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Paikka: Kaupunkikahvila Brunssi, Itäpuisto 11, Pori, kabinetti
Aika: torstaina 18.9.2014 kello 10 – 11.20
LÄSNÄ
Haavisto Jarkko
Henell Matti
Kangassalo Ritva
Keltto Aku
Metsäkallas Pirkko
Rajala Pertti, pj.
Roininen Irma, varapj.
Teeri Sari, SAMK
Viinamäki Terttu
Koivula Ulla, sihteeri
Poissa:
Telin Tuula
1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Todettiin läsnäolijat ja puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Edellisen kokouksen (22.5.2014) muistio hyväksyttiin.
3. KASTE-HANKKEEN ESITTELY
Sairaanhoitopiirin Kaste –hanketta kävivät esittelemässä Niko Vahala (50 % hankkeessa),
psykiatrinen sairaanhoitaja Pori ja lähikunnat/projektisuunnittelija Sari Furuholm,
projektisuunnittelija Minna Nevalainen sekä hankkeen projektipäällikkö Marika Halinen.
Tuotiin esiin Vaikuttavat tavat –hanke, joka on hyödynnettävissä sekä todettiin, että
eläkeläisjärjestöt on hyvä tietolähde Kaste –hankkeelle.
KASTE –hankkeen esittely laitetaan Satakunnan vanhusneuvoston sivuille
http://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto

SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO
Satakunnan vanhusneuvoston kokous

Muistio 2/2014

4. VANHUSTYÖN ALUEFOORUMI, LOUNAIS-SUOMI, VKTL
Ajankohtaisfoorumi, jossa kuullaan ja keskustellaan vanhustyössä valtakunnallisesti ja alueellisesti
ajankohtaisista aiheista. Ohjelmassa on asiaa mm. hyvästä ja turvallisesta asumisesta, alueen
vanhuspalveluista sekä kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä. Aluefoorumiin kutsutaan mukaan alueen
vanhustyön toimijoita, kuten keskusliiton jäsenjärjestöt, muita järjestötoimijoita ja
yhteistyökumppaneita sekä kuntien edustajia ja vanhusneuvostojen jäseniä. Aluefoorumi
tarjoiluineen on maksuton.
Järjestetään 13.10.2014 Pori, Ravintola Liisanpuisto, Liisankatu 20, 13.10.2014 klo 09:00 - 16:00.
Järjestäjä: Vanhustyön keskusliitto, Jäsentoiminta
5. PALAUTTEET VANHUSNEUVOSTON NETTISIVUISTA / TIEDOTUSOHJEET
Satakunnan vanhusneuvoston nettisivuista on tullut positiivista palautetta.
Tiedotus –osuus kuntien vanhusneuvostoja varten on vanhusneuvoston nettisivuilla. Tähänkin
osuuteen toivotaan palautetta ja muokkausehdotuksia Satakunnan vanhusneuvostolta sekä
vanhusneuvostojen sihteereiltä. Lisää palautetta ja kehittämistoiveita voi lähettää
ulla.koivula@satakunta.fi
Sivuille tullaan laittamaan esim. aiheeseen liittyviä seminaarikutsuja sekä tapahtumakutsuja.
Sivuilla on nyt Satakunnan vanhusneuvoston jäsenet, kuntien vanhusneuvostojen jäsenten tietoja ei
ole. Kunnallisten vanhusneuvostojen jäsenten tiedot löytynevät kunkin kunnan sivuilta. Satakunnan
vanhusneuvoston nettisivun osoite on http://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto
6. VANHUSNEUVOSTON ESITE
Esiteltiin neljä vaihtoehtoa roll-upeiksi, mutta todettiin, että uudet kuvat tarvitaan.
‐
‐
‐
‐

Satakuntaan liittyvää
tunnuskarhu mukaan vaakunana
kannustava lause loppuun
henkilökuvat ovat ookoo – eivät ole ookoo. Luontoaiheiset vanhuskuvat Diakoniapuistosta
mahdollisia toteuttaa. Diakonialaitoksen tiedottajan kautta mahdollisuus yrittää kuvata,
tsekataan ja sitten käytetään ammattilaista jos ei onnistu. Sihteeri ottaa yhteyttä tiedottajaan.
‐ logo mukaan
‐ sähköpostikierros kun on malli kommentoitavana
‐ useampi kuin yksi ihminen, suunta tulevaisuuteen, toiminnallisuus
‐ sekä mies että nainen kivassa ympäristössä
‐ suomalaisen näköisiä ihmisiä
‐ tyrnipensas tuo paikallisuutta
‐ useita kuvia, joihin hankitaan oikeudet. Jatkossa esitteeseen ym.
Samalla todettiin, että uudet kuvat tarvitaan myös vanhusneuvoston esitteeseen. Tehdään siitä rolluppien kanssa sukunäköinen.
7. KUNTIEN TOIMITTAMAT MUISTIOT KOKOUKSISTAAN
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Pohdittiin, miten kuntien vanhusneuvostojen muistioita voidaan parhaiten hyödyntää. Sihteeri on
laatinut excel-taulukon, johon on poimittu eri otsikoiden alle kokouksissa käsiteltyjä asioita.
Koosteen voisi laittaa vanhusneuvoston nettisivuille niin, että sieltä poistetaan esim. henkilöiden
nimet. Kaikkien kuntien kokousmuistioita ei ole tarkoitus laittaa vanhusneuvoston nettisivuille.
‐
‐

‐

koosteen voisi laittaa vanhusneuvoston sivuille, ei kaikkien kuntien muistioita
Opetusalan seniorijärjestö OSJ, toiminnanjohtaja Kirsti Lehtinen on koonnut hyviä
toimintoja ja käytänteitä niistä vanhusneuvostoista, joissa jäseniään on. Lehtisen pitää kysyä
lupa näiden asioiden julkaisemiseen sivuillamme, joten hän mainitsee seuraavassa
kyselyssään, että listat laitettaisiin myös Satakunnan vanhusneuvoston sivuille kaikkien
käytettäviksi ja kysyy tähän kultakin tietoja antavalta jäseneltään luvan.
kokousten asialistat Satakunnan vanhusneuvoston sivuille ja kunkin kunnan sivuilta löytyy
yksityiskohtainen muistio. Kunnasta suoraan asialistat, sihteeri pyytää ja laittaa nettisivuille.

8. ARVOKAS VANHUUS ON IHMISOIKEUS. AINA –SEMINAARI 6.10.2014
Päätettiin peruuttaa vähäisen osallistujamäärän takia.
9. TOIMINTASUUNNITELMAN KOHTA
Toimintasuunnitelman kohta. ”Kutsutaan sosiaali- ja terveyslautakuntien edustajia
vuorovaikutteiseen keskustelutilaisuuteen (iltatilaisuus). Asia huomioidaan vuoden 2015
toimintasuunnitelmassa.
PUHEENJOHTAJA RAJALA POISTUI JA PUHEENJOHTAJANA JATKOI
VARAPUHEENJOHTAJA IRMA ROININEN
10. KANSALAISRAATI PORISSA
Järjestetään Porissa. Satakunnan vanhusneuvostolle tulee kutsu julkistamistilaisuuteen.
11. SATAKUNNAN KANSANEDUSTAJILLE 3.11. VIETÄVÄ VIESTI
Pääosin viestiä pidettiin hyvänä, mutta asia annettiin vielä pientyöryhmälle lopullista muotoilua
12. MUUT ASIAT
Pirkko Metsäkallas menossa tiistaina 23.9. Helsinkiin Vanhusneuvostot vaikuttajiksi tilaisuuteen,
jonka järjestää Suomen Senioriliike ry. Hän tuo tietoa kokouksesta. Sihteeri kysyy luvan heidän
portaalinsa linkittämiseen Satakunnan vanhusneuvoston sivuille. Suomen Senioriliike ry:n nettisivut
löytyvät osoitteesta http://www.senioriliike.fi/
Jaettiin diakoniapuiston esite sekä Satakunnan Vanhustuki ry:n tapaamislista.
13. SEURAAVA KOKOUS
Torstaina 11.12. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
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14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 11:20.
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