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1

Johdanto

Terveydenhuoltolain (1326/2010, § 12) mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle. Hyvinvointikertomus laaditaan kerran
valtuustokaudessa ja sitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua vuosittaisena raporttina.
Kertomukseen valitut hyvinvoinnin edistämisen painopisteet tulee huomioida osana talousarviota sekä
toimialojen käyttösuunnitelmia, ja valittuja painopisteitä tulee arvioida myös talousarvion toteutumisen
yhteydessä. Siilinjärven kunnanhallitus on lisäksi linjannut, että myös lautakunnat toteuttavat ja
seuraavat omalta osaltaan hyvinvointikertomuksessa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden
toteutumista.
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa käydään läpi THL:n toteuttamaa arviota Siilinjärven terveyden
edistämisen aktiivisuudesta sekä hyvinvoinnin edistämiseksi asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden
toteutumista painopisteittäin.
Siilinjärven hyvinvointikertomuksen vuoden 2019 vuosiraportin on valmistellut poikkihallinnollinen ja
laaja-alainen kunnan hyvinvointityöryhmä hyvinvointisuunnittelijan johdolla. Valmisteluun on osallistettu
myös tarpeen mukaan eri sidosryhmiä, kuten alueen järjestöjä.

2

Terveydenedistämisaktiivisuus Siilinjärvellä

THL:n toteuttaman terveydenedistämisaktiivisuus (TEAviisari) selvityksen pohjana on kunnan,
terveyskeskusten, peruskoulujen, toisen asteen oppilaitosten, kulttuurin ja liikunnan
edistämisestä vastaavalle viranhaltijalle kohdennettu kysely. Aineistoa täydennetään myös
muista lähteistä saatavista mittareista. Terveydenedistämisaktiivisuus muodostuu seitsemästä
eri osa-alueesta: sitoutuminen, johtaminen, terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat,
yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnat. Tunnusluvut kertovat kunnan
terveydenedistämisaktiivisuudesta - miten kunnan päätösprosesseissa, vastuukysymyksissä,
väestön terveysseurannassa ym. on kiinnitetty huomiota hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen.
Siilinjärven kunnan terveydenedistämisaktiivisuus sijoittuu kaikkien toimialojen osalta kohtaan
parannettavaa (Kuva 1). Parhaimmin terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu liikunnan osalta.
Kulttuurin osalta huomioivaa on, että selvitys toteutettiin vuonna 2019 ensimmäisen kerran.

Kuva 1. Terveydenedistämisaktiivisuus eri toimialoilla Siilinjärvellä
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Siilinjärven kokonaispistemäärä terveydenedistämisaktiivisuudessa on 62 sijoittuen
kohtaan parannettavaa ja ollen Siilinjärven hyvinvoinnin edistämistyöhön
vertailupaikkakuntien alhaisin (kuva 2).

valittujen

Kuva 2. Terveydenedistämisaktiivisuus Siilinjärvellä ja sen vertailupaikkakunnilla
Erityisesti kehittämisen kohteiksi Siilinjärven osalta on nostettu esiin: hyvinvointivaikutusten
ennakkoarvioinnin toimintaohjeen laatiminen, turvallisuussuunnitelman laatiminen sekä
kokemusasiantuntijoiden sekä kuntalaisraatien hyödyntäminen. Siilinjärvelle on laadittu ohje
vaikutusten ennakkoarvioinnin toteuttamiseen, joka on tavoitteena ottaa käyttöön keväällä 2020.
Myös kunnan ensimmäinen turvallisuussuunnitelma on valmistunut. Vuoden 2020 aikana on
tavoitteena myös kehittää toimintamalleja osallistamiseen.
3

Asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi

Siilinjärven kunnan hyvinvoinnin edistämistyössä on viisi painopistealuetta (kuva 3), joiden
osalta on nostettu esiin kohdennettuja tavoitteita toimenpiteineen. Kappaleissa 2.1–2.5 ja
liitteessä 1 on esitetty hyvinvointia kuvaavissa indikaattoreissa tapahtuneita muutoksia ja
arvioitu asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista vuoden 2019 aikana.
Toteutumista on arvioitu sanallisesta ja värikoodein (vihreä= toteutunut hyvin, keltainen=
toteutunut keskinkertaisesti/toiminta vasta käynnistynyt, punainen= toteutunut heikosti/toiminta
ei ole vielä käynnistynyt).

Kuva 3. Siilinjärven kunnan hyvinvoinnin edistämistyön painopistealueet

5(18)
3.1 Hyvä mielenterveys ja päihteiden käytön vähentyminen
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Tavoite
Varhainen
tunnistaminen ja
puuttuminen
kaikissa
ikäryhmissä

Toimenpiteet tavoitteen
toteutumiseksi

Toimenpiteiden toteutumisen kuvaus ja arviointi

Varhainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen
(mm. AUDIT – ja BDI mittarit) koulujen ja
oppilaitosten oppilashuollossa sekä sosiaali- ja
terveyspalveluissa ja lasten huomioiminen
aikuisten palveluissa

Neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käytössä varhaiseksi tunnistamiseksi sekä
puheeksi ottamisen tueksi THL:n kyselyitä ja mittareita, joita käytetään terveystarkastuksissa
säännönmukaisesti että tarpeen mukaan.

Koulutuksen tarjoaminen mielenterveyden
haasteiden ja päihteiden käytön tunnistamiseen
ja puheeksi ottamiseksi kunnan henkilöstölle

Vuoden 2019 aikana on toteutunut seitsemän koulutusta ammattilaisille tukemaan päihteiden käytön
tunnistamista ja puheeksi ottamista. Koulutuksissa on saavutettu yhteensä noin 120 sosiaali- ja
terveydenhuollon, nuorisotyön ja sivistyspuolen henkilöstöä.

Mielenterveysongelmien tunnistamisen
edistäminen ja puheeksi ottamisen kynnyksen
madaltaminen mielenterveyteen liittyvällä
viestinnällä ja tilaisuuksilla

Uutis-Jousessa on ollut vuoden 2019 aikana Siilinjärven hyvinvoinnin edistämisen painopisteistä
kertova kirjoitussarja, joista yksi käsitteli pääteemana mielenterveyden edistämistä. Mielenterveys on
ollut esillä myös muussa hyvinvointiin liittyvässä viestinnässä mm. sosiaalisessa mediassa.

Varhaisen tuen toimintamallien ja hoitopolkujen
käytön tehostaminen/tarkastelu

Vanhemmuuden tukemiseksi Siilinjärven äitiys- ja lasten neuvolan hoitajat ovat kouluttautuneet
Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä – ryhmäohjaajiksi. Suunnitellut ryhmät eivät ole vielä
vuoden 2019 aikana toteutuneet vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Puheeksi ottaminen ja erilaisten kartoitusten tekeminen ei ole vielä täysin vakiintunut osaksi sosiaalija terveyspalvelujen toimintaa. Puheeksi ottamisen kirjaamista tulee kehittää.

Mielenterveyteen, sen omahoitoon ja matalan kynnyksen palveluihin liittyvää viestintää tulee kuitenkin
jatkossa vahvistaa.

Mielenterveyden ja päihteiden käytön ehkäisyn varhaisen tuen toimintamallien ja hoitopolkujen
kehittäminen on käynnissä.
Nuorille tarjottavien psykososiaalisen tuen
toimintamallien kehittäminen ja käytön
tehostaminen sekä viestintä

Nuoret PyStyY – hanke on saanut ESR – rahoituksen (10/2019–12/2021). Tavoitteena on kehittää
omaohjaukseen ja ryhmäohjaukseen pohjautuvaa psykososiaalisen tuen toimintamallia. Hankkeen
toiminnot ovat käynnissä ja niiden piirissä oli vuoden 2019 lopulla noin kymmenen nuorta. Nuoret
PySTyY – hanke täydentää kunnan etsivän nuorisotyön toimintakenttää.
Nuorisotyölle on avattu uudet verkkosivut (https://www.mitatehtas.fi/), jotka sisältävä mm.
mahdollisuuden sähköiseen yhteydenottoon helpottamaan toiminnan piiriin hakeutumista. Viestintää
on tehostettu myös sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2019 Etsivällä nuorisotyöllä oli aktiivisessa
työskentelyssä yhteensä 55 nuorta.
Yhteistyö nuorisotyön, oppilaitosten ja järjestötoimijoiden (mm. Ole-hanke ja työpajatoiminta) välillä on
vahvistunut.

Lapsiperheille
tarjottavien
tukipalvelujen

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöönotto
neuvolapalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa

Siilinjärvellä on neljä menetelmäkouluttajaa. Neuvolan henkilökunnasta osa on koulutettu menetelmän
käyttöön, mutta varsinaisesti menetelmän ei voi vielä sanoa toimivan käytännössä. Menetelmän
käyttöönottoa vahvistetaan syksyllä 2020. Lapset puheeksi menetelmän käyttöön otosta on tehty
neuvolan ja perhesosiaalityön yhteistyönä suunnitelma.

Päihdestrategian mukainen toiminta

Sivistys- ja sotelautakunnille (21.2.19) pidettiin katsaus päihteiden käytön tämän hetkisestä tilanteesta
ja ajankohtaisista ilmiöistä

Perhekeskus toimintamallin, monitoimijaisen
yhteistyön edelleen kehittäminen ja
juurruttaminen

Siilinjärven perhepalveluissa on otettu käyttöön yhdessä aika, jossa perhettä tuetaan
moniammatillisesti. Yhdessä ajan käytöstä saadun myönteisen palautteen pohjalta kokeilua jatketaan.
Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi ovat sopineet perhekeskustoiminnan koordinoinnin ja
johtamisen osalta rakenteesta, joka on kirjattu vuoden 2020 talousarvioon. Sovitun rakenteen myötä
perhekeskustoimintamallin edistäminen vahvistuu.
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kehittäminen ja
oikea-aikaisuus

Perheentalon toiminta tukemaan lapsiperheiden
arjen tarpeita

Siilinjärven Perheentalo aloitti toimintansa 16.8.2019. Perheentalo tarjoaa monipuolista toimintaa
lapsille ja heidän läheisilleen (avoin leikkitoiminta, ohjatut tuokiot, tapahtumat), mahdollistaa
vanhempien keskinäisen tuen (vertaisuus ja ryhmätoiminta) sekä auttaa perheitä löytämään oman
alueensa ammattiavun ja vertaistuen piiriin (asiantuntijavierailut, palveluohjaus). Avoimeen
leikkitoimintaan osallistui syksyn aikana 2173 kävijää ja tapahtumiin/ryhmätoimintaan 1760 kävijää.

Perheille suunnattujen palvelujen tunnettuuden
lisääminen ja tuen piiriin hakeutumisen
kynnyksen madaltaminen

Perhepalveluiden terveydenhoitajat, sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvatuksen
palveluohjaaja ovat jalkautuneet vuoden 2019 säännöllisesti Avoimeen päiväkotiin, Perheentalolle ja
ryhmäneuvolaan.
Vuoden 2019 aikana kolme kertaa toteutuneet Perhevalmennusmessut tavoittivat noin 50 perhettä.
Messuilla perheille tukea ja ohjausta ovat tarjonneet kunnan toimijoiden lisäksi järjestöt.

Haastavista elämäntilanteista selviämisen
tukeminen, kuten eroneuvontapalvelujen
tehostaminen

Eroneuvonta tarjoaa ensitietoa lapsen asioista sopimiseen avo- tai avioeroa harkitseville tai avioeroa
hakeneille vanhemmille. Palveluun voi hakeutua joko vanhemmat yhdessä tai yksin. Palvelussa
kartoitetaan vanhemman tilanne, selvitetään lapsen ja vanhemman erokriisiä ja annetaan tietoa
perheoikeudellisista asioista. Palvelua toteutetaan puhelinneuvontana ja vastaanottona. Eroneuvonta
on osoittautunut tarpeelliseksi palveluksi ja sitä jatketaan. Yhteistyössä seurakunnan kanssa on
toteutettu eroryhmä ja tätä toimintaa myös tavoitteena jatkaa.
Avioerojen määrä Siilinjärvellä on vähentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2018 yhteensä 0,9
prosenttiyksikön verran, ollen vuonna 2018 19,3 tuhatta vastaavan ikäistä kohden.

Avoimen päiväkodin toiminta ja sitä kautta myös
perheiden tarpeiden tunnistamisen edistäminen

Avoimen päiväkodin toiminnassa on ollut mukana viikoittain noin 100 perhettä. Se on tarjonnut
matalan kynnyksen palvelua lapsiperheille ja auttanut useita perheitä viemään omia asioitaan
eteenpäin. Siellä on toteutunut varhaisen puuttumisen malli.

Vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksen
kasvatusyhteistyön vahvistamisella

Varhaiskasvatuksessa on käytössä kasvatusyhteistyön toimintamalli, johon koulutetaan vuosittain noin
15 työntekijää. Kouluttajat ovat omaa henkilökuntaa. Kasvatusyhteistyön toimintamallissa perehdytään
kotikäynteihin, huolen puheeksi ottamiseen ja vuorovaikutukseen. Toimintamalli toimii
varhaiskasvatuksen arjessa ja perheiltä tulee siitä hyvää palautetta.

Perheen vuorovaikutuksen tukeminen varhais- ja
perhelukemisen edistämisen avulla

Kirjaston toimintaa on jalkautunut kirjaston ulkopuolelle. Kirjasto on ollut esillä Perheentalolla ja
kirjalistoja on saatavilla äitiys- ja lasten neuvolassa. Kirjastossa on toteutunut lorupajoja.

Yhteistyön
tiivistäminen eri
toimijoiden välillä
palvelujen
kehittämiseksi
sekä tarpeiden ja
palvelun
kohtaamiseen
edistämiseksi

Järjestö- ja toimijafoorumin aktiivinen ja
säännöllinen toiminta

Laajasta eri järjestöjä ja toimijoita yhteen kokoava foorumi on kokoontunut vuoden 2019 aikana
suunnitellusti neljä kertaa kumppanuusiltoihin, joissa kussakin osallistujia on ollut yhteensä n. 40
henkilöä. Järjestö- ja toimijafoorumille on laadittu toimintasuunnitelma.

Järjestöjen ja eri toimijoiden toteuttaman
hyvinvointia tukevan toiminnan kokoaminen
yhteen helposti hyödynnettävään muotoon ja
toiminnan näkyvyyden ja tunnettavuuden
edistäminen kuntalaisilla ja palveluun ohjaaville
työntekijöille

Siilinjärveläisiä järjestöjä on kannustettu liittymään pohjoissavolaiset.fi verkkoalustalle ja digitaaliselle
hyvinvointitarjottimelle toiminnan löydettävyyden edistämiseksi. Näistä palveluista vielä osan
järjestöjen tiedot puuttuvat. Sen sijaan kunnan omilla verkkosivuille järjestöjen tiedot löytyvät.

Päihdekokeilujen
ja käytön
vähentyminen,
erityisesti nuorilla

Perusopetuksen vanhempainillat päihdeteemalla

Päihdeteemaisissa perusopetuksen (ala- ja yläkoulu) vanhempainilloissa ja päihdeviikolla
toteutuneessa perhepäivässä kohdattiin yhteensä noin 1200 henkilöä. Tilaisuuksissa jaettiin tietoa
ehkäisevästä päihdetyöstä ja kunnan matalan kynnyksen palveluista.

Päihdekasvatus koululaisille ja opiskelijoille

Alakoulujen päihdekasvatus tilaisuudet noin 220 ja yläkoulujen noin 700 ja 2. asteen oppilaitosten
(lukio/Sakky/Ingman) n. 300 oppilasta/opiskelijaa. Ahmon koulunuorisotyöpisteellä (Pärkki 2.0) vieraili
noin 360 oppilasta. Päihdeilmiö riparilaisille – tilaisuus tavoitti noin 80 nuorta.

Alueella eri toimijoiden ikääntyneille toteuttamaa toimintaa on koottu esitteen muotoon. Esite on
käytössä osana kaatumisen ehkäisy toimintamallia ja fysioterapian toimintaa.
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Pakka – toimintamallin tehostaminen, kuten
ostokokeet ja päihdeasennekyselyt

Osana Pakka-toimintaa toteutui päihdeasennekysely alkuvuodesta 2019 ja ostokokeita eri puolilla
Siilinjärveä kevättalvella. Ostokokeista päähavaintona oli, että alkoholin ja tupakkatuotteiden
myyntitilanteissa ikätarkastusta tulee tehostaa. Ostokokeiden tuloksista on raportoitu
elinkeinonharjoittajille, kunnan ympäristöterveyden toimijoille ja Pakka-toiminnan tarjontatyöryhmälle.
Siilinjärven kunta tekee tiivistä yhteistyötä Pakkaverkoston kanssa.

Ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön
verkoston nimeäminen ja toiminta mm. viestinnän
tehostamiseksi

Siilinjärven kunnan hyte-työryhmän vuosittaisista kokouksista osa toteutuu päihdeteemaisina. Näin
hyte-ryhmä toimii myös ehkäisevän päihdetyön työryhmänä. Lisäksi moniammatillisessa nuorten
ohjaus- ja palveluverkostossa (Norppa-ryhmä 4 krt/vuosi) päihdeteemat ovat esillä

Päihdeohjelman mukainen toiminta
ongelmatilanteissa

Osana ehkäisevää päihdetyötä on toteutunut nuorten yksilöllistä tukemista ongelmatilanteissa yksilötai verkostotapaamisina. Yhteensä nuoria on kohdattu ammatillisten oppilaitosten puolella (46 krt),
lukiossa (90 krt) ja yläkouluissa (57 krt + pienryhmänä reilu 20 oppilasta).

Ankkuri – toiminnan tehostaminen

Ankkuri – työryhmän ja kunnan ehkäisevän päihdetyön sekä etsivän nuorisotyön yhteistyönä on
toteutunut yhteensä kuusi alakoulujen vanhempainiltaa, joissa tavoitettu n. 500 koululaisen huoltajaa.

Aikuisten tupakoimattomuuden tukeminen
hoitopolun ja ryhmäohjausmallien käyttöön oton
avulla

Siilinjärven henkilöstöä on kouluttautunut tupakoinnin lopettamista tukevan 28 päivää ilman
menetelmän käyttöön. Ryhmämuotoista tukea markkinointiin vuoden 2019 aikana, mutta ryhmää ei
saatu käynnistymään vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Päihteiden käyttöä pyritään vähentämään myös
psyykkiseen oirehdintaan ja kiusaamiseen
puuttumalla sekä tukemalla vanhemmuutta sekä
lasten ja nuorten harrastamista

Ensihuoli-koulutus vanhemmille, joka tavoitti yhteensä 6 henkilöä
Etsivän nuorisotyön pienryhmät ovat tarjonneet päihteetöntä sekä yksinäisyyttä ehkäisevää toimintaa.
Erilaisissa etsivän nuorisotyön pienryhmissä on käynyt vuoden 2019 aikana yhteensä 300 kävijää;
mm. Etkot- pienryhmä kokoontui 38 kertaa tavoittaen yhteensä 186 henkilöä ja Mun juttu –pienryhmä
21 kertaa tavoittaen 80 henkilöä. Nuorisotyön järjestämät avoimet K-16-illat Semppiksellä joka toinen
perjantai ovat tavoittaneet vuoden 2019 aikana yhteensä 180 kävijää.
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3.2 Terveellisten elintapojen tukeminen kansansairauksien ehkäisemiseksi
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Tavoite

Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät
toimenpiteet

Toimenpiteiden toteutumisen kuvaus ja arviointi

Hyvinvointia
edistävien
ruokailutottumusten tukeminen,
erityisesti lapsilla
ja nuorilla sekä
erityisryhmissä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
ruokakasvatuksen kehittäminen ja uusien
työvälineiden käyttöönotto sekä yhteistyön
edistäminen ja henkilöstön kouluttaminen

Ruokakasvatuksen kehittäminen on lukuvuonna 2019–2020 erityisenä teemana ja monialaisena
oppimiskokonaisuutena kolmella alakoululla Siilinjärvellä (Maistuva Koulu – toiminta). Kouluilla on
vahvistettu yhteistyötä ruokapalvelujen kanssa ja lähdetty kehittämään mm. kouluruokailua. Alakoulujen
(3 alakoulua) opettajat ovat saaneet koulutusta ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
Siilinjärvi on valittu vuonna 2019 mukaan Ruokakunta – hankkeeseen, jonka myötä on suunniteltu mm.
Neuvokas perhe kouluttautumista varhaiskasvatukseen ja Sapere-osaamisen vahvistamista.

Perheiden elintapaohjauksen tehostaminen
neuvola- ja kouluterveydenhuollossa, henkilöstön
kouluttaminen ja säännölliset tapaamiset
elintapaohjauksen toteuttamisen tehostamiseksi

Siilinjärvellä on vuonna 2019 otettu käyttöön Sydänliiton Neuvokas perhe – menetelmä perheiden
elintapaohjaukseen. Kaikki neuvoloiden terveydenhoitajat ovat kouluttautuneet menetelmän käyttöön ja
menetelmän käyttöä tarkastellaan vuosittain.

Varhaiskasvatuksen ruokaympäristön
kehittäminen

tehostaminen oppilaitos yhteistyötä vahvistamalla

Vuoden 2019 aikana on aloitettu hakemaan Makuaakkosdiplomeja varhaiskasvatuksen yksiköille.
Diplomit saadaan kaikille varhaiskasvatuksen yksiköille vuoden 2020 loppuun mennessä. Makuaakkosetdiplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti
kestävän ruokailun edistämisestä
Siilinjärvi on tehnyt syksystä 2019 lähtien yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston Kliinisen ravitsemustieteen
yksikön kanssa.

Aamupalan tarjoaminen ammatillisen
oppilaitoksen oppilaille

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille on edelleen tarjolla aamupala. Kouluterveyskyselyn mukaan
aamupalan syöminen ammattilisen oppilaitoksen opiskelijoilla on lisääntynyt.

Varhaiskasvatuksen liikuntaympäristöjen ja
toimintakulttuurin kehittäminen (Ilo Kasvaa
liikkuen-ohjelman mukainen toiminta)

Siilinjärven varhaiskasvatus on ollut vuodesta 2019 mukana Ilo kasvaa liikkuen ohjelmassa. Ohjelman
myötä kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä on kehitetty liikuntaympäristöä liikkumista tukevaksi.
Yksiköihin on hankittu mm. liikunnan perusvälineistöä sisä- ja ulkoliikuntaan. Hankkeesta saadut
tulokset ovat lupaavia.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttaminen
liikunnallisuuden tukemiseen

Jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä on toteutunut kaksi liikuntakoulutusta. Lisäksi Siilinjärven
varhaiskasvatuksen työryhmä on osallistunut AVI:n järjestämään liikuntakoulutukseen ja käynyt
kahdella opintomatkalla tutustumassa viiteen erilaiseen varhaiskasvatuksen liikuntaympäristöön.

Perheliikunta - toimintamallin kehittäminen

Siilinjärvellä on vuonna 2019 käynnistynyt Perheliikuntasunnuntai toiminta. Toiminta on avointa ja
maksutonta perheille. Toimintaa toteuttavat alueen liikuntaseurat. Viikoittain tutustutaan eri
liikuntalajeihin. Toimintaan on osallistunut viikoittain 40 -100 henkilöä. Toiminta jatkuu vuonna 2020.

Perusopetuksen ja 2. asteen liikunnallisuuden
edistämiseen tähtäävän toiminnan jatkaminen
(Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu –ohjelmat)

Siilinjärven perusopetuksen koulut ovat mukana Liikkuva Koulu – toiminnassa ja lukio sekä Sakky
Liikkuva opiskeluohjelmassa. Ohjelmien myötä on toteutettu välinehankintoja (lukio) sekä järjestetty
koulupäivän aikaista liikunnallista toimintaa (esim. liikkuvat välitunnit).

Terveydenhuollon ravitsemusohjauksen

Liikunnallisuuden
lisääntyminen
kaikissa
ikäryhmissä ja
erityisesti vähän
liikkuvien
tavoittaminen ja
liikkumiseen
innostaminen

Toivalassa Sakkyn opiskelijoilla on mahdollisuus kuntosalin käyttöön ja lisäksi talonuorisotyön
järjestämät liikuntatuokiot toteutuivat viikoittain. Liikkumista on edistetty lisäämällä välituntiliikunta
mahdollisuuksia yhteistyössä Aktiivinen-Sakky hankkeen kanssa. Mm. painohulavanteet ja
vauhdittoman pituushypyn paikat ovat käytössä. Oppitunteja on tauotettu lyhyillä liikunta- tai
venytystuokioilla. Lisäksi on järjestetty myös yhteisiä tapahtumia esim. sähly. Ammatillisissa aineissa on
kiinnitetty huomiota ergonomiaan.
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Liikuttavan hyvä nuokkari-malli; vapaita liikuntasalivuoroja nuorisotoimen järjestämänä (etenkin
Vuorelan nuorisotalon omassa salissa) ja välituntiliikuttamista yläkouluilla ja pingiskerho Ahmon koululla
Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen
liikkumisen keinoin (Voimaa Vanhuuteen
mentoriohjelman tuki)

Osana Voimaa vanhuuteen – ohjelmaa Siilinjärvellä on koulutettu vuoden 2019 yhteensä noin 40
ulkoiluystävää/vertaisliikunnanohjaajaa. Ulkoilutettavia on löytynyt erityisesti kotihoidon asiakkaista. Osa
vertaisohjaajista toteuttavat kaikille avoimia kävelyryhmiä eri puolella Siilinjärveä. Aktiivisesti toimii
kolme ulkoiluryhmää. Tehoharjoittelua on toteutunut myös muutamia ryhmiä ja tällä on todettu olevan
huomattavaa vaikutusta ikääntyneiden lihasvoimaa. Perustettavien ryhmien määrää rajoittavat
henkilöstöresurssit, ryhmään tulijoita olisi enemmän kun mitä on mahdollista toteuttaa. Vuoden 2019
aikana on käynnistynyt myös avoin liikuntaneuvoton pääterveysaseman Terveystuvalla.
Liikuntaneuvonnan kävijämäärä on kuitenkin ollut vielä vähäinen. Syksyllä 2019 toteutui liikuntaraati,
jossa yhdessä eri toimijoiden kanssa pohdittiin keinoja ikääntyneiden liikkumisen lisäämiseksi. Yhdeksi
keinoksi tuli viestinnän tehostaminen. Vie Vanhus ulos – kampanjaan Siilinjärvi osallistui järjestämällä
ikääntyneiden ja päättäjien yhteiskävelyjä.

Kunnan ja kunnan alueella toimivien järjestöjen ja
seurojen tarjoamien liikuntamahdollisuuksien
markkinoinnin tehostaminen

Kunnan verkkosivuilla ja myös sosiaalisen median kanavissa julkaistaan yhdistysten tiedotteita ja
tapahtumailmoituksia. Järjestöjen toimintaa nostaa esiin myös digitaalinen hyvinvointitarjotin ja
pohjoissavolaiset.fi – verkkosivusto, joille yhä useamman järjestön toivotaan liittyvän. Alueen järjestöjen
ikääntyneille toteuttamasta liikuntatarjonnasta on laadittu esite, jonka jakelua tulee vielä tehostaa.

Lasten ja nuorten
hampaiden
omahoidon
tehostaminen

Hammasterveyden voimakkaampi korostaminen
osana terveystarkastuksia ja erityisesti
ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla

Suuhygienistin ensimmäisellä (3v) käynnillä motivoidaan vanhempia harjaamaan lasten hampaita
aamuin, illoin 8-10 vuoteen asti. Jokaisen ikätarkastuksen yhteydessä korostetaan kaksi kertaa
päivässä harjaamisen tärkeyttä. Hammashuollosta on osallistuttu neuvolan terveystapahtumaan.
Jatkossa omahoidon merkitystä tulee korostaa entisestään.

Yleisen
hyvinvointitietoisu
uden lisääminen
ja hyvinvointia
edistäviin
valintoihin
kannustaminen
kaikissa
ikäryhmissä

Omahoito – toimintamallin käytön tehostaminen
perusterveydenhuollossa osana
vastaanottopalveluja

Terveyspalveluihin on kehitetty omahoito – toimintamalli, jonka käyttö vaatii edelleen tehostamista. STM
on käynnistänyt Tulevaisuuden sote – keskus ohjelman, jossa Pohjois-Savossa Siilinjärvi koordinoi
työpakettia ”Painopisteen siirtäminen ennalta ehkäisyyn”.

Hyvinvoinnin edistämisen tapahtumat (kuten
Sydänviikko, Ehkäisevän päihdetyön viikko) ja
kampanjat (kuten sosiaalisen median kampanjat,
valtimotautien ehkäisyn väestöstrategian
vuosittainen kampanja ja kävelytestikampanjat)

Vuoden 2019 aikana Siilinjärvellä on huomioitu useita valtakunnallisia teemaviikkoja ja kampanjoita.
Erityisen paljon hyvinvointiin liittyvää toimintaa toteutui Sydänviikolla, Ehkäisevän päihdetyön viikolla ja
Vanhustenviikolla. Kampanjoissa huomioitiin erityisesti kaatumisen ehkäisy ja valtakunnallinen
diabetespäivä. Ikääntyneiden hyvinvointipäivän ja vanhustenviikon sekä Liisan liukkaat teema päivinä
toteutettiin tasapainotestausta.

Terveysaseman terveystupa-toiminnan
kehittäminen (tapahtumat, esittelyt, mittaukset ja
ohjaus)

Terveystuvalla on toteutunut joka toinen viikko avointa liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvonnasta on
valtakunnallisesti hyvää kokemusta. Siilinjärvellä avoin liikuntaneuvonta ei ole vielä kuitenkaan
saavuttanut kuntalaisia. Toimintakonseptia ja sen markkinointia tulee kehittää.

Työterveyshuollon terveystarkastuksissa
puuttuminen hyvinvointia ja terveyttä uhkaaviin
tekijöihin varhain

Työterveyshuollon tavoitteena on tuottaa sairauksia ehkäiseviä ja hoitavia sekä työkykyä ylläpitäviä ja
terveyttä edistäviä palveluja työssäkäyvän väestön terveyden turvaamiseksi ja työelämään
osallistumisen tukemiseksi. Työterveyshuolto pyrkii edistämään työikäisen väestön hyvinvointia ja
elämisen laatua sekä työelämän laatua ja tuottavuutta.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
vanhempainillat hyvinvoinnin edistämisen
teemoilla

Kaikissa Siilinjärven varhaiskasvatuksen yksiköissä on toteutunut vuoden 2019 aikana
vanhempaintapaamisia liikunta- ja luontoliikuntateemoin. Hyvinvointiteemat ovat olleet esillä myös
koulujen vanhempainilloissa, mm. Vuorelassa, Toivalassa ja Pöljällä ravitsemukseen liittyen ja Ahmolla
eri teemaiset työpajat

Messumuotoisen neuvolan perhevalmennuksen
kehittäminen

Perhevalmennusmessut järjestettiin vuonna 2019 3 kertaa yhteistyössä kunnan toimijoiden ja järjestöjä
kanssa.
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3.3 Työ- ja toimintakyvyn tukeminen
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Tavoite

Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet

Toimenpiteiden toteutumisen kuvaus ja arviointi

Nuorisotyöttömyyden ehkäisy

Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen

Vuonna 2019 kunnassa oli 55 kesätyöntekijää.

Joustavan työtoiminnan kehittäminen työelämätaitoihin erityistä tukea
tarvitseville

JOKE-kesätyötoimintaa on kehitetty nuorisotoimen ja seurakunnan
nuorisotyön yhteistyönä. Työllistettyjä nuoria vuonna 2019 oli 30.

Nuorisotyön voimakkaampi yhteistyö perusopetuksen ja 2. asteen oppilaitosten
kanssa (sisältäen tiedonsiirron nivelvaiheissa).

Yhteistyötä nuorten tukemiseksi on vahvistettu. Kunnan erityis- ja etsivä
nuorisotyö ja ehkäisevä päihdetyö ovat myös aiempaa voimakkaammin
tiedottaneet toiminnoistaan ja osallistuneet oppilaitosten tapahtumapäiviin,
kuten Työllisyysviikolla kesätöiden informointi ja työnhaun opastus.

Oppisopimukseen pääsemisen edistäminen yritysyhteistyön edistämisen avulla

Oppisopimuksen edistämistä ei ole vielä viety eteenpäin.

Koulun (2. aste) keskeyttäneiden terveystarkastusten ja palveluohjauksen
tehostaminen

Vuonna 2018 toteutui 11 ja vuonna 2019 4 terveystarkastusta nuorille, alle
29-vuotiaille jotka eivät kuulu työterveys- tai opiskeluterveydenhuollon piiriin.
Tarkastuksiin ohjautumista tulee tehostaa.
Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan kaikki 2. asteen opinnot keskeyttäneet
nuoret, joista tulee Nuorisolain mukainen ilmoitus etsivään nuorisotyöhön.
Etsivä nuorisotyöntekijä etsii nuoren kanssa yhdessä oikea-aikaiset ja
sopivat palvelut tukemaan nuoren opinto- ja työllistymispolkuja.

Terveyttä
tukevan
ohjauksen,
kuten
liikuntaneuvonta
lisääntyminen

Ikääntyneiden
kaatumisten
vähentäminen

Nuorille suunnatun psykososiaalisen tuen toimintamallin kehittäminen

Siilinjärvellä 10/2019 käynnistyneen Nuoret Pystyy-hankkeen yhtenä
tavoitteena on kehittää toimintamalli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Elintapaohjauksen lisääminen osana sosiaali- ja terveyspalvelujen ja
liikuntatoimen toimintaa ja toimijoiden yhteistyötä (esim. Neuvokas perhe ja
Voimaa vanhuuteen toiminta)

Siilinjärvellä on vuonna 2019 otettu käyttöön Neuvokas perhe – menetelmä
ja osana Voimaa vanhuuteen toimintaa on aloitettu liikuntaneuvonta.

Elintapaohjauksen näkyväksi tekeminen viestintää tehostamalla

Elintapa – teemat ovat olleet vuoden 2019 näkyvillä monikanavaisesti. Aihe
on ollut esillä Uutis-Jousen kirjoituksessa ja sosiaalisen median sekä
verkkosivujen päivityksissä lähes kuukausittain.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköisen ajanvarauksen markkinointi varhaisen
ohjaukseen ja hoitoon hakeutumisen edistämiseksi

Ajanvarauksista vasta pieni osa tulee sähköisen ajanvarauksen kautta.
Sähköisiä yhteydenottokanavia tulee nostaa vielä enemmän esille ja kehittää
myös uusia terveydenhuoltoon sopivia yhteydenottotapoja

Kaatumisriskin arvioinnin käyttöönotto riskiryhmän tunnistamiseen
vastaanottokäynneillä ja muissa ikääntyneiden kohtaamisissa

Siilinjärvelle vastaanottopalveluihin on laadittu kaatumisen ehkäisyn
hoitopolku, jonka mukaan kaatumisriski tulee kartoittaa säännöllisti kaikilta 70
vuotta täyttäneiltä hyödyntäen FROP- mittaria. Toimintamallin käyttöä tulee
kuitenkin tehostaa.

Kaatumisen ehkäisyn hoitopolun kehittäminen ja käyttöönotto

Laaditun hoitopolun käyttöä tulee tehostaa vastaanottopalveluissa. Vuoden
2020 aikana on tavoitteena laatia hoitopolku myös kotihoitoon.

Henkilöstön kouluttautuminen (mm. vajaaravitsemuksen tunnistus ja ehkäisy
sekä RAI -arvioinnin hyödyntäminen)

Kaatumisen ehkäisyn työryhmä järjestää vuosittain henkilöstölle koulutuksen.
Vuonna 2019 koulutuksessa käytiin läpi vajaaravitsemuksen tunnistamista ja
RAI-mittaristoa. Vuonna 2020 julkaistaan ikääntyneiden ruokailusuositus ja
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Siilinjärvelle laaditaan vajaaravitsemuksen ehkäisyn ja hoidon toimintamalli,
joista on tavoitteena järjestää koulutus keväällä 2020.
Hyvinvointia edistävien kotikäyntien määrän lisääntyminen toimintamallia
uudistamalla ja toiminnasta viestimällä

Siilinjärvellä hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä on tarjottu kaikille 75 vuotta
täyttäneille. Kotikäyntien vähäisen toteutumisen vuoksi sen rinnalle on lisätty
ikääntyneiden hyvinvointi-iltapäivä, joka toteutui ensimmäistä kertaa
toukokuussa 2019. Toimintamallia on tavoitteena jatkaa ja edelleen kehittää.

Kaatumisiin liittyvä viestintä ikääntyneille ja heidän läheisilleen mm.
tapahtumien yhteydessä ja järjestöjen tilaisuuksissa

Kaatumisen ehkäisy on ollut vuoden 2019 aikana esillä useissa
tapahtumissa, kuten Mummon kammarin avajaiset, Vanhustenviikko, Vie
vanhus ulos-kampanja ja Liisan liukkaat. Tapahtumissa ja verkkoviestinnän
avulla ikääntyneitä on mm. kannustettu kartoittamaan oma kaatumisriskinsä.

Kaatumisen riskipaikkojen kartoittaminen kotihoidon asiakkailla

Kaatumisen riskipaikkojen kartoittaminen sisältyy palveluohjauksen ja
kotihoidon työhön. Kotihoidon kaatumisen ehkäisyn toimintamallin
kehittämisen yhteydessä asiaa tarkastellaan tarkemmin.

Esteettömyyden huomioiminen kaavoituksessa

Kaavoituksella pyritään luomaan esteetöntä ympäristöä, jossa palvelut ja
paikat ovat kaikkien väestöryhmien kannalta hyvin saavutettavissa.
Yksityiskohtaisemmilla määräyksillä edellytetään esteettömyyden
huomioimista mm. asuin- ja palvelurakentamisessa jo suunnitteluvaiheessa.
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3.4 Esteetön, turvallinen ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö
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Tavoite

Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät
toimenpiteet

Toimenpiteiden toteutumisen kuvaus ja arviointi

EVA:n
käyttöönotto

Päätös ennakkoarvioinnin ja lapsivaikutusten
ennakkoarvioinnin käyttöönotosta, ohjeistuksen
laatiminen ja kouluttautuminen päätösten
hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointiin

Vaikutusten ennakkoarviointi on tavoitteena ottaa käyttöön viimeistään syksyllä 2020. Kaikki
kunnan valmistelijat ja valtuutetut koulutetaan sen käyttöön kevään/syksyn 2020 aikana.

Turvallisuussuunnitelman
laatiminen ja
käyttöönotto
Koulukiusaamisen
vähentäminen

Työryhmän nimeäminen ja säännöllinen
työskentely työn valmistumiseksi vuoden 2019
aikana

Siilinjärven kunnan ensimmäinen turvallisuussuunnitelma on valmistunut vuoden 2019 lopulla

Kiusaamisen havaitsemisen ja ehkäisyn
tehostaminen varhaiskasvatuksessa ja kouluilla.
Kouluilla erityisesti käytössä olevien
kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien, kuten
KIVA-koulu ja VERSO – toiminta, tehostaminen

Kiusaamisen ehkäisyyn liittyvien toimintamallien toteuttamista on tehostettu. Koulujen
kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmat löytyvät koulujen verkkosivuilta. Kouluilla on käytössä
erilaisia toimintamalleja kiusaamisen ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, kuten Kiva-koulu
sekä verso- ja resto -sovittelu. Varhaiskasvatuksessa jokaisella yksiköllä on oma kiusaamisen
ehkäisyn suunnitelma.

Ryhmäytymistä tukevan toiminnan lisääminen

Nuorisotyö ja kuraattorit ovat mukana ala- ja yläkoulujen sekä lukion ryhmäytyksissä. Myös
opettajia on kouluttautunut ryhmäytysten pitämiseen.

Vuorovaikutuksen ja viestinnän lisääminen
vanhempien kanssa, esim. teemoitetut
vanhempainillat ja keskustelut

Oppilaiden vanhemmille on viestitty kouluterveyskyselyn tuloksista, joissa myös kiusaaminen
oli esillä Wilman välityksellä. Kiusaaminen on ollut esillä myös vanhempainilloissa. Vuonna
2019 järjestettiin myös kaksi keskustelutilaisuutta lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen
kooten yhteen eri toimijoita ja näkökulmia.

Koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden
kiusaamisen ehkäisyohjelmien toteutumisen
seuranta koulu- ja päiväkotikohtaisesti ja läpi
käyminen perusopetuksen lukuvuosiarviossa ja
varhaiskasvatuksen toimintavuoden arvioinnissa
sekä sivistyksen johtoryhmässä

Kaikilla kouluilla ja esiopetusyksiköissä toimii yhteisöllisen oppilashuollon työryhmät, jotka
seuraavat koulun/esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyohjelmien toteutumista mm.
kouluterveyskyselyn tulosten perusteella sekä kehittävät koulun/esiopetuksen toimintaa tältä
osin. Kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä asioita käsitellään säännöllisesti opetustoimen
johtoryhmässä.

Oppilashuollon ohjausryhmän toiminta

Oppilashuollon ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Lukuvuoden 2019–2020
teemana on osallisuus, johon yhtenä osa-alueena kuuluu myös kiusaamisen ehkäisy.

Virkistysalueiden verkoston eheyttäminen sekä
huomioidaan leikki- ja lähiliikuntapaikkojen (ml.
uimarannat) toteuttaminen asuinalueilla

Yleiskaavoituksella pyritään luomaan edellytykset viher- ja virkistysverkkojen
muodostumiseen taajama-alueelle. Asemakaavoituksessa esitetään riittävästi
lähivirkistysalueita asukkaiden tarpeisiin. Lähivirkistysalueiden ja kevyenliikenteen väylien
kautta muodostuu hyvät yhteydet luontoalueille.

Ympäristöhäiriöiden (melu, tärinä ja
ilmansaasteet) huomioiminen uusien
asuntoalueiden suunnittelussa sekä vaikutusten
lieventäminen nykyisillä asuinalueilla

Kaavoituksessa otetaan huomioon eri vaiheissa monitoimijaisesti myös ympäristöön ja
ympäristöterveyteen liittyvät asiat. Tie- ja raideliikenteen meluvaikutuksista on tehty selvitys
vuonna 2017 ja kaavoituksen yhteydessä meluvaikutuksia on selvitetty tarvittaessa
tarkemmin. Typenoksideja ja hiukkaspäästöjä koskeva leviämismallinnus tehtiin vuonna
2019. Ilmanlaadun mittaus Vuorelan taajamassa aloitettiin loppuvuonna 2019. Ilmanlaatu on

Lähiympäristö
koetaan
viihtyisänä ja
terveellisenä
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Siilinjärven alueella pääosin hyvää. Ilmanlaadussa on alueellista vaihtelua. Heikointa
ilmanlaatu on moottoritien vaikutuspiirissä taajama-alueilla. Parhainta ilmanlaatu on
etäämpänä vilkkaimmista liikenneväylistä sijaitsevilla asuinalueilla. Päästölähteistä erityisesti
autoliikenne ja puun pienpoltto kiinteistöjen lämmityksessä sekä keväisin katupöly
heikentävät ilmanlaatua. Katupölyn aiheuttamaa ilmanlaadun heikentymistä lievennetään
keväisin tiestön suunnitelmallisella hiekanpoistolla sekä reaaliaikaisella tiedotuksella.
Teollisuuslaitosten ym. kohteiden aiheuttamia ympäristöhäiriöitä lievennetään
ympäristönsuojelulain mukaisella valvonnalla.
Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen suunnittelussa

Uudet asuinalueet pyritään kaavoittamaan joukkoliikenteen laatukäytävien varrelle.
Tavoitteena on, että pääosalla asuinpaikoista joukkoliikenteen pysäkille on matkaa alle 300
m. Asuinalueilta on hyvät yhteydet kevyenliikenteen väylille katujen ja maanteiden varsille.

Laadukkaan pohjaveden säilyttäminen ja
talousveden käytön vaaliminen suunnittelussa

Talousveden laatua seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti.
Siilinjärvellä pohjaveden laatu on hyvä.

Monipuolisten asuntotyyppien ja
asumismuotojen mahdollistaminen
asuinalueiden suunnittelussa

Asemakaavoituksella luodaan mahdollisuus monipuoliseen asuntotuotantoon.
Asuinkerrostalorakentamisessa huomioidaan vuokra- ja asumisoikeusasuminen
omistusasumisen lisäksi. Uusille pientaloalueille pyritään kaavoittamaan myös riittävästi
rivitalorakennuspaikkoja. Rakennuspaikkojen luovutuksessa kiinnitetään huomioita
monipuolisen asuntojakauman syntymiseen. Väestön ikääntyessä kerrostaloasuntojen tarve
lähellä palveluja lisääntyy.

Marak – toimintamallin käytön tehostaminen

Marak- työryhmä koostuu moniammatillisesta työryhmästä, joka auttaa lähisuhdeväkivallan
kohdannutta ihmistä hoitamaan asioita mm. rikosprosessia ja toipumaan. Jokaiselle
asiakkaalle laaditaan turvasuunnitelma. Marak – työskentelyn asiakasmäärä on säilynyt
samana viimeisen vuoden aikana samana. Marak- riskinarviointilomaketta tulisi aina käyttää
terveydenhuollon yksiköissä, mikäli esiin tulee lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Tässä on
vielä parantamisen varaa eri yksiköissä. Erityistä tehostamista tulee tehdä puheeksi
ottamisen lisäksi myös kirjaamisen kehittämiseen.
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3.5 Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy
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Tavoite

Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät
toimenpiteet

Toimenpiteiden toteutumisen kuvaus ja arviointi

Kunnan sekä 3.
ja 4. sektorin
toimijoiden
välisen
yhteistyön
kehittäminen

Järjestö- ja toimijafoorumin aktiivinen ja
säännöllinen toiminta

Foorumi kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa yhdessä laaditun toimintasuunnitelman
mukaisesti. Kokoontumissa on ollut mukana laajasti eri järjestöjä ja toimijoita (n. 20/tapaaminen).
Liikuntaseurojen ja sote-järjestöjen aktiivisempaa osallistumista toivotaan. Järjestö- ja toimijafoorumin
kumppanuusiltojen lisäksi kunnan eri palvelualueet pitävät aktiivisesti yhteyttä järjestö- ja toimijakenttään
oman alansa asioissa.

Järjestöjen toteuttaman toiminnan näkyvyyden
ja tunnettavuuden edistäminen kuntalaisilla ja
palveluun ohjaaville työntekijöille

Kunnan sosiaalisen median kanavissa, inforuuduissa ja verkkosivuilla on jaettu järjestöjen toiminnasta
tietoa. Järjestöjä kannustetaan liittymään pohjoissavolaiset.fi ja Hyvinvointitarjotin – alustoille.

Kuntalaisten
osallisuuden ja
osallistumisen
mahdollisuuksien
parantaminen

Kuntalaisten näkemysten selvittäminen
kyselyin, haastatteluin sekä
keskustelutilaisuuksissa

Vuoden 2019 on toteutunut 15 kuntalaisille suunnattua selvitystä, joiden myötä noin 7500 kuntalaisen ääni
on tullut kuulluksi. Eri teemaisia keskustelutilaisuuksia toteutui yhteensä 11 (teemana mm. lasten, nuorten
ja ikääntyneiden hyvinvointi, hyvinvoinnin edistäminen ja asunnottomuus), joihin osallistui noin 360
kuntalaista. Ikääntyneiden ja päättäjien yhteiskävelyitä toteutui viisi tavoittaen reilut 200 ikääntynyttä.

Lasten Parlamentin toiminnan käynnistäminen

Siilinjärvellä on käynnistynyt Lasten Parlamentin toiminta lasten äänen kuulumisen lisäämiseksi. Lasten
Parlamentti muodostuu alakoulun oppilaskunnista, joiden toiminnan kautta toimintaan osallistetaan koulujen
oppilaat myös muutoin. Vuoden 2019–2020 teema on hyvinvointi.

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen on vasta vähäistä. Vuonna 2019 Suininlahden yläkoulun illassa
mukana kokemusasiantuntija Ville Nurminen.

Järjestöjen ja toimijoiden tilaisuuksiin
jalkautuminen

Kunnan eri palvelualueiden toimijat ovat vuoden 2019 aikana jalkautuneet useasti erityisiin järjestöjen
tilaisuuksiin. Erityisesti jalkautumista on tehty eläkeläis- ja sote –järjestöjen tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa on
tavoitettu noin 800 kuntalaista (huom! osin samoja henkilöitä).

Tutor- ja vertaistukitoiminnan kehittäminen 2.
asteen oppilaitoksissa

Tutor- ja vertaistukitoiminnassa kokeiltiin lukuvuoden aikana promotiimimallia, jossa koulutetut tutorit saavat
koulutuksesta ja tutortoiminnasta osaamispisteitä opintoihin. Tutorit toimivat uusien opiskelijoiden tukena ja
osallistuvat markkinointityöhön tarjoten vertaisnäkökulmaa hakeutumista miettiville opiskelijoille. Pilotissa
oli 10 opiskelijaa ja nyt seuraavaan koulutukseen on ilmoittautunut 15 Siilinjärven yksiköiden opiskelijaa.

Syrjäytymisen
ehkäisy

Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän menetelmän
käyttöön ottaminen (kuten Time Out menetelmä) etsivässä nuorisotyössä

Etsivän nuorisotyöntekijät ovat käyneet Time Out- koulutuksen. Ilmoituksia vastaan otettu yhteensä 9.
Yhteensä etsiville nuorityöntekijöille on tullut 117 yhteydenottopyyntöä, joista kontakti on saatu 96 nuoreen.
Näistä 55 on ollut aktiivisessa, pidempiaikaisessa työskentelyssä. Yhteyttä ei ole saatu 21 henkilöön.

Vapaaehtoistyön
kehittäminen

Vapaaehtoistyön mahdollisuuksien
kartoittaminen, vapaaehtoistyöstä tiedottaminen
ja yhteistyö järjestö- ja toimijafoorumin kanssa

Kunnan omaa vapaaehtoistyötä on vahvistettu vuoden 2019 aikana järjestämällä ulkoiluystävä koulutusta.
Kunta tarjoaa vapaaehtoistyöntekijöille myös säännöllistä vertaistoimintaa. Muutoin kunnan oma
vapaaehtoistoiminta on vähäistä. Siilinjärven seurakunnalla toimii noin 500 vapaaehtoistyöntekijää ja lisäksi
vapaaehtoistyöntekijöitä toimii järjestöissä.

Viestinnän
vahvistaminen ja
käytettävien
kanavien
laajentaminen

Vahvistetaan hyvinvoinnin edistämisen
viestintää sosiaalisessa mediassa,
verkkosivuilla ja paikallislehdissä

Siilinjärven sosiaalisen median kanavien seuraajamäärä on kasvanut vuoden 2019 aikana. Viestinnän
tehostamiseksi on perustettu sosiaalisen median viestintää suunnitteleva työryhmä. Hyvinvointiin liittyvät
teemat ovat olleet vahvasti esillä myös paikallisessa lehdessä Uutis-Jousessa, jossa mm. julkaistiin
kirjoitussarja kunnan hyvinvointikertomuksesta.

Toteutetaan hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä
tapahtumia, kuten Sydänviikko, ehkäisevän
päihdetyön viikko ja Vanhustenviikko sekä
kampanjoita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Siilinjärvellä on vuonna 2019 toteutunut yhteensä 29 tapahtumaa, kuten Mitä tehtäs – viikko, Pikku Marjan
talvipäivä- ja kesäpäivät, Iltatorit, Taiteiden ilta, Ehkäisevän päihdetyön viikko, Sydänviikko ja Vanhusten
viikko. Lisäksi kirjasto on toteuttanut 62 tapahtumaa. Yhteensä tapahtumat ovat tavoittaneet yli 10 000
kuntalaista (huom! osin samoja henkilöitä)

Siilinjärven kunta
PL 5
71801 Siilinjärvi
017 401 111
kirjaamo@siilinjarvi.fi
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Hyvinvointia kuvaavissa
indikaattoreissa tapahtuneet
muutokset
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Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa olevien osuus
yläkoulussa ja 2. asteella
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Ylipainoisten osuus yläkoulussa ja 2. asteella
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Oppilaiden ja opiskelijoiden osuus, jotka eivät nauti
koululounasta päivittäin
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Terveyttä kuvaavat ikävakioidut indeksit
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