SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO
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Paikka: Satakuntaliitto, neuvotteluhuone 1
Aika: keskiviikko 29.4.2015 klo 13 – n klo 15
LÄSNÄ
Haavisto Jarkko
Henell Matti
Hyttinen Marjatta (Eila Vehmasen varajäsen)
Kangassalo Ritva
Keiholehti Esko
Keltto Aku (poistui n klo 14)
Lehmussalmi Riina
Metsäkallas Pirkko
Rajala Pertti, puheenjohtaja
Roininen Irma, varapuheenjohtaja
Teeri Sari
Telin Tuula
Vehmanen Eila
Viinamäki Terttu
Koivula Ulla, sihteeri
1. Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Pertti Rajala avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi. Eila
Vehmanen ei päässyt kokoukseen, joten tilallaan varajäsenensä Marjatta Hyttinen. Ritva
Kangassalo oli estynyt tulemaan kokoukseen eikä hänelle ole nimetty varajäsentä. Riina
Lehmussalmi ei päässyt kokoukseen.
2. Living Lab –esittely, Niina Holappa, Prizztech
Niina Holappa esitteli Living Lab –hanketta. Esittelyaineisto löytyy Satakunnan
vanhusneuvoston sivuilta. Uusi hanke käynnistymässä Satakunnan Ammattikorkeakoulun
kanssa. Raha ei liiku: yritykset antavat maksutta käyttöön laitteita, hoitohenkilökunta antaa
työpanoksensa ja laitteita kokeilevat ihmiset voivat antaa kommentteja toimivuudesta.
Käyttäjät ovat kehittämässä teknologiaa.
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3. Eurajoen kunnan kulttuurikaveritoiminta, Pirjo Jaakkola
Pirjo Jaakkola esitteli Eurajoen kunnan kulttuurikaveri –toimintaa. Kaikille ikäihmisille
kulttuuria -hanke on loppunut 31.3.2014, mutta toiminta jatkuu sosiaalitoimen sekä
kulttuuritoimen yhteistyöllä. Yhtenä hankkeen tavoitteena oli toteutunut kulttuurin
vuosikello. Tällä pyritään saamaan tapahtumia ympäri vuoden. Kulttuurikaveritoiminnassa
heillä on nyt 25 henkilöä mukana viemässä tilaajan esimerkiksi jalkapallo-ottelua katsomaan
tai konserttiin. Kulttuurikaveri sitoutuu vain yksittäiseen tapahtumaan, hänen ei tarvitse
sitoutua systeemiin loppuelämäkseen.
Kulttuurikaveritoiminnan yhdyshenkilöt, välittäjät:
Toiminnanohjaaja Ritva Parjanen
puh. 044 312 4329 / ritva.parjanen@eurajoki.fi
Toiminnanohjaaja Kaarina Tamminen
puh. 044 312 4924 / kaarina.tamminen@eurajoki.fi
Lisätietoa toiminnasta myös:
Kulttuurisihteeri Pirjo Jaakkola
puh. 044 3124 266 / pirjo.jaakkola@eurajoki.fi
Muustakin Eurajoen ikäihmisille suunnatusta toiminnasta löytyy mm.
http://www.eurajoki.fi/html/fi/kulttuuria.html
4. Edellisen kokouksen (30.1.2015) muistion hyväksyminen
Muistio hyväksyttiin muutoksitta ja se löytyy Satakunnan vanhusneuvoston nettisivuilta.
5. Toimintasuunnitelman läpikäyminen
Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2015 on kohta: ”Kutsutaan sosiaali- ja terveyslautakuntien
edustajia vuorovaikutteiseen keskustelutilaisuuteen (iltatilaisuus) mahdollisesti syksyllä”.
Sosiaalilautakuntien tapaaminen pitäisi valmistella huolellisesti – kysymykset, toiveet.
Tilaisuuden on toimittava yleisellä tasolla. Ei pohdita yhden kunnan pikkutarkkoja asioita.
Kiteytetty viesti kutsuttaville välitettynä jo ennen tapaamista. Jokaisesta
sosiaalilautakunnasta voitaisiin kutsua esim. 1 – 3 edustajaa paikalle? Pientyöryhmä voisi
kehitellä kysymyksiä ja rakentaa tilaisuudesta houkuttelevan, sillä väkeä hankala saada
liikkeelle.
6. Työseminaarin 11.3.2015 (Noormarkun Klubi) palaute
Palaute 11.3. seminaarista oli positiivista. Tiivistelmänä voidaan sanoa, että halutaan
vastaisuudessa lisää keskustelumahdollisuuksia, luentoja aiheista, jotka käsittelevät tätä
päivää sekä tulevaisuutta, ryhmätöitä sekä mahdollisesti kunkin Satakunnan maakunnan
vanhusneuvoston terveisiä kuultaviksi kaikille. Palautekoosteen voi kukin halutessaan tilata
ulla.koivula@satakunta.fi
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7. Syksyn seminaarin / tapahtuman suunnittelua
Totesimme, että järjestämme oman seminaarimme jonakin muuna aikana kuin
valtakunnallisella vanhusten viikolla. Vuonna 2015 Vanhustenpäivää vietetään sunnuntaina
4.10. ja Vanhustenviikkoa 4.-11.10.2015. Materiaalia vanhusten viikon
tapahtumajärjestäjille löytyy osoitteesta
http://www.vtkl.fi/fin/kampanjat/vanhustenpaiva_ja_viikko/materiaali/
Alustava aika seminaarille on syyskuun loppupuoli – lokakuu aikaisintaan.
Teemaksi ajateltiin muistihäiriöitä sekä toiseksi osuudeksi tietoa tehokkaasta
vanhusneuvostotoiminnasta. Ulla kysyy Maritta Salonojaa puhumaan muistihäiriöistä 45
minuutin osuuteen ja sen jälkeiseen keskusteluun. Pirkko Metsäkallas kysyy Timo Huhtasta
Raumalta puhumaan noin 1 ½ tunnin osuuteen tehokkaasta vanhusneuvostotoiminnasta. Sen
jälkeen mahdollisesti keskustelevia ryhmätöitä sen mukaan, miten Timo Huhtasen mielestä
on sopivinta.
Kohdeyleisönä kaikki Satakunnan maakunnan vanhusneuvostot ja niistä kaikki jäsenet
kutsutaan paikalle. Kokoamalla meidät kaikki yhteen, on helppo vaihtaa kokemuksia
vanhusneuvostojen toiminnoista keskenään.
Satakuntaliitto tarjoaa tilan, luennoitsijat sekä kahvia ja pullaa.
8. Syksyn kokousten vierailijatoiveita:
-

Aikuisterveydenhuollon päällikkö Anne Tarhasaari Pohjois-Satakunnan
Peruspalvelukuntayhtymän aikuisneuvolasta Kankaanpäästä tulee syksyn ensimmäiseen
kokoukseen kertomaa PoSa:n Hyvinvoinnin portaista 65 –vuotiaille.

-

Riskienhallintapäällikkö Pasi Vainio Porin kaupunkikonsernista SamaaTurvaa
turvallisuussuunnitelman esittely myöhemmin

9. Irma Roininen kertoo Porin vanhusneuvoston tekemistä aloitteista. Muutkin jäsenet voivat
tässä kohtaa kertoa omia kuulumisiaan.
Porin Vanhusneuvoston kuulumiset:
Järjestimme 24.3 seminaarin aiheesta "Omaishoito ja ikäihmisten kuntoutus".
Lähetimme kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja perusturvalautakunnalle
lausunnon kotihoitohenkilökunnan lisäämisestä 20 työntekijää / vuosi, joka on hyväksytty
vanhuspalvelusuunnitelmassa.
Teimme aloitteet fysioterapeuttien palkkaamisesta kotihoitoon sekä aloitteen Porin reunaalueiden ikäihmisten liikenneyhteyksien parantamisesta.
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Ikäihmisten pyynnöstä tehtiin Satakunnan Kansalle lausunto koskien lehden lähilaatikoihin
jakamista ilman lisälaskua. Jakelu muuttuu niillä alueilla, joissa Satakunnan Kansa on jaettu
kotiovelle saakka. Lehti jaetaan edelleen varhaisjakeluna, mutta 11.5. alkaen se jaetaan
samaan laatikkoon kuin Postin jakama päiväposti. Muutos koskee noin 4 000 tilaajaa.
Lokakuussa pidetyn kansalaisraadin palautepäivä oli maaliskuussa. Tänä vuonna järjestetään
ikäihmisten kansalaisraati uudelleen.
Vanhuspalvelusuunnitelman arviointi tehtiin helmikuussa, siinä vanhusneuvoston
puheenjohtaja mukana, kuten suunnitelmaa tehtäessäkin.
Pori Seuran järjestämään Porin Päivän (24.9 - 27.9) tapahtumien aiheeksi otetaan tänä
vuonna ikäihmiset teemalla "Elämää vuosiin". Porin vanhusneuvosto on järjestelyissä
mukana perusturvan kanssa.
10. Muut asiat
Rauma: Pirkko Metsäkallas – Raumalla aloitettu pitkä projekti kyselyllä 14 yhdistykselle,
jotka neuvostossa ovat. Kustakin yhdistyksestä 10 ihmistä vastasi. 140 vastauslomaketta
saatiin takaisin. Timo Huhtanen on käsitellyt nämä ja tehnyt yhteenvetoja. Kysely alkoi
kysymyksellä onko kokenut ikäsyrjintää – yli 40 henkilöllä oli tästä kokemus. Näistä yli 20,
joilla oli useita kokemuksia ikäsyrjinnästä. Terveyskeskuksessa ja kadulla oli eniten näitä
kokemuksia. Toinen osa kyselyä oli neuvostolle tärkeä: kymmenen asiaa – kotihoito,
omaishoito, kuljetuspalvelut, ystäväpalvelu, kulttuuri, tiedotus, virkistystoiminta, liikunta,
luentotilaisuudet ja terveyspalvelut. Pohja saatiin – terveyspalvelut ja kotihoito olivat ykkösja kakkossijoilla ylivoimaisesti. Sekä omaishoito.
Toiminnan painopistealueet olivat: yhteistyö Rauman muiden järjestöjen kanssa, yhteydet
kaupunkiin, valtakunnallinen yhteistyö, yhteydet yksityisiin palveluntuottajiin ja yhteydet
lääke- ja luontaistuotetoimijoihin. Näistä kaksi ensin mainittua olivat eniten kannatusta
saaneita.
Kolmas osio kyselyssä oli: mihin neuvoston pitäisi pitää yhteyttä – kaupunki ja toiset
järjestöt. Asiakokonaisuuksien pohjalta perustettiin työryhmät: terveyspalvelut, omaishoito,
kotihoito sekä liikenne. Työryhmät ovat tehneet työtään niin, että kukin ryhmä selvitti
tilanteen Raumalla ja pohti, mikä on korjattavaa.
Raportit käydään vielä yhdessä tarkkaan läpi ja katsotaan, mihin päädytään. Tehdäänkö
niistä yhdessä kunnallinen aloite vai voidaanko joissakin asioissa edetä siten, että viesti
menee suoraan a.o. toiminnasta vastaaville. Tämä on ensi viikon kokouksen aihe.
Lopullinen päätös tehdään koko neuvoston kokoontuessa 12.5.
Raumalla on vanhusten kulttuuriviikko vanhusten viikon aikana.
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Eura: vanhusneuvosto antoi lausunnon hyvinvointisuunnitelmasta. Meni valtuuston
asiakirjojen liitteeksi. Tämän valmistelussa syntyi sähköpostirinki vanhusneuvoston jäsenten
välille ja se on koettu erittäin hyväksi tavaksi viestittää.
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Järjestösanomat
Todettiin, että Järjestösanomien esittely menee parhaiten kysymällä tiedot suoraan heiltä ja
välittämällä ne kaikkien käyttöön: Aiemmista vuosista poiketen Satakunnan
Järjestösanomat - lehti julkaistaan tänä vuonna viitenä erillisenä sivuna osana Satakunnan
viikkoa. Ensimmäinen sivu julkaistiin 29.4., seuraavat julkaisut ovat 24.6., 26.8., 28.10. ja
2.12.2015.
Sivulla julkaistaan ajankohtaisia, kiinnostavia juttuja järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta.
Valinnan kullakin sivulla julkaistavista jutuista tekee JYTRYn Järjestösanomat - työryhmä,
joka myös pidättää oikeuden juttujen muokkaamiseen. Juttutyyppi voi olla artikkeli,
kolumni tai mikä vaan. Sivulle mahtuu aina yksi n. 2600 merkin artikkeli kuvalla, yksi n.
1500 merkin kolumni/muu juttu kuvalla ja 3 - 4 kpl lyhyitä, n. 300 - 400 merkin juttuja (voi
käyttää esim. tapahtumatiedotteena tmv.)
Jos haluatte tarjota juttuanne julkaistavaksi sivulla, toimitattehan sen sähköpostin liitteenä
kaksi viikkoa ennen lehden julkaisupäivää: milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi. Esim.
seuraavaan lehteen tarkoitetut jutut pitää siis olla Miljalla viim. 10.6.
11. Seuraavien kokousten ajankohdat
Satakunnan vanhusneuvoston kokous 4.6. on peruutettu. Tuolloin kokoontuu pelkästään
pientyöryhmä Diakonialaitoksen Ravintokeskuksen pienessä neuvotteluhuoneessa klo 14
alkaen.
Satakunnan vanhusneuvoston seuraava kokous on Satakuntaliiton neuvotteluhuone nro
ykkösessä torstaina 10. syyskuuta klo 13.
12. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin n. klo 15

