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Paikka: Ravintola Bucco, Hallituskatu 22, Pori
Aika: torstai 11.12.2014 klo 11 – 12.30
LÄSNÄ
Henell Matti
Kangassalo Ritva
Keiholehti Esko
Keltto Aku
Kopra Eeva-Kaisa
Metsäkallas Pirkko
Rajala Pertti, pj.
Roininen Irma, varapj.
Telin Tuula
Vehmanen Eila
Viinamäki Terttu
Koivula Ulla, sihteeri
Poissa:
Haavisto Jarkko – Juhani Toivanen
Lehmussalmi Riina
Teeri Sari
1. Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Sihteeri kirjasi läsnäolijat ja avasi kokouksen puheenjohtajan myöhästyessä hieman kokouksen
alusta.
2. Alueiden käytön terveiset Satakuntaliitosta
Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakuntaliitosta kertoi yleisesti
kaavoituksesta ja mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen. Kaikki näkökulmat ja
mielipiteet on hyvä saada esille ja ne voi antaa joko suullisina tai kirjallisina kaavoituksen
laatimisvaiheessa, ja kirjallisina muistutuksina ehdotusvaiheessa. Vanhusneuvostojen roolia
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osallisuudessa tulisikin kasvattaa, koska vanhuksia on Satakunnassa 1/5 - 1/3 kuntien
väkiluvusta. Vanhusneuvostolta pyydettiin lausuntoa liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.
Suunnitelmaan voi tutustua http://www.satakuntaliitto.fi/ljs
3. Edellisen kokouksen (18.9.2014) muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin ja se laitetaan Satakunnan vanhusneuvoston
nettisivuille http://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto
4. Tiedotusohjeet Satakunnan vanhusneuvoston nettisivuilla.
Tiedotusohjeet osoitteessa http://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvoston-tiedottaminen .
Hyväksyttiin. Näitä jalostetaan ajan myötä.
5. Vanhusneuvoston esite ja roll-up.
Hyväksyttiin ehdotus Satakunnan vanhusneuvoston esitteeksi ja päätettiin valita roll-upin
kuvaksi esitteen kansikuva. Roll-upin teksti: Satakunnan vanhusneuvosto - Satakunnan
vanhusten ja vanhusneuvostojen äänenä - OSALLISTU – TOIMI – OTA YHTEYTTÄ satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto ja Satakunnan vaakuna. Vedos lähetetään Satakunnan
vanhusneuvoston jäsenille sähköpostilla kommenteille.
6. Kuntien vanhusneuvostojen muistiot.
Käytiin läpi tiivistelmä Satakunnan maakunnan vanhusneuvostoilta tulleista muistioista ja
päätettiin lähettää muistutusviesti niille, joiden muistioita ei tässä vielä ollut. Sihteeri lisää
puuttuvat asiat.
7. 29.8.2014 lähteneen strategiakyselyn vastaukset
Todettiin, että kyselyyn on tullut hyvin vastauksia. Sovittiin, että tässä vaiheessa ei tehdä uutta
kyselyä. Kevään seminaarin jälkeen mahdollisesti tehdään uusi kysely kuntien
vanhusneuvostojen sihteereille.
8. Palautetta tilaisuuksista, joissa vanhusneuvoston jäsenet ovat käyneet
Pirkko Metsäkallas: Helsinki, Suomen Seniorit ry:n järjestämä Vanhusneuvostot vaikuttajiksi –
seminaari. Sirkka-Liisa Kivelä aloitti pitkällä puheenvuorollaan, joka käsitteli vanhushuoltoa ja
vanhusten kohtelua painottaen inhimillisiä näkökohtia.
Tampereen esitys tilaisuudessa käsitteli vanhusneuvoston toimintamallin kehittämistä tukemaan
vanhuspalvelulain toteutumista . Lopussa oli paneelikeskustelu, jonka aihe oli: päämääränä
vanhusten hyvä elämä - mitä se edellyttää kunnalta. Keskusteluun osallistui myös
kansanedustajia.
Tuula Telin: Tuula Teliniä pyydettiin jo kesällä mukaan Satakunnan edustajaksi tähän
tilaisuuteen 22.9. Hankasalmella. Teemana perustetaanko maakunnallinen vanhusneuvosto
Keski-Suomeen. Järjestäjinä olivat Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta yhdessä Keski-Suomen
liiton kanssa. Eläkeläisjärjestöt aktiivisia. Keski-Suomen liitto on viime vuosina tiivistänyt
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yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan kanssa mm. nimeämällä oman edustajansa
neuvottelukuntaan. Kansanedustajien tapaamisiin on kutsuttu eläkeläisjärjestöjen väkeä. Liiton
näkemyksen mukaan tämä on toiminut kohtuullisen hyvin.
Pekka Utriaisen puheenvuoro peilasi vanhusneuvostoja sote-uudistukseen. Näkee sen, että
erityisesti sote-alueiden tullessa vanhusneuvostot ovat tärkeitä. Maakunnallinen organisaatio
toimii edunvalvojana ja vanhusneuvostoilla käytännön asiat. Maakunnallinen vanhusneuvosto
kokoaa vanhusneuvostojen toiveet ja tarpeet ja vie eteenpäin. Liitonkin puheenvuoroja oli
muutama kappale. Paneelikeskustelu. Tilaisuudessa oli innostunut ilmapiiri, noin 100 henkeä
paikalla. Jäi neuvottelukunnan lisävalmistelujen varaan, että miten katsovat, perustetaanko ja
missä vaiheessa. Kun isot uudistukset avoimina, niin ei kannata hötkyillä. Telin suositteli
omassa puheenvuorossaan perustamaan maakunnallisen vanhusneuvoston.
Irma Roininen: kolmipäiväinen kansalaisraati, johon haettiin yli 75 –vuotiaita osallistujia
julkisella haulla. Ilmoittautuneita 19 henkeä. Kahtena päivänä luentoja, selvitettiin
vanhuspalvelulakia ja suunnitelmaa sekä luento Porin vanhusneuvoston toiminnasta. Iltapäivät
tehtiin töitä ryhmissä. Miehiä ja naisia olimukana tasaisesti. Paljon keskustelua. Kansalaisraati
julkaisi 24.10. selkeäsanaisen julkilausuman, jossa se kiinnittää huomiota seitsemään eri
teemaan. Julkilausuma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/perusturva/kWTffeJdR/Porin_yhteistoim
inta-alueen_ikaihmisten_kansalaisraadin_julkilausuma_24.10.2014.docx_pdf.pdf
Tiedotusvälineet eivät tulleet paikalle. Palautekeskustelu on tulossa.
9. Toimintasuunnitelma 2015.
Puheenjohtaja kävi läpi vuoden 2014 toimintasuunnitelman tehden siihen muutoksia. Uusi
toimintasuunnitelma liitteenä.
Aku Keltto poistui klo 11.55 kokouksesta.
10. Toimintasuunnitelman kohta. ”Kutsutaan sosiaali- ja terveyslautakuntien edustajia
vuorovaikutteiseen keskustelutilaisuuteen (iltatilaisuus).
Mahdollisesti syksyllä 2015.
11. Satakunnan kansanedustajien tapaamisen 3.11. kuulumiset
Tapaaminen meni hyvin ja keskustelu oli vilkasta.
12. Maakuntajohtajalle saapunut viesti koskien vanhusneuvoston nimen muutosta.
Aulis Laakso Noormarkusta on lähettänyt seuraavan viestin.
”Kun Vanhuspalvelulaki hyväksyttiin 2013, tuli siihen ainoana varsinaisena päätöksenä
vanhusneuvoston perustaminen jokaiseen kuntaan. Ennestään vanhusneuvostoja oli n. 200.
Kun myös Satakuntaliitolla on vanhusneuvosto katson sen hämärtävän kunnallisten,
lakisääteisten asemaa. Voisitteko harkita nimeksi esim. Satakunnan Vanhusasiain
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neuvottelukuntaa ja sen jatkavan sitten samojen asioiden parissa. Ei vanhustyön asioiden
hoidossa tungosta ole mutta tämä selkeyttäisi muutoinkin hankalaa viidakkoa. Terveisin
Aulis Laakso, eläkeläinen, Noormarkku ”. Vanhusneuvosto käy keskustelun asiasta.
Todettiin, ettei nimenmuutokseen ole aihetta.
13. Hyvät käytännöt ja toiminnot vanhusneuvoston sivuille Opetusalan Seniorijärjestö OSI ry:n
toiminnanjohtaja Kirsti Lehtiseltä. Järjestön kotisivut http://www.osj.fi
Saamme listan hyvistä käytännöistä nettisivuillemme. Listaa on tekemässä joukko ympäri
Suomea vanhusneuvostoissa toimivia entisiä opettajia.
14. Muuta
20.1. Porin vanhusneuvosto menee Turkuun Turun vanhusneuvoston ja Turun
vanhustukiyhdistyksen vieraaksi. Käydään läpi vanhusneuvostojen toimintaa,
vanhuspalvelusuunnitelmaa ja keskustellaan SOTE-uudistuksesta.
Pohdittiin, miten yhteistyötä kunnallisten päättäjien kanssa voisi lisätä. Raumalla menossa
palvelutori –hanke, jossa ikäihmisten neuvostosta edustaja mukana seurantaryhmässä
Tulevissa koulutus- ja yhteistyötilaisuuksissa pitää painottaa käytännönläheisyyttä – antaa
ohjeistuksia toiminnan helpottamiseen ja aikaa keskusteluille.
Kuntauudistuksen myötä pieniä kuntia yhdistetään suurempiin – kuntien omat vanhusneuvostot
lopetetaan aikanaan. Toimintaehdotus? Esimerkiksi Lavian vanhusneuvoston edustaja tulee
mukaan Porin vanhusneuvostoon.
Kerrattiin Satakunnan vanhusneuvoston pientyöryhmän jäsenet eli Aku Keltto (Diakonialaitos),
Irma Roininen (Pori), Ritva Kangassalo (Luvia) ja Tuula Telin (Pori). Todettiin, että
pientyöryhmän ”porilaisuus” ei haittaa, sillä työryhmää käytetään työrukkasena ja apuna
vanhusneuvostolle.
15. Seuraavien kokousten vierailijatoiveita:
-

Aluesuunnittelija Marja Rahkonen Varsinais-Suomen ja Satakunnan muistiluotsiasiatuntija- ja tukikeskuksen Satakunnan toimipisteestä

-

Järjestösanomat http://www.yhteisokeskus.fi/wordpress/wpcontent/uploads/2014/09/jarjesto.pdf

-

Riskienhallintapäällikkö Pasi Vainio Porin kaupunkikonsernista SamaaTurvaa
turvallisuusuunnitelman esittely myöhemmin

-

Living Lab projektipäällikkö Niina Holappa, Prizztech

Päätettiin pyytää seuraavan kokouksen vierailijaksi Niina Holappa Prizztechistä esittelemään
Living Lab –projektia.

SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO
Satakunnan vanhusneuvoston kokous

Muistio 3/2014

Sihteerille voi ilmoittaa tahoja, joita toivotaan vierailijoiksi vanhusneuvoston kokouksiin
esittelemään toimintaansa.
16. Seuraavien kokousten ajankohdat
Pientyöryhmän kokous tiistaina 13.1.2015 klo 9 Satakuntaliitossa, nh 3 (Keltto, Roininen,
Kangassalo, Telin)
Satakunnan vanhusneuvoston kokous perjantaina 30.1.2015 klo 13 Satakuntaliitossa, nh 1
Satakunnan vanhusneuvoston kokous keskiviikkona 29.4. klo 13 Satakuntaliitossa, nh 1
17. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 12.30.

