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Paikka: SAMK Tiilimäen kampus, Maamiehenkatu 10, 28500 PORI, neuvotteluhuone Martta
Aika: tiistai 13.9.2016 klo 16 - 18.30
LÄSNÄ
Henell Matti, myös varajäsen estynyt

Roininen Irma, puheenjohtaja

Kangassalo Ritva

Sinisalo Arto

Keiholehti Esko, tilalla Raimo Rintala

Teeri Sari

Keltto Aku

Telin Tuula

Lehmussalmi Riina

Vehmanen Eila

Metsäkallas Pirkko

Viinamäki Terttu

Rajala Pertti, puheenjohtaja

Koivula Ulla, sihteeri

1. Läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja toivotti väen tervetulleeksi ja todettiin, että Pirkko Metsäkallas oli estynyt
saapumaan, Matti Henell ja varajäsenensä olivat matkoilla, Pertti Rajala estynyt saapumaan
ja Esko Keiholehden tilalla paikalla oli varajäsenensä Raimo Rintala. Riina Lehmussalmi ei
ollut paikalla.
2. Vierailija 1: Satakunnan Ammattikorkeakoulun hyvinvointi ja terveys -osaamisalueen
vanhustyön lehtori Päivi Kankaanranta esitteli SAMK:n vanhustyön koulutuksia.
3. Vierailija 2: Hyvinvointi ja terveys –osaamisalueen johtaja Tuula Rouhiainen-Valo
Satakunnan ammattikorkeakoulusta esitteli SAMK:n koulutusmahdollisuuksia. Liitteenä.
Yhteystiedot lisätietojen kysymistä varten: SAMK, Maamiehenkatu 10, 28500 PORI puh
044 710 3490 sähköposti tuula.rouhiainen-valo (@) samk.fi
4. Vierailija 3: DigiHOP- kotihoidon digitaalinen oppimisympäristöhanke, projektipäällikkö
Johanna Aappola. Hankkeen tavoitteena on luoda lähihoitajakoulutukseen digitaalisesti
toimiva kotihoidon oppimisympäristö, joka mahdollistaa opiskelijoille oppimisen aidoissa
asiakastilanteissa ikääntyneiden henkilöiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa
lähihoitajaopiskelijoiden digitaalisen teknologian osaamisen taitoja ja lisätä
vanhustenhoidon koulutuksen laatua ja houkuttelevuutta. Lisätietoja
http://www.winnova.fi/winnova/hankkeet/kaynnissa_olevat_hankkeet/digihop__kotihoidon_digitaalinen_oppimisymparisto.html sekä liitteenä olevasta power pointista.
-

Lisäksi Johanna Aappolan terveiset ja yhteystiedot: Kiitos, että sain käyttää puheenvuoron
DigiHOP-hankkeesta Satakunnan Vanhusneuvoston kokouksessa! Ohessa liitteenä
DigiHOPin esittelydiat käyttöösi.
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- Olemme mielellämme mukana ja käytettävissä myös jatkossa vanhustyöhön ja
ikääntymiseen liittyvissä tapahtumissa ja toivon, että otat minuun yhteyttä tarpeen mukaan!
Aihe on todella tärkeä, tulokulmia on paljon ja useimmiten paras voima piilee verkoston
yhteistyössä:).
- Projektipäällikkö Johanna Aappola, DigiHOP - Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö
–hanke, puh. 044 455 8073, WinNova, Sosiaali ja terveys /Pori, Rautatiepuistokatu 7, 28130
PORI
5. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen
Muistio hyväksyttiin.
6. Satakunnan vanhusneuvoston toimikauden loppuminen huhtikuu 2017
– Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokousten päivämääriä keväälle ei ole vielä päätetty.
– Maakuntaan tulee uusi hallinto ja sitä kautta myös maakuntahallitus. Hallitus päättää,
asettaako vanhusneuvoston - asettanee. Satakunnan vanhusneuvostolta pyydettäneen
ehdotuksia ja keskustelua siitä, onko nykyinen vanhusneuvoston malli hyvä. Mitä muutoksia
toivotaan. Kenen toivotaan valitsevan maakunnallisen vanhusneuvoston jäsenet. Nyt
toivotaan keskustelua siitä, onko toiveita kokoonpanon suhteen, ohjesäännön muutoksiin tai
keneltä muulta voidaan pyytää ehdotuksia ja onko minkälaisia muita toiveita asiaan liittyen.
Vaihto mennee 2017 syksyyn tai 2018 vuoden alkuun.
7. Eläkeläiset Satakunnan aluejärjestö ry:n kannanotto: Eläkeläisten toimeentulo ja palvelut
turvattava – Tuula Telin
-

otetaan yhdeksi asiaksi syksyn työseminaariin

-

palvelujen laadulle on annettava keskeinen asema niitä valittaessa

-

pienet eläkkeet tulisi nostaa suuremmiksi – kullekin eläkkeensaajalle sopivaksi. Alle
tonnin eläkettä saavan on hankala saada rahat riittämään asumiskustannuksiin, ruokaan
ja lääkkeisiin. Jos pitää valita ruoan tai lääkkeiden välillä, ei homma ole hyvissä käsissä.

-

kullekin eläkkeensaajalle tai ikäihmiselle kuuluvat edut pitää huolehtia kullekin
tarvitsijalle vaikka henkilö ei itse osaisi niitä anoa oikeasta paikasta tai oikealla
lomakkeella tai oikeaan aikaan. Yksinäisen ihmisen elämä digitaalisen yhteiskunnan
keskellä voi olla joskus ylitsepääsemättömän vaikeaa.

-

kannanotto lähtee / lähti kunnille Eläkeläiset Satakunnan Aluejärjestö ry:n
aluetoimikunnalta.

-

liitteenä Eläkeläisten toimeentulo ja palvelut turvattava –kannanotto tiedoksi
vanhusneuvostolle ja sitä kautta maakunnan vanhusneuvostoille

8. Käydään läpi yleisöseminaarin palaute ja syksyn työseminaarin suuntaviivat
-

pääpiirteissään Scandic oli tilaisuudelle hyvä paikka: ruoka ja palvelu oli hyvää ja
luentosalin sijainti aivan näytteilleasettajien alueen vieressä koettiin pääosin hyväksi.
Luentojen sisällöistä ja aikataulutuksesta pidettiin. Tapahtuma oli hyvä
verkostoitumiselle. Vastaavaa toivotaan jälleen ensi vuodelle, mutta ehkä tunnin
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lyhempänä. Tänä vuonna tapahtuma oli klo 10-16 ja ensi vuonna olisi ehkä parempi klo
10-15 välillä.
9. Syksyn työseminaari
-

työseminaari on kaikkien Satakunnan vanhusneuvostojen kaikille jäsenille tarkoitettu
vapaahenkinen tapaaminen, missä keskustellaan, kysellään, verkostoidutaan, annetaan ja
otetaan ideoita toisiltamme sekä vaihdetaan ajatuksia keskenämme.

-

ryhmätyöskentely koetaan tärkeäksi, joten siihen panostetaan tänä vuonna

-

Satasote tulee olemaan yksi luennon ja keskustelun aihe

-

puhuttiin myös vanhusneuvostojen merkityksestä ennaltaehkäisevää toimintaa
järjestettäessä

-

järjestetään Porissa maanantaina 28.11.2016. Pientyöryhmä ryhtyy valmistelemaan
tilaisuutta, mutta nyt pyydetään kaikilta vanhusneuvostoilta ehdotuksia ja toiveita
ryhmätöiden ja parin luennon aiheista. Ehdotukset ulla.koivula@satakunta.fi 3.10.
mennessä, kiitos. Pientyöryhmä kokoontuu sillä viikolla. Pientyöryhmän kuuluvat Aku
Keltto, Ritva Kangassalo, Irma Roininen ja Tuula Telin. Pientyöryhmänkin sihteerinä
toimii Ulla Koivula.

10. SENK on olemassa – lisätietoja Matti Henell. Satakunnan Kristilliset mukaan SENK:iin?
-

SENK (Satakunnan Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta) on neljän EETUun kuuluvan
eläkeläisjärjestön piirijärjestöjen muodostama neuvotteluryhmä, joka pyrkii
kokoontumaan useita kertoja vuodessa. SENK seuraa maakunnan ja valtakunnan asioita
ikäihmisten kannalta, kuuntelee jäsenistöään, ottaa yhteyksiä päättäjiin ja toimittaa
kannanottoja medialle.

-

SENKin puheenjohtajan nimeää kukin järjestö vuorollaan vuodeksi kerrallaan: Vuonna
2015 oli puheenjohtajavuorossa Eläkeliiton Satakunnan piiri ry Matti Henell, vuonna
2016 EKL Satakunnan piiri ry:n Tuulikki Pajunen, 2017 Satakunnan kansallinen
senioripiiri ry ja 2018 Eläkeläiset ry, Satakunnan aluejärjestö

-

Matti Henell lähetti liitteenä olevan tiedotteen tiedoksi Satakunnan vanhusneuvostolle
Satakunnan Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnasta SENK:sta. Toiminnassa oli tauko
vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2015 kutsuttu jälleen koolle kun todettiin, että yhteistyötä
ja yhteisiä neuvotteluja tarvitaan.

-

esille tullut mahdollinen tarve laajentaa SENKiä muilla EETUlaisilla järjestöillä.
Odottavat yhteydenottoja ja kokevat laajentamisen hyvänä ja tarpeellisena.

-

SENK kokoontuu Eläkeliiton toimistossa Porissa osoitteessa Länsipuisto 18 A.

11. Mitä kuuluu 100-vuotiaiden muistamiselle 2017 Suomi 100 – Ulla
- Satakunnan vanhusneuvosto on kokouksessaan päättänyt, että mahdollisuuksien mukaan
muistetaan symbolisella lahjalla vuonna 2017 (itsenäisyyden juhlavuosi) kaikkia sinä
vuonna 100 vuotta täyttäviä Satakunnan maakunnan asukkaita.
-

satakuntalaiset ensi vuonna 100 vuotta täyttävät saatu maistraatista. Ei välitetä vielä
kenellekään. Sopimuksessa maistraatin kanssa sovittiin, että tätä ei jaeta kolmansille
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osapuolille. Mutta saamme antaa yksittäiset kunkin kunnan henkilöiden tiedot
paikalliselle vanhusneuvostolle, joka hoitanee itse lahjan viennin ja onnittelukäynnin.
Uusi listaus tehdään joulukuussa.
-

päätettiin ehdottaa maakunnan vanhusneuvostoille, että kutakin ensi vuonna 100 vuotta
täyttävää käy paikallinen vanhusneuvosto onnittelemassa henkilön oikeana
syntymäpäivänä.

-

Satakunnan vanhusneuvoston tulee päättää, mikä lahja annetaan. Liitettäneen lahjaan
kukkia ja kortti? Lahjan suunnitteluun palataan.

12. Satasoten ikääntyvien palveluita koskeva työryhmä – Ritva Kangassalo ja Irma Roininen
- Satasote:n pykälä. Sote –uudistusta valmistellaan Satakunnassa Satasote –projektin avulla.
Satakunnan vanhusneuvoston jäsenistä mukana ikääntyneiden palvelujen ja kaikenikäisten
omaishoidon työryhmässä ovat Irma Roininen (Porin vanhusneuvosto), Sati Teeri (SAMK)
ja Ritva Kangassalo (Satakunnan Vanhustuki ry). Työryhmä on kesäkauden aikana työstänyt
kärkihankehakemuksen muistisairaiden omaishoitajien ja perhehoidon omaishoitokeskuksen
perustamiseksi. Satasote:lla on aikataulutettu projektisuunnitelma ja tällä hetkellä tehdään
palveluiden nykytilakartoitusta. Ikääntyneiden palvelujen työryhmä on jakaantunut neljään
pienempään työryhmään (kotihoito, palveluohjaus, asumis- ja laitospalvelut sekä
omaishoito). Työryhmän puheenjohtaja on Sanna Mustajoki-Kunnas Raumalta ja
muutosagentiksi on valittu Pirjo Rehula. Satasote:n työskentelyä kannattaa seurata sen
verkkosivuilta: http://www.satasote.fi.
13. Mahdollinen kaikkien Suomen vanhusneuvostojen seminaari alulle
- Helsingissä on vastaavia järjestetty
-

uuden seminaaritapaamisen järjestäminen tuli esille jyväskyläläisten vieraillessa
Satakuntaliitossa kesäkuussa

-

ottaako Satakunta tätä järjestääkseen?

14. Millainen on hyvin toimiva vanhusneuvosto–esite.
- Eläkeläisjärjestöjen etujärjestö EETU ry on julkaissut Vanhusneuvosto-opas–nimisen
esitteen. Löytyy sähköisenä osoitteesta
https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Vanhusneuvosto_opas.pdf
- kirjoittaja Jari Latvalahti, sivuja 104 (Eetu ry ja SITRA)
15. Kunnossa kaiken ikää – kki.fi – täältä voi tilata postituskuluilla erilaisia esitteitä.
-

sovittiin, että kukin vanhusneuvosto käy tutkimassa, mitä maksuttomia esitteitä on
tarjolla ja mitä niistä haluttaisiin tilattavan. Satakuntaliitto voi maksaa toimitus- ja
postituskulut. Nämä voidaan jakaa syksyn työseminaarissa.

16. Opetusalan Seniorijärjestö OSJ Kirsti Lehtinen
-

välitti tiedotteen Arjen olohuone, Lappeenranta. Liitteenä.

17. Jaetaan Euran vanhusneuvoston esite
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sähköpostilla on kullekin neuvostolle tullut aikaisemmin Euran vanhusneuvoston esite.
Paikallaolijoille jaettiin paperiversio.

18. Muut asiat
- Satakunnan Eläkeläiset ry:n puheenjohtajaksi on valittu Terttu Viinamäki ja varajäseneksi
Tuula Telin.
- Helsingissä järjestettävän Mielellään vanha –seminaarin kutsu on jaettu kaikille
vanhusneuvostoille. Yhdeltä vanhusneuvostolta tuli kysymys, josko tänne voidaan
järjestää yhteiskuljetus. Sovittiin, että kiinnostuneet ilmoittautuvat sihteeri Ulla
Koivulalle viimeistään 26.9. – seminaari-ilmoittautuminen pitää tehdä 30.9. mennessä
järjestäjälle. Ilmoittautuneiden määrä vaikuttanee mahdollisen Porista lähtevän
yhteiskuljetuksen järjestämiseen. Sihteeri voi tarvittaessa osallistua seminaariin.
- Satakunnan Vanhustuki ry ja Porin Seudun muistiyhdistys ry järjestävät Suomi 100
vuoden merkeissä vuonna 2017 vanhustenviikon juhlan, jossa esitellään SAMK:n
opiskelijoiden haastattelututkimus koskien karjalaisten kotiutumista Satakuntaan.
19. Seuraava vanhusneuvoston kokous
- tiistai 20.12.2016 klo 10.30 kokous, Krouvari-kabinetti, Ravintola Liisanpuisto,
Liisankatu 20, Pori
20. Seuraava pientyöryhmän kokous
- tiistaina 4.10.2016 klo 10 Satakuntaliitto
21. Kokouksen päättäminen
- kokous päätettiin klo 18.30

