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Aika: tiistai 30.1.2018 klo 14 – 15.20
Paikka: Satakuntaliitto, neuvotteluhuone 1
LÄSNÄ
Aro-Heinilä Asko, paikalla kokouksen loppupuolella
Henell Matti
Hiltunen Leea
Kangassalo Ritva
Keiholehti Esko
Riuttamäki Simo
Roininen Irma, puheenjohtaja
Sanna-Mari Pudas-Tähkä (Aku Kelton varajäsen)
Silvola Keijo
Sinisalo Arto
Teeri Sari
Telin Tuula
Koivula Ulla, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä oli muiden töiden vuoksi estynyt saapumaan kokouksen alkuun, joten
varapuheenjohtaja Irma Roininen toimi kokouksen puheenjohtajana avaten kokouksen ja toivottaen väen
tervetulleeksi.
2. MARJA-LEENA KAVASTO – IKÄIHMISEN ASUMISVAIHTOEHDOT MAASEUDULLA – LUENTO
- toiminut Euran kunnan palveluksessa vuoden 2014 alusta, sitä ennen Diakonialaitoksella, geronomin
koulutus, 2017 alusta seudullisen ikäihmisten perhehoidon koordinaattorina. Euran vanhusneuvosto siirtyi
sivistystoimen alaisuuteen.
- Huittinen, Eurajoki, Rauma, Eura kuuluvat seudulliseen perhehoitoon
- sijoituspalveluissa perhehoito yhtenä vaihtoehtona
- asumisen ennakointia korostetaan – valinnat asumisen suhteen kannattaa tehdä ajoissa. Kotona asumista
tuetaan mahdollisimman pitkään. Eurassa tuettu asuminen vanhusten rivitaloilla – esteettömiä asuntoja.
Perhehoito, palvelutalot. Laitoshoitoa ei enää Eurassakaan ole.
- ympärivuorokautisen hoivan myöntämisperusteet päivitettiin Eurassa tämän vuoden alussa.

SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO
Satakunnan vanhusneuvoston kokous 1/2018

Muistio 30.1.2018

- Eura on laaja kunta – maaseutua on paljon. Kuljetuspalvelua voi anoa, päivätoiminta tukee sosiaalisia
kontakteja, asiointitaksi. Kiertävä seniorineuvola – ottaa vastaan tiettyinä päivinä – koko lähialueen ainoa,
saatu hyvää palautetta. Työntekijä menee toimipisteeseen, esim. seurakuntakeskus tms. ja on paikalla
tietyn ajan. (Irma Roininen: Laviassa käydään Porin yhteistoiminta-alueella). Liitteenä Kiertävä
seniorineuvola ja Ikäkeskuksen palvelupisteet Eurassa sekä Ikähmisten perhehoito – seudullinen perhehoito
–esite sekä Marja-Leena Kavaston esitys.
- tukipalvelut on yleensä ensimmäinen mihin käännytään –pyykki ym., kauppa-asioinnit hoituvat usein
kauppakassipalveluna maaseudulla – miltei kaikista kaupoista tuodaan nykyään. Selvitä, arvioi ja
suunnittele ajoissa = SASA.
- asiakkaan omaa tahtoa kunnioitetaan mahdollisimman paljon. Selvitetään riskit kotona asumisessa.
Tekninen toimi tekee asunnon muutostöitä, pienikin muutos voi auttaa. Eurassa on hyvä yhteistyö teknisen
toimen kanssa – nopea apu esim. sairaalasta kotiuduttaessa. Isommat korjaukset anotaan erikseen.
Korjausavustusta voi anoa ARA:sta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), 50 % voi anoa tukea
remonttiin.
- kuljetuspalveluissa kovin pieni tuloraja – kaikki eivät tätä saa. Harkinnanvara on – ei katsota pelkästään
tulorajaa välttämättä.
- Ikäihmisten seudullisia perhekoteja on nyt 13 Satakunnassa. Marja-Leena Kavaston esityksen lopussa
tilastoja. Samat perhehoitajat aina paikalla, joko yksityiskodissa tai ikäihmisen kotona – kotiin annettava
perhehoito alkoi 2017 loppuvuodesta Eurassa. Mukana palveluvalikoimassa.
- Perhehoitajille 3,5 vrk / kuukausi vapaapäiviä seudullisessa perhehoidossa. Usein kahden kuukauden
välein pitävät viikon loman. Hoidettavat jäävät kotiin ja kotiin tulee sijaishoitaja. Osassa tapauksia asukkaat
menevät toiseen perhekotiin – asukkaatkin lomalla kun hoitajat ovat lomalla.
- Pyörö-ovi-ilmiö – jatkuvia terveyskeskuskäyntejä. Toimintakyky nousee kun saadaan hyvää ruokaa –
sekavuutta voi tulla aliravitsemuksesta. Punnitus on asiakkaan saapuessa mahdollinen. Perhehoitajan tulee
saada nukkua öisin – asiakkailla itsenäiset vessakäynnit öisin.
- Palvelusetelit käytössä – niitä myöntää johtava sosiaalityöntekijä. Perhehoito ostaa seniorisängyn kun
perhekoti perustetaan – muitakin tavaroita voidaan ostaa tai tehdä muutostöitä mikäli tarpeen.
- Perhekoteihin toivotetaan esim. vanhusneuvosto tervetulleeksi tutustumaan.
KOMMENTTEJA LUENTOON
-

Ikäihmisilläkin on mahdollisuus saada henkilökohtainen avustaja, jolla voidaan tukea selviämistä
arjessa. Kotiin annettava perhehoito voisi hoitaa Eurassa omaishoitajien tuurauksia – sama
käytössä Eurajoella.

-

Vanhetessaan syrjäseudulla ja jäädessään leskeksi–tilanne: suunnitellut myyvänsä mökin – mutta
mökki ei käy kaupaksi helposti. Talo jää helposti tyhjäksi myymättä ja rapistuu – menee
arvottomaksi ihmisen muutettua palvelujen ääreen keskustaan. Tehostetun palveluasumisen
määräaikaisuus – onko päätyttyä koti mihin mennä? Myönnettäessä palvelukotipaikkaa
huomioidaan jo, onko oma talo vai onko vuokralla – mm. asiakasmaksua määritettäessä.
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Ennakointia tarvitaan niille, jotka asuvat 50-luvun taloissa, joissa makuutilat ovat vintissä tai
pesutilat kellarikerroksessa – tulee paljon riskejä rappusissa.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN 4.12.2017 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN
Hyväksytään.
4. TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Poistetaan ” Mahdollisesti toimitaan valtakunnallisen seminaarin alullepanijoina”, muutoin hyväksytään.
Liitteenä.
5. TYÖSEMINAARI 2018
Satakunnan maakunnan vanhusneuvostojen jäsenille, varajäsenille ja kuntien vanhustyön
viranhaltijoille suunnattu työseminaari järjestetään keskiviikkona 11. huhtikuuta klo 9.30 – 16
Ravintola Liisanpuistossa Porissa. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Osallistujia toivotaan
jokaisesta Satakunnan kunnasta.
Ryhmätöiden aiheet
-

ikäihmisten asuminen – mitä kautta vaikutetaan mahdollisimman nopeasti asumistilanteeseen –
vaikuttaa maakuntahallintoon, asuntorakentamiseen, koskee koko maakuntaa, miten tästä tietoa
vanhuksille, onko tähän Mustosella jokin sapluuna? Kenties myös eri tilaisuuteen erikseen
luennoitsija tästä aiheesta tulevaisuudessa.

-

itsemääräämisoikeus – edunvalvontavaltuutus, mikä on oma asema valita ja mahdollisuus siihen.
Vaihtoehtoja on esillä, mutta miten käy oman valinnan mahdollisuuden, miten ymmärrämme itse
päättää esim. olemassa olevasta asuntotarjonnasta?

-

Miten kehitämme kuntien vanhusneuvostoja

-

Maakunnallisen vanhusneuvoston toiminnan kehittäminen

-

nyt koossa neljä ryhmätyön aihetta, Seppo Mustoselta Eläkeliitosta pyydetään viides

Liitteenä alustava ohjelma.
Opas vanhusneuvoston toimintaan – päätettiin lähettää uudelleen maakunnan vanhusneuvostoille
linkki – hyvää pohjaa työseminaariin 11.4. Opas löytyy
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Vanhusneuvostoopas+020118.pdf/7f0a87d1-3fc7-40c9-b106-b7f066f800f7
-

pientyöryhmä käsittelee – sihteeri lähettää tarkennetun ohjelman fiinimpänä maakunnan
vanhusneuvostoille

-

Satakunnan vanhusneuvoston jäsenet vetävät ryhmiä, sihteereiksi pyydetään alan opiskelijoita
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SEPPO MUSTOSEN KYSELY SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTOISTA
Seppo Mustosen kyselyyn ovat (30.1. mennessä) vastanneet Huittinen, Siikainen, Ulvila ja Eurajoki – aikaa
on helmikuun loppuun.
Pyydän kunkin muun kunnan vanhusneuvoston puheenjohtajaa tai sihteeriä käymään vastaamassa tämän
linkin kautta avautuvaan kyselyyn
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1369125&SID=be3c4ebcece6-4777-b74d-d8ab94294fc7&dy=438513805
Vastannette helmikuun loppuun mennessä, niin Seppo Mustonen pystyy käyttämään tästä tulevia tietoja
hyväksemme seminaarissa, kiitos.
6. YLEISÖSEMINAARI 2018
-

sukupolvien kohtaaminen hyväksyttiin osateemaksi yleisöseminaariin. Pohdittiin, miten nuoret
saataisiin mukaan. Jokin keskustelu ja jokin ohjelma voidaan suunnata nuorille ja esittelypöydillä
voi olla tietoa osin myös nuorille.

-

Neuvotellaan mm. Satakunnan Yhteisökeskuksen kanssa, miten nuoret saadaan mukaan
yleisötapahtumaan - mentorit, 9. luokat, ohjaamo, 7. luokat, Isovanhemmat ry, esim. näistä kooten.
Ylisukupolvinen työ on hyvä. Tubettajat mukaan – Tuure Boelius tai Milla Grönman – mahdollisesti
paneelikeskusteluun mukaan – keskusteluun myös työikäistä ja vanhaa väkeä nuorten lisäksi.

-

varataan tunnin lounastauko ohjelmaan, jotta väki pääsee lounaalle, kiertämään, mahdollisille
opastetuille kierroksille

-

paikka ja päivämäärä vielä auki, syksy – loka-marraskuu suunnitteilla

7. UUSI SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTON ESITE
-

tarkistetaan Satakunnan vanhusneuvoston jäsenten ja varajäsenten tiedot. Sihteeri pyytää vielä
puuttuvat tiedot maakunnasta. Satakuntaliitto teettää esitteen.

8. KOOSTEET VUODEN 2017 ASIOISTA VANHUSNEUVOSTOILTA
-

kunkin vanhusneuvoston kooste vuoden 2017 asioista on tärkeä myös tulevan työseminaarin
sisältöön – hyvä pohja

-

koosteita on nyt tullut yhdeksältä kunnalta – sihteeri pyytää puuttuvat koosteet

9. OMAISHOIDON MAAKUNTAPÄIVÄT
Keskiviikkona 21.3. klo 9.30 – 15.30 Perusturvakeskuksen auditorio, Maantiekatu 31, Pori
Ohjelma https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2018/01/Oh-mk_p%C3%A4iv%C3%A4.Satakunta21.3.2018.pdf
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/693d02d7-14f44368-b587-b59b4d96f909?displayId=Fin1436975 tai pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi tai p. 020 7806 581
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10. IKÄIHMISTEN MESSUT RAUMA 20.3.2018 klo 10 - 14
Paikalla on raumalaisia/satakuntalaisia yhdistyksiä ja yrityksiä sekä kaupungin toimintoja. Lisäksi esim.
Doro puhelimet, Stella turvapuhelimet. Sitovat ilmoittautumiset 6.3 mennessä. Nyt on 15 yritystä ja 10
yhdistystä ilmoittautunut.
Messut avoinna klo 10 - 14. Ei luentoja. Esittelypöytä on ilmainen.
Lisätietoja ja pöytävaraukset: Rauman kaupungin vanhuspalvelut, palveluvastaava Minna Nurminen, puh.
044 403 6247 minna.nurminen@rauma.fi
ELÄMÄNTAIDOT ESIIN –KAMPANJA 14.2. – 14.3.2018 – järjestää Ikäinstituutti
Mielen hyvinvoinnin tukeminen osana hyvää vanhuutta ymmärretään vihdoin tärkeäksi. Elämäntaidot esiin
-kampanja on myönteisesti suuntautunut tapa lähestyä varttuneiden mielen hyvinvointia. Omien
elämäntaitojen huomaaminen ja vahvistaminen tukevat päivittäistä jaksamista ja hyvinvointia.
Satakunnan vanhusneuvosto, maakunnan vanhusneuvostot ja taustayhteisöt toivotetaan lämpimästi
tervetulleiksi osallistumaan Ikäinstituutin Elämäntaidot esiin -kampanjaan 14.2. - 14.3.2018. Lähtekää
mukaan ja järjestäkää yhteisössänne kampanjamateriaalien tuella tapaaminen, jossa keskustellaan
ikääntyessä tärkeistä elämäntaidoista ja mielen hyvinvoinnista.
Elämäntaidot esiin -kampanja tarjoaa kuukauden ajan kuunneltavaa, pohdiskeltavaa ja kokeiltavaa mielen
hyvinvointia vahvistavista elämäntaidoista. Näiden vinkkien ja välineiden avulla päästään keskustelemaan ja
vaalimaan hyvää mieltä. Kampanjaan voi osallistua myös itsekseen.
Kampanjasivustolla www.elamantaidotesiin.fi löytyy lisätietoa osallistumisesta ja materiaaleista.
Lisätietoja: Ikäinstituutin hankekoordinaattori Ilka Haarni, puh. 0400 905 404 ilka.haarni@ikainstituutti.fi

Satakunnan Vanhustuki ry:ssä on otettu varaslähtö tähän asiaan – keskustelua myönteisestä vanhuudesta –
”erinomaisen hyvää materiaalia sivustoilla keskustelun pohjaksi ryhmien vetämiseen” – ei tarvitse
välttämättä ilmoittaa mihinkään vaan voi hyödyntää vain hyvää materiaalia.
11. MUUT ASIAT
a) LIIKENNETURVA
-

Liikenneturvasta on tilattavissa infotilaisuus liikenneturvallisuudesta tai esteettömyyskävelyjä
(näistä lisätietoa myöhemmin)

-

millaisia ajankohtaisia haasteita tai ongelmia neuvoston edustajat ovat kohdanneet omissa
kunnissaan – Porin vanhusneuvostossa on paikallisessa liikenteen suunnitteluryhmässä jäsen –
suositellaan kuhunkin kuntaan vastaavaan ryhmään vanhusneuvoston jäsen mukaan.
Tiedottaminen on tärkeää – Raumalla erillinen työryhmä ikäihmisten neuvostossa, joka seuraa mitä
liikennepuolella tapahtuu Raumalla – tehty aloitteita ja käyty puhumassa kaupunginhallituksen
kokouksessa – se joka vetää näitä liikenneasioita huolehtii että on ajan tasalla - Raumalla tehtiin
kysely ja sieltä löytyivät kärkiasiat ikäihmisiä koskevien ja niihin muodostettiin työryhmät –

SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO
Satakunnan vanhusneuvoston kokous 1/2018

Muistio 30.1.2018

kotihoito, omaishoito yms. viisi työryhmää – kaupunginhallitus odottaa aloitteita ja odottaa, että
käydään ja puhutaan. Vanhusneuvoston edustajia kannustetaan lähettämään terveisiä omien
kuntiensa liikenneturvallisuustyöryhmiin. Satakunnan vanhusneuvostoon ei vastaavia ryhmiä tässä
vaiheessa mutta myöhemmin ehkä
-

kannattaa hyödyntää olemassa olevia Liikenneturvan materiaaleja – linkit alla.

•
•
•
•

http://www.esteeton.fi/portal/
http://www.ikansaratissa.fi/
http://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/iakkaat-1
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Eriikaisena/liikenne_laakkeet_sairaudet_esite.pdf
http://extrat.liikenneturva.fi/kuljettajanitsearviointi/
http://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/sosiaali-ja-terveyspalvelut
(kohta Vanhuspalvelut)

•
•

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä saapui kokoukseen.
b) KYSELY: ikääntyneille suunnatusta arkea helpottavan teknologian opastus- ja neuvontapaikoista on
lähetetty kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoille. Vastausaikaa 9.2. asti.
-

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus (www.valli.fi/ikateknologiakeskus/ )
käynnisti joulukuussa 2018 ympäristöministeriön koordinoiman Ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelman 2013-2018 (www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen ) toimeksiannosta
kartoituksen ikääntyneille suunnatusta arkea helpottavan teknologian opastus- ja
neuvontapaikoista sekä ohjauksen saatavuudesta valtakunnallisesti.

-

Kartoituksen tavoitteena on löytää ne paikat/tahot, joista ikääntyneet voivat saada opastusta ja
neuvontaa arkea tukevan teknologian käytössä sekä tutustua tällaisiin ratkaisuihin. Esim.
kodinhoitoon, turvallisuuteen tai muistamiseen liittyvät ratkaisut. Kartoitus ei koske tietotekniikan
neuvontapaikkoja.

-

Kartoituksen toteuttaa Ikäteknologiakeskuksen konsulttitoimeksiantona Kristina Forsberg helmihuhtikuussa 2018 ja tulokset julkaistaan raportissa, joka valmistuu toukokuussa 2018.

-

lisätietoja: Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Sari Hosionaho sari.hosionaho@ym.fi puh. 0295
250 353 sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton erityisasiantuntija Lea Stenberg,
lea.stenberg@valli.fi puh. 050 323 5533

-

sihteeri välitti muistutusviestin kuntien vanhusneuvostoille 30.1.2018

c) Keskusteltiin satasoten tämänhetkisestä tilanteesta. Selvitetään palvelukokonaisuutta. Pohditaan
palvelun tuottaminen sitä kautta, mitä kukin erityisryhmä tarvitsee - maakunnalla
järjestämisvastuu, missä palvelupisteet, joista palveluja saadaan? Järjestelmää ei kannata tehdä
kysyntään vastaamattomalle vanhalle pohjalle. Työ etenee ja kärkihankkeet soten vanhuspalvelujen
osalta mm. ovat käsittelyssä. Työryhmistä olo, että pullautettiin järjestöt ja yksityiset
palvelutuottajat pois – ryhmiä on pienennetty – tämä ei ole ollut tarkoitus – kolmas sektori ja
järjestöt on se, mitä uusi maakunta tarvitsee palvelujen tuottamisessa. Ei onnistu ilman kolmatta
sektoria ja järjestöjä.
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12. SEURAAVA SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Tiistai 24. huhtikuuta klo 10 – Porin taidemuseo, Eteläranta, 28100 PORI
GPS-koordinaatit
Lat: N 61° 29' 24.93"
Long: E 21° 47' 38.77
13. SEURAAVA PIENTYÖRYHMÄN KOKOUS
Maanantaina 5.3. klo 9 Satakuntaliitto (Roininen, Kangassalo, Telin, Henell, Keltto). Mukaan tulee myös
Sanna Paala Satakunnan Yhteisökeskuksesta keskustelemaan nuorten osuudesta syksyn yleisöseminaarissa.
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 15:20

