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Kimppakyydit

• Ospa hankkeessa idea

• Korona etäännytti ihmisiä 

• Yksinäisyys lisääntyi etenkin 
vanhuksilla

• Kaikki eivät pääse kulkemaan 
tilaisuuksiin

• Yhteistyö seurakunnan Arjen 
aterioiden kanssa
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Mitä tehtiin?

• Organisoiduttiin

• Jaettiin työt

• Jaetiin mainoksia 
• Kotihoito

• Siilinjärven kylät

• Siilinjärven seurakunta

• Kunnan kulttuuritoimi

• Facebook
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Tulos

• Saatiin useita kimppakyytejä

• Ihmiset innostuivat ohjelmasta

• Ruoka plussaa (5e/ateria ja 
hyväntekeväisyyteen, 
kimppakyydin tarjoaja ilmaiseksi)

• Tilaisuuksia striimattiin

• 30 vuottaja risat valokuva 
muistaa-esitelmä ->2800 
katselukertaa
30 vuotta ja risat valokuva muistaa -esitelmä, Ulla 

Kentta-Kohtala – YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=jDpPK75lxzs&t=568s


Nojaudu taakse ja viritä 
nauruhermot

Päivän pelastus – Tolokun tytöt asioilla - YouTube

Tolokun tytöt ja Seppo, osa 2 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=dRb45xH2vVc&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=FbIIFbu8K8E


Etähoiva Siilinjärvellä

• Hankerahoitus tammikuun loppu->elokuun 
loppu ->Ikäihmisten asumisen kehittäminen-
hanke

• Alkuun 10 laitetta

• Kuukauden jälkeen 10 lisää

Virittäydytään tunnelmaan Tolokun
tyttöjen kanssa

Popparit esiin!

Etäkotihoito - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=GNHRA1lxBj4


Etähoiva Siilinjärvellä

ALKUUN UHKAKUVIA

Henkilökunnalla:

• Ei ole sellaisia asiakkaita jolle soveltuu

• Iso hoitokulttuurin muutos

Omaisilla:

• EI voi meidän omaiselle näin antaa hoivaa 
halutaan ”perinteistä” hoitoa

• Omainen ei osaa käyttää laittetta

Asiakkailla:

• Osaavatko käyttää laitteita
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Asiakkaiden mietteitä 
etäkotihoivasta

• Hyvää on se kun näkee hoitajat ilman maskia

• Mukavaa jutella hoitajien kanssa ilman muuta 
tekemistä"

• hHyvä koska helpottaa hoitajien työtä eikä 
minun tarvitse vahtia milloin joku tulee 
käymään

• Tietää milloin hoitajat soittavat

• Kivat hoitajat

• Ei tarvitse lähteä kotoa
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Toiveita ja ajatuksia

• Turvallisuuden tunne, että joku 
huolehtii

• Että vain nuoret hoitajat soittaisivat

• Selkeät soittoajat
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Omaisten mielipiteitä

• Pitäisi toimia omaisyhteys molemmin 
puolin, en ole ehtinyt selvittää tuesta 
vielä asiaa

• Hirmu hyvä, äitikin tykkää

• En ole keskustellut omaisten kanssa

• Omaiset olleet ihmeissään mutta 
tyytyväisiä
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