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GeroMetron uusi vuosi ja uusi
kehittämiskausi!

Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi
Pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi) yhteinen vanhustyön
kehittämisrakenne GeroMetro käynnistyi vuonna 2014. Tähtäämme pysyvällä kehittämisrakenteella koordinoituun ja
jäsentyneeseen kehittämistyöhön ja näin saamme yhteisen kehittämisen tulokset entistä paremmin hyödynnettyä ja
osaamisen jaettua koko pääkaupunkiseudulle. Lue lisää

GeroMetron kyydissä -julkaisu kokoaa
ensimmäisen kauden opit
GeroMetron ensimmäisen kehittämiskauden opit ja oivallukset on koottu
julkaisuksi!

Julkaisu on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa kerrotaan GeroMetro-
verkoston tavoitteista, toimintatavasta, kehittämisen periaatteista sekä
kauden keskeisistä käsitteistä. Toisessa osassa ääneen pääsevät kaikki eri
puolilla pääkaupunkiseutua toimineet 19 kehittämistehtävää.

Lue lisää

Tutustu julkaisuun
http://www.socca.fi/files/5942/GeroMetron_kyydissa_Ensimmaisen_kehittamiskauden_tulokset_ja_oppeja_matkan
_varrelta.pdf
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http://www.socca.fi/kehittaminen/vanhustyo_gerometro/tietoa_gerometrosta
http://www.socca.fi/kehittaminen/vanhustyo_gerometro/ajankohtaista/gerometron_ensimmaisen_kehittamiskauden_opit_ja_oivallukset_on_koottu_julkaisuksi.7399.news
http://www.socca.fi/files/5942/GeroMetron_kyydissa_Ensimmaisen_kehittamiskauden_tulokset_ja_oppeja_matkan_varrelta.pdf
http://www.socca.fi/files/5942/GeroMetron_kyydissa_Ensimmaisen_kehittamiskauden_tulokset_ja_oppeja_matkan_varrelta.pdf
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Alkavalla kaudella kehitetään kuntoutusta kotona
GeroMetron toinen kehittämiskausi 2016–2018 on
käynnistynyt ja toiminta laajenee Kirkkonummelle ja
Keravalle. Tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista
kiinnittäen eritysesti huomiota hyvän kuntoutuksen
antamiin mahdollisuuksiin ja huomioida tässä ikäihmisten
elämänlaatu ja hyvinvointi. Haluamme korostaa
kuntoutuksen monialaisuutta ja hyödynnämme jo hyviksi
todettuja malleja. Haluamme myös painottaa ikäihmisen
elämänlaadun ja hyvinvoinnin huomioimista sopivaa
kuntoutumisen tapaa ja sen mahdollisuuksia mietittäessä.

Kotikuntoutus oli teemamme myös tämän syksyn kärkihankerahoitushaussa. Vaikka emme saaneetkaan
kärkihankerahoitusta pääkaupunkiseudulle, jatkamme kehittämistä hyvässä yhteistyössä kuntien kesken tehdyn
suunnitelman pohjalta. Tutustu kärkihankesuunnitelmaan

Kokoamme parhaillaan kuntien kehittämistehtäviä sekä kartoitamme mukaan lähteviä kehittäjäryhmiä. Teemme
alkuhaastatteluja sitä mukaan kun kehittäjäryhmät varmistuvat.

Uusi kausi polkaistaan käyntiin aloitusseminaarissa 1.3.2017!
Kauden kehittämisen polkaisee käyntiin aloitusseminaari. Seminaarissa tutustutaan uusiin kehittämistehtäviin,
kuullaan mielenkiintoisia luentoja mm. verkostokehittämisestä, verkostoviestinnästä ja muutoksen läpiviennistä.

Aika: 1.3.2017 klo 12–16

Paikka: Biomedicum Helsinki 1 (Haartmaninkatu 8), luentosali 3

Kohderyhmä: Seminaari on avoin kaikille!

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin!
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/gerometron_kauden_aloitusseminaari.159.html

Muita tulevia tapahtumia – merkkaa kalenteriin!
Cafe Socca ikääntyneiden omaishoito 9.2.2017 klo 9-11

Lue lisää ja ilmoittaudu

I&O kärkihankkeen PKS ajankohtaistilaisuus 1.3.2017 klo 9-11 Biomedicum Helsinki 1

Lue lisää ja ilmoittaudu

GeroMetron kehittämistyöpaja 16.3.2017 klo 12.30–16

Lisätiedot ja ilmoittautuminen myöhemmin

http://www.socca.fi/files/5936/Karkihankesuunnitelma_Paakaupunkiseudun_toimiva_kotihoito_2.0.pdf
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/gerometron_kauden_aloitusseminaari.159.html
http://www.socca.fi/kehittaminen/vanhustyo_gerometro/ajankohtaista/kutsu_cafe_soccaan_9.2._aiheena_ikaantyneiden_omaishoito.7458.news
https://web2.questback.com/Quests/QuestDesigner/PreviewPage.aspx?QuestID=4912837&sid=sbFoTvFwWe
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Uusia blogeja julkaistu
Blogissa jaamme matalalla kynnyksellä GeroMetrossa syntyneitä ajatuksia ja oivalluksia. Esittelemme eri puolilla
pääkaupunkiseutua toimivien kehittäjäryhmien kokeiluja, niistä syntyneitä ajatuksia sekä opinnäytetöiden antia.

Blogia voi seurata joko GeroMetron verkkosivuilta www.socca.fi/gerometronkyydissa

tai GeroMetron facebook-sivuilta www.facebook.fi/gerometro

Uusimmat kirjoitukset:

· GeroMetron uudet tuulet - kotona tapahtuva kuntoutus
· Kokemuksen äänellä miesten omaishoitajaryhmässä

Seuraa ja ota yhteyttä!

GeroMetrolla on omat Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.fi/gerometro. Facebook-sivujen kautta voit
seurata GeroMetron kehittämismatkaa, kuulla kehittämisen tuloksia, ideoita ja oivalluksia. Facebook-sivulla jaamme
ajankohtaisia asioita ja uutisia. Haluamme kertoa siitä, miten paljon hyvää kehittämistyötä ikäihmisten parissa
työskentelevät tekevät. Sivuilla on mahdollisuus myös osallistua keskusteluun kommentoimalla tai julkaisemalla
omia postauksia. GeroMetron Facebook-sivut ovat avoimet kaikille, lukemiseen ei tarvita omaa Facebook- profiilia.

Käy tykkäämässä ja hyppää kyytiin!

GeroMetron nettisivut on päivitetty ja löytyvät osoitteessa www.socca.fi/gerometro

Tiina Autio
Erikoissuunnittelija
040 334 7287
tiina.autio(at)hus.fi

Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi!

Tiina Soukiala
Kehittämissuunnittelija
050 4620761
tiina.soukiala(at)hus.fi

http://www.socca.fi/gerometronkyydissa
http://www.facebook.fi/gerometro
http://www.socca.fi/kehittaminen/vanhustyo_gerometro/gerometron_kyydissa_-blogi/gerometron_uudet_tuulet_-_kotona_tapahtuva_kuntoutus.7462.blog
http://www.socca.fi/kehittaminen/vanhustyo_gerometro/gerometron_kyydissa_-blogi/kokemuksen_aanella_miesten_omaishoitajaryhmassa.7262.blog
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http://www.socca.fi/gerometro

