöön 

 Toivon, että hanke lähestyy terveyttä ja hyvinvointia positiivisen terveyden ja hyvinvoinnin 
näkökulmasta, ei negaatioiden. Haasteet alalla jo tunnetaan liiankin hyvin, keskitytään 
kehittämiseen ja valoisaan tulevaisuuteen.  

 Koettakaa nostaa asiassa kuin asiassa hyötynäkökulma esiin. (Asioista ja kehittämisestä 
saatava hyöty.) Se aktivoisi enemmän ihmisiä osallistumaan, muistaen asiakkaan ja 
työntekijän näkökulmissa sama hyöty ajattelu.  

 Hankkeeseen olisi hyvä liittää myös tutkimustoimintaa -> näyttöön perustuvaa tietoa 
käytäntöön 

 Hyvinvoinninedistämisen operatiivisen työn kehittämisessä on tärkeää hyödyntää alueen 
sote-alan koulutusta ja opiskelijoita. siten työelämään valmistuu työntekijöitä, joille olisi 
tuttua monialainen hv:n edistäminen ja kehittäminen 

 Näen tärkeänä, että ammattikorkeakoulun opiskelijat pääsisivät hankkeeseen mukaan 
toimijoina - projektiopinnoissaan, opinnäytetöiden tekemisessä hankkeeseen liittyen. 
Hankkeesta löytyisi varmaan monia yhteistyökuvioita koulutuksen kanssa. Savonia 
ammattikorkeakoulun Hyvinvointiosaamisalueella tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
painopiste on Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut ja siinä yksi teema terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen ja varhainen puuttuminen. Olemme siis erittäin kiinnostuneita 
yhteistyöstä TERVIS- hankkeeseen liittyen.  

 
 


