
 

                                                     

                   

 

 

 
 

 
 
 

 
 

KUTSU 
 

KESKI-POHJANMAAN V HYVINVOINTIFOORUMI 

Tiistaina 17.9.2013 klo 8.30 – 16.00 

Kokkolan kaupungintalolla, Kokkola-salissa 
 

 

Laaja-alaisen keskipohjalaisen hyvinvoinnin kehittämisen foorumi on suunnattu 
kunnille - viranhaltijoille ja luottamushenkilöille - sekä kaikille muille alueen 

hyvinvoinnin kehittämisen toimijoille, kuten järjestöille ja koulutus-, tutkimus- ja 
kehittämisorganisaatioille. 

 

Foorumin keskeinen teema on ennaltaehkäisy maakunnallisen hyvinvointistrategian 
toteuttamisohjelman mukaisesti. Tapahtumassa luodaan katsausta toteutuneeseen, 

nostetaan esille hyviä käytäntöjä ja suunnitellaan yhdessä tulevaa. Foorumin 
ohjelman löydät seuraavalta sivulta. 
 

Foorumin järjestää Keskipohjalaista hyvinvointia yhteistyönä -hanke tiiviissä 
yhteistyössä hankkeen kumppaneiden kanssa. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. 

 
Ilmoittauduthan tapahtumaan järjestelyiden vuoksi 9.9.2013 mennessä tästä linkistä: 
http://www.webropolsurveys.com/S/65F1B107B3C92ABB.par. Ilmoittautumisen 

yhteydessä kysytään, mihin neljästä foorumin työpajasta osallistut. Tietoa työpajoista 
sekä muuta lisätietoa on kutsun viimeisellä sivulla. 

 
 

TERVETULOA! 
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OHJELMA 

KESKI-POHJANMAAN V HYVINVOINTIFOORUMI 17.9.2013 

8.30 Aamukahvit 

9.00 Foorumin avaus, Tuomo Puumala, kansanedustaja 

9.15 Kunta laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäjänä – ennaltaehkäisyn ja 
yhteistyön merkitys, Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto 

10.15 Keskipohjalaisten hyvinvointi hyvinvointibarometritutkimuksen 

näkökulmasta, Minttu Kuronen-Ojala, hyvinvointibarometritutkija, SONet 
BOTNIA 

10.45  Hyvä käytäntö: Hyvinvoinnin vahvistaminen - käytännön tekoja Eskolan 

kyläyhteisössä, Jaakko Hautamäki, kyläaktiivi 

11.00 Kaste-ohjelma 2012–2015, Leena Meriläinen, ohjelmapäällikkö, Kaste-
ohjelma, Pohjois-Suomi 

11.15 Lounas (omakustanteinen) 

12.15  Johdatus työpajoihin, Kristiina Niemi, projektipäällikkö, Centria 
ammattikorkeakoulu 

12.30 Työpajatyöskentely, jonka lomassa tarjolla kahvit 13.30 – 14.00 

14.00 Hyvä käytäntö: Hyvinvointia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia 
taidetta tekemällä, Katja Hakala, draamaohjaaja 

14.15 Pallolla ei ole laitoja, Halsuan Yläasteen Luovan Ilmaisun Kerho 

14.30 Paneelikeskustelu ”Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla 
vuosina 2014 ja 2015”, puheenjohtajana Timo Mämmi, kansliapäällikkö, 

Kokkolan kaupunki. Työpajojen tuotokset esitetään paneelikeskustelun 
yhteydessä. Panelistit: 

- Mari-Liisa Kiiskilä, puheenjohtaja, Lestijärven kunnanvaltuusto 
- Veikko Laitila, puheenjohtaja, Kokkolan kaupunginhallitus 
- Ilkka Luoma, terveyspalvelujohtaja / johtava ylilääkäri, Kokkolan 

kaupunki 
- Aila-Leena Matthies, professori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
- Sirpa Nevasaari, yhteisökuiskaaja, Yhteisöklubi Silta 

- Kauko Ojala, puheenjohtaja, Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus 
- Jukka Ylikarjula, maakuntajohtaja, Keski-Pohjanmaan liitto 

15.45 Foorumin eväät jatkolle – yhteenveto, Merja Joutsen-Onnela, tutkimus- ja 

innovaatiojohtaja, Centria ammattikorkeakoulu 

16.00 Tilaisuus päättyy 



 

                                                     

                   

 

 

 
KESKI-POHJANMAAN V HYVINVOINTIFOORUMI 17.9.2013 

 

 
TYÖPAJAT 

Foorumin työpajojen teemat on valittu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian ja sen 

toteuttamisohjelman (saatavissa: http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Keski-
Pohjanmaan_hyvinvointistrategian_toteuttamisohjelma_2012_-_2015.pdf) painopisteistä, 
joita kaikkia yhdistää ennaltaehkäisyn näkökulma. Kukin työpaja teemansa puitteissa etsii 

ja löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Mitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä asian edistämiseksi kunnissa ja alueella on 
tehty, ja erityisesti, mitä hyviä käytäntöjä on löydetty? 

- Mitä on seuraavaksi tehtävä ja miten, jotta voimme parhaiten ennaltaehkäistä 
hyvinvoinnin ongelmia, realiteetit huomioon ottaen? 

Työpajojen tuotokset esitetään foorumin päättävän paneelikeskustelun kuluessa ja panelistit 

kommentoivat niitä. 

Työpaja 1. Kulttuurin hyvinvointivaikutusten vahvistaminen 

pj. Sampo Purontaus, kulttuuritoimenjohtaja, Kokkolan kaupunki; siht. Sanna-Maija Kauppi, 
koordinaattori, Kokkolan historiatoimikunta ja Keski-Pohjanmaan kulttuuriliitto ry 

Työpaja 2: Liikunnan hyvinvointivaikutusten vahvistaminen 

pj. Eija Kellokoski-Kari, tilaajajohtaja, Peruspalveluliikelaitos Jyta / hallituksen jäsen, Kepli; siht. 
Tiina Marjusaari, seuravastaava, Kaustisen Pohjan-Veikot 

Työpaja 3: Kuntien ja yhdistysten yhteistyön vahvistaminen 

pj. Terttu Korte, kaupunginjohtaja, Kannuksen kaupunki; siht. Henna Oikari, nuorisokuiskaaja, 
Yhteisöklubi Silta 

Työpaja 4: Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 

pj. Tarja Mäkelä, perusopetuksen rehtori, Lestijärven kunta; siht. Tuija Tuorila, kehittämisjohtaja, 
sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskus, Kokkolan kaupunki 

 

MAHDOLLISUUS ESITELLÄ HYVINVOINTIA EDISTÄVÄÄ TOIMINTAA AINEISTOJEN 
MUODOSSA SEMINAARIPAIKALLA 

Eri yhteisöillä on mahdollisuus tuoda seminaaripaikalle osallistujien saataville materiaaleja, 

kuten esitteitä, hyvinvointia edistävästä toiminnasta, hankkeista ym. Otathan tällöin 
etukäteen yhteyttä 9.9.2013 mennessä, ks. yhteystiedot alla. 

 

LISÄTIEDOT 

Kristiina Niemi, Keskipohjalaista hyvinvointia yhteistyönä -hanke, Centria 
ammattikorkeakoulu, sp. kristiina.niemi(at)centria.fi, p. 040 808 6650 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Keski-Pohjanmaan_hyvinvointistrategian_toteuttamisohjelma_2012_-_2015.pdf
http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Keski-Pohjanmaan_hyvinvointistrategian_toteuttamisohjelma_2012_-_2015.pdf

