
YKSINÄISYYS - YSTÄVYYS - YHDESSÄOLO:
NÄKÖKULMIA YLISUKUPOLVISIIN KOHTAAMISIIN

11.6.2019,  9.00 - 12.15  
Taivas-seminaaritila, Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5, 28100 Pori 
Kohderyhmät: Kolmannen sektorin toimijat, sote-yrittäjät/palveluntuottajat ja sote-ammattilaiset, oppilaitokset,
opettajat ja opiskelijat, tutkijat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet

OHJELMA
9.00

Johanna Koskinen, koordinaattori, Me-talo/ Satakunnan yhteisökeskus

Sh, YAMK, diakonissa Outi Penttinen, Satakunnan Vanhustuki Ry

'You think you are one of the people and you are'. Older people seeking connectedness and belonging
through intergenerational friendship.

Jaetusta arjesta etäyhteydenpitoon. Lapsenlapsistaan etäällä asuvien isovanhempien
kokemuksia isovanhemmuudesta./From Communal Living to Maintaining Long-distance
Relationships. How remote grandparents experience grandparenthood in long-distance
relationship with their grandchildren.

Ylisukupolviset kohtaamiset järjestökentällä/Intergenerational Encounters on the Field
of Third Sector

Sh, YTM Tellu Rosenqvist, Tampereen yliopisto

Active Ageing and Well-being of Older Northern Women in Finland

Tervetuloa: Tampereen yliopisto/ASTe-hanke

Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen / From Loneliness to True Encounter

9.05

11.00

11.20

11.40

12.00 Lounas (omakustanteinen, tarjolla Yhteisötalo Otavan lounaskahvio Otavan Olkkarissa klo 13.00 asti)

Kahvitauko/Coffee Break

Dr Catherine Elliot O’Dare, Trinity College Dublin, School of Social Work and Social Policy

10.40

YTT Heli Valokivi, Tampereen yliopisto 

LONELINESS – FRIENDSHIP – TOGETHERNESS: 
INSIGHTS INTO INTERGENERATIONAL ENCOUNTERS

13.00

Tilaisuuden järjestää ASTe - Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi
(ESR) -hanke (Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteet, Pori).

Kumppanuus koti- ja omaishoidon verkostossa/Partnership in elderly homecare
networks 

Sh, YTM Jenni Huhtasalo, väitöskirjatutkija, projektiasiantuntija, KumppanuusAkatemia-hanke
(EAKR), Turku School of Economics, Pori

Ilmoittaudu (dl 4.6.19):
https://www.lyyti.fi/reg/yksinaisyy

s-ystavyys-yhdessaolo

Kaksikielinen seminaari

Mahdollisuus tutustua Satakunnan yhteisökeskukseen (erillinen ilmoittautuminen
ilmoittautumislomakkeella) 

10.15

9.40

 
Lisätiedot:
Eveliina Kaukkila, projektipäällikkö                      Vilma Wiro, projektikoordinaattori
eveliina.kaukkila@tuni.fi                                          vilma.wiro@tuni.fi
050 318 2136                                                                 050 318 2140



ASTe-hankkeen tavoitteena on vahvistaa akateemisen asiantuntijuuden roolia Satakunnan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kehittämisessä. Hanke tuo yhteen Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja maakunnan akateemisesti
koulutetut työttömät työnhakijat sekä sote-alan yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Hanketta rahoittaa
Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

ALUSTAJAT

ASTE - AKATEEMINEN ASIANTUNTIJUUS SATAKUNNAN SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUJEN TUEKSI

https://research.tuni.fi/yhteiskuntatieteetpori/https://blogs.tuni.fi/aste/
Yhteiskuntatieteet PorissaASTe-hanke

 
Eveliina Kaukkila, projektipäällikkö
eveliina.kaukkila@tuni.fi

TUTUSTU TARKEMMIN:

Catherine Elliott O'Dare (PhD) on sosiaalipolitiikan apulaisprofessori Trinity College -yliopistossa Dublinissa,
Irlannissa. Hänen tutkimusintressejään ovat ikääntyminen arjessa, ystävyys ja sukupolvien väliset
ystävyyssuhteet.
 
Heli Valokivi (YTT) on Tampereen yliopiston sosiaalityön yliopistonlehtori ja gerontologisen sosiaalityön
dosentti. Hänen asiantuntija-alueitaan ovat vanhusten palvelut ja hoiva, kansalaisuus, osallisuus ja asiakkaan
ääni sekä yksilökohtainen palveluohjaus.
 
Jenni Huhtasalo (YTM, sh) on sosiologian väitöskirjatutkija ja työskentelee projektiasiantuntijana ikäihmisten
koti- ja omaishoitoa kehittävässä KumppanuusAkatemia-hankkeessa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun
Porin yksikössä. Projektin tavoitteena on, että monitoimijaverkoston osaamista kehittämällä voidaan tuottaa
paremmin integroituja palvelukokonaisuuksia ja asiakaslähtöisempiä koti- ja omaishoidon palveluita
ikäihmisille.
 
Tellu Rosenqvist (YTM, sh) työskentelee Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori)
tutkimusyhteistyöhankkeessa "Kulttuurisuunnittelu ja yhteiskehittäminen mukaan kuulumisen ja
deliberatiivisen aktiivikansalaisuuden edistäjinä". Se tarkastelee, miten voidaan paikallisesti kehittää toimijoiden
välistä yhteistyötä sekä osallistaa kuntalaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Puheenvuoro pohjautuu
Rosenqvistin sosiologian pro gradu –tutkielmaan, joka käsittelee etäisovanhemmuutta.
 
Outi Penttisen (sh YAMK, diakonissa) puheenvuoro perustuu Satakunnan Vanhustuki ry:n Yksinäisyydestä
aitoon kohtaamiseen -hankkeeseen. Toiminnan tavoitteena on ikäihmisten omien voimavarojen vahvistaminen
kotona asumisen ja elämänlaadun turvaamiseksi, yksinäisyydestä aiheutuvien tekijöiden torjuminen
ikääntymiseen ja tulevaisuuteen varautumalla ja ikäihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen
yhteistoiminta-alueella.
 
Johanna Koskinen (FM, sosionomi) työskentelee Me-talo Porin koordinaattorina. Me-talo on yhteisöllinen tila,
joka kokoaa alueen kaikenikäiset ihmiset ja toimijat lisäämään yhdessä asuinalueen hyvinvointia. Siellä
järjestetään innostavaa tekemistä, tarjotaan harrastuksia, luodaan koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia
sekä luodaan kaupunkilaisten toiveista ja tarpeista nousevia kokeiluja ja ratkaisuja.

https://blogs.uta.fi/aste/

