MUISTIO

KANSALLISEN AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMISTAPAAMINEN
27.11.2014 klo 16.00–17.00 Tampere-talo
Tapaamisen aluksi seurantapäällikkö Janne Jalava Raha-automaattiyhdistyksestä toivotti osallistujat
tervetulleeksi kansallisen Avokuntoutusverkoston perustamistapaamiseen. Jalava toi esille Rahaautomaattiyhdistyksen näkökulmasta esille avomuotoisen kuntoutuksen toteuttamisen ja kehittämisen
sekä avokuntoutuksen parissa tehtävän yhteistyön tärkeyden. Jalava totesi myös, että Avokuntoutusverkosto on tervetullut foorumi, joka katsoo tulevaisuutteen. Jalava kannusti jatkossa ottamaan verkostoon mukaan myös palvelun tuottajia. Lisäksi Jalava totesi Raha-automaattiyhdistyksen olevan mielellään mukana verkoston toiminnassa jatkossa.
Jalavan puheenvuoron jälkeen tapaamisen osallistujat esittäytyivät (ks. Liite 1). Esille tuotiin osallistujien edustamissa organisaatioissa toteutettava monipuolinen avokuntoutus ja sen kehittäminen. Lisäksi
mainittiin mm. juuri julkaistu Sopeutumisvalmennus-kirja sekä kuntoutuksen kehittämistyöryhmä, jonka toiminta jatkuu Raha-automaattiyhdistyksen johdolla.
Keskustelun jälkeen paikalla olevien organisaatioiden edustajat päättivät perustaa kansallisen avokuntoutusverkoston. Verkoston perustajaorganisaatiot ovat
1. Aivoliitto
2. Allergia- ja Astmaliitto ry
3. Epilepsialiitto
4. Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto HOKULI
5. Invalidiliitto
6. Kiipulasäätiö
7. Kuntoutuksen edistämisyhdistys
8. Kuntoutuksen toimialayhdistys
9. Kuuloliitto

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mielenterveyden keskusliitto
Miina Sillapään Säätiö
Muistiliitto
Raha-automaattiyhdistys
Suomen Diabetesliitto
Suomen Luustoliitto
Suomen MS-liitto
Suomen Syöpäyhdistys
Sydänliitto

Verkoston perustajajäsenet päättivät, että verkoston puheenjohtajiston vuonna 2015 muodostaa Invalidiliiton, Mielenterveyden keskusliiton, Suomen MS-liiton ja Sydänliiton edustajat. Puheenjohtajisto
päättää keskinäisestä työnjaostaan ensimmäisen kerran tavatessaan. Lisäksi päätettiin, että verkoston
sihteerinä toimii vuonna 2015 Suomen Luustoliiton edustaja. Perustajaorganisaatiot voivat jatkossa
päättää, kuka heidän organisaatiotaan edustaa verkostossa ja miten he ovat siinä mukana. Tapaamisessa päätettiin myös, että verkoston puheenjohtajisto tapaa sihteerin koolle kutsumana alkukeväästä
2015. Tällöin päätetään verkoston ensimmäisen varsinaisen tapaamisen toteuttamisesta myöhemmin
keväällä.
Verkostosta on tarkoitus tehdä mahdollisimman vapaamuotoinen ja kaikkia sen jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla palveleva. Verkosto tulee itse päättämään tavatessaan mm. toimintansa sisällöstä,
miten verkostossa määritellään avokuntoutus sekä miten jatkossa verkostoon voi liittyä. Näihin liittyviä
ajatuksia ja kommentteja voi lähettää allekirjoittaneelle. Lisäksi niitä tullaan kysymään verkoston perustajaorganisaatioiden edustajilta keväällä 2015 ennen verkoston ensimmäistä tapaamista.
Tapaamisen päätteeksi Raha-automaattiyhdistyksen ja Luustoliiton edustajat kiittivät osallistujia ja
totesivat tapaamisen osallistujien olevan yksimielisiä Avokuntoutusverkoston toiminnan tärkeydestä.
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