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Aika: keskiviikko 10.5.2017 klo 10 – 11.20
Paikka: Porin taidemuseo, yläkerran kokoustila
LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Henell Matti
Metsäkallas Pirkko
Roininen Irma, puheenjohtaja
Sinisalo Arto
Teeri Sari
Telin Tuula
Koivula Ulla, sihteeri
(Esko Keiholehti ilmoitti esteestä).
EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Edellisen kokouksen (15.2.2017) muistio käytiin tarkkaan läpi ja hyväksyttiin. Todettiin, että
geriatrian professuurin asiat ovat vielä kesken, mutta jos viedään eteenpäin tulevaisuudessa, tähän
palataan. Samoin todettiin, että tämä vanhusneuvosto jatkaa vuoden 2017 loppuun – vuoden 2018
alkuun. Uusi Satakunnan vanhusneuvoston esite tehdään kun saadaan uudet jäsenet tietoon.
TYÖSEMINAARIN SALDO JA JATKOTOIMET
Käytiin läpi sanallinen ja numeraalinen palaute (liitteenä). Työryhmissä käytiin todella vilkasta
keskustelua ja asiassa pysyttiin. Valinnanvapauslain todettiin olleen epäkiitollinen aihe, sillä vasta
9.5. tuli faktaa Pirjo Rehulalta (liitteenä).
Työseminaarin ryhmätyöt on lähetetty Satasoten muutosagentti Pirjo Rehulalle (liitteenä).
LEHDISTÖTIEDOTE
Työseminaarissa pyydettiin, että Satakunnan vanhusneuvosto lähettää tiedotusvälineille tiedotteen
omasta toiminnastaan. Lisätään tiedotteeseen otsikko: Kuntien vanhusneuvostot mukana Satasoten
suunnittelussa.
SYKSYN YLEISÖSEMINAARI
Tiistaina 24.10.2017 klo 9-16 SAMK kampus, Satakunnankatu 23, Pori. Tilaisuutta valmistellaan todennäköisimmin ohjelmaan pari pidempää luentoa sekä non-stop- luentoja. Maakunnan väeltä
toivotaan ideoita hyvistä puhujista ja yleisöä kiinnostavista aiheista – osoitteeseen
ulla.koivula@satakunta.fi - heti kun ideoita tulee, kiitos. Vetonauloja tarvitaan, että yleisöä saadaan
liikkeelle – tavoitteena 300-500 henkeä paikalle.
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Esittelypöytiä on mahdollista saada tilaan maksimissaan noin 50 pöytää – pöydät ovat ilmaisia
niille, jotka haluavat esitellä palveluitaan. Varaukset ulla.koivula@satakunta.fi
SUOM100 PÄÄTÖSTILAISUUS 26.11.2016
Paikkana SAMK Kampus Pori
MUUTA
Nakkilan 5.10. vanhuspäivä ikäihmisille – lihakeittoa ja kahvit ja luennoitsija – viime kerralla oli
120 henkeä paikalla.
Porin Muistiyhdistys ja Porin vanhusneuvosto – opiskelijat ovat haastatelleet 20 evakkoa – miltä
tuntui tulla Satakuntaan – opinnäytetyö esitellään vanhusten viikolla 1. – 8.10.2017.
Vanhuspalvelupäivässä Pirkko Metsäkallas pitää Raumalla puheenvuoron suomalaisuudesta.
Miten tulevaisuudessa turvataan eläkeläisjärjestöjen äänen kuuluminen vanhusneuvostossa
maakunnallisessa mallissa? Maakuntahallitukselle tarvitaan viestiä meiltä kun perustetaan
maakunnallista mallia – kirjelmä omista kokemuksista tarvitaan tekijöille. Satakunnan malli tutuksi
koko valtakuntaan – näin on ollut meillä ja se on koettu hyväksi – lehdistötiedote. SENK sisältää
viisi eläkeläisjärjestöä – se liitos ainakin pitäisi saada järjestymään.
Tiedotusta pitää napakoittaa ja lisätä. Lehdistötiedote tulee lähettää jo väliaikaiselle
maakuntahallitukselle.
Satasotella esittelypaikka SuomiAreenassa – siellä on esillä mm. ikäihmisten asioita.
SEURAAVA PIENTYÖRYHMÄN KOKOUS (Aku Keltto, Tuula Telin, Irma Roininen, Ritva
Kangassalo)
Maanantaina 5.6. klo 13 Satakuntaliitto, neuvotteluhuone 2
SEURAAVA SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous tiistaina 15. elokuuta klo 13-15 Satakuntaliitossa,
neuvotteluhuone 1.
Sen jälkeen seuraava satakunnan vanhusneuvoston kokous järjestetään Satakunnan
Ammattikorkeakoulun tiloissa torstaina 14. syyskuuta – Sari Teeri vahvistaa tilan ja kellonajan.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 11:22

