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LÄSNÄ
Helppolainen Toini
Kangassalo Ritva
Keiholehti Esko
Metsäkallas Pirkko
Rajala Pertti, puheenjohtaja
Roininen Irma, varapuheenjohtaja
Teeri Sari
Telin Tuula
Vehmanen Eila
Viinamäki Terttu
Koivula Ulla, sihteeri
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pertti Rajala avasi kokouksen ja toivotti väen tervetulleeksi. Sen jälkeen
varapuheenjohtaja Irma Roininen pyysi puheenvuoron. Roininen ojensi eläkkeelle jäävälle
maakuntajohtajalle pienen lahjan ja muisteli Satakunnan maakunnallisen vanhusneuvoston
alkuaikoja. Tuolloin pohdittiin, mitä voidaan tehdä vanhusten hyväksi – harkittiin hanketta
ja anottiin rahoitusta vanhusasiamiehen saamiseksi Satakuntaan, mutta rahoitusta ei saatu.
Päädyttiin ehdottamaan maakuntajohtajalle, että Satakuntaan muodostetaan maakunnallinen
vanhusneuvosto. Maakuntajohtaja Rajala vei asian maakuntahallitukseen ja se hyväksyttiin
maakuntavaltuustossa. Irma Roininen totesi Pertti Rajalan olleen vahva runko
maakunnallista vanhusneuvostoa perustettaessa ja sen toiminnan jatkuessa.
Maakuntajohtaja Rajala kiitti Satakunnan vanhusneuvostoa ja sen taustajärjestöjä sekä kahta
sihteerinä toiminutta eli Tuula Teliniä ja Ulla Koivulaa. Rajala totesi, että maakunnallista
vanhusneuvostoa perustettaessa oltiin aikaamme edellä – nykypäivänä laki sisältää
maakunnalliset neuvostot pakollisina. Hän totesi systeemin toimineen hyvin: Satakuntaliitto
tarjoaa tilat ja kahvit kokouksia varten, joten toimii kustannustehokkaasti. Rajala totesi
vielä, että sosiaalipuolen asiat ovat työtaustastaan johtuen tuttuja, mutta vanhuspalvelujen ja
vanhustyön moninaisuus on tullut hänelle puheenjohtajuutensa kautta hyvin esille ja hän on
saanut uutta tietoa, mikä sinällään on arvokas asia.
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2. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
Matti Henell ilmoitti esteestä saapua kokoukseen ja hänen tilallaan oli varajäsenensä Toini
Helppolainen. Aku Keltto ilmoitti esteestä saapua kokoukseen vasta juuri ennen kokouksen
alkua, joten varajäsentä ei ehditty kutsua paikalle. Riina Lehmussalmi ja Arto Sinisalo eivät
olleet kokouksessa eivätkä varajäsenensä olleet paikalla.
3. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION TARKASTAMINEN
13.9.2016 kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta
4. UNELMAELOA RAKENTAMASSA –TYÖSEMINAARIN PALAUTE
Satasoten muutosagentti Pirjo Rehula toivoi Satasoten työryhmän käyttöön tiivistelmää
Unelmaeloa rakentamassa –työseminaarin työpajojen aineistoista. Ritva Kangassalo ja Irma
Roininen kävivät aineistot läpi ja tekivät tiivistelmän, joka sai kokouksessa hyvää palautetta.
Sitä muokataan vielä hieman ja lähetetään sitten Rehulan kautta käyttöön. Se laitetaan myös
Satakunnan vanhusneuvoston nettisivuille. Mukaan liitetään myös kiitettävä numeraalinen
palaute.
Todettiin, että meidän tulee huolehtia siitä, että kunnalliset vanhusneuvostot säilyvät. Ne
seuraavat kunnassa päätöksentekoa läheltä. Neuvoston toiminta on laajempi kuin sosiaali- ja
terveyspalvelut. Kunnalle jää isoja asioita, joissa vapaa-aikatoimi, virkistyspalvelut, yleinen
hyvinvointi, teiden hiekoitus, infra ym. mukana. Nämä eivät poista kunnallisen
vanhusneuvoston tarvetta. Ikäihminen on kuntalainen.
Todettiin, että kansanedustajille tulisi antaa ajankohtaista tietoa vanhusneuvostojen
tarpeellisuudesta. Päätettiin tehdä lausunto kuntien vanhusneuvostojen säilymisen puolesta.
Konkreettiset tarpeet viestitetään tätä kautta. Kansalaisen osallisuutta tulee korostaa ja
Satakunnan vanhusneuvoston jäseniä olikin mukana esim. kuntakierroksilla. Asiat eivät saa
jäädä sanahelinäksi = ”Kuullaan mutta ei kuunnella”.
Pirkko Metsäkallas ehdotti, että ensi vuoden työseminaari voitaisiin järjestää Raumalla.
Puheenjohtaja kannatti asiaa.
5. MAAKUNNALLISESTA VANHUSNEUVOSTOSTA TIEDOTUSVÄLINEILLE
Unelmaeloa rakentamassa –työseminaarin jälkeen viestitti Satasoten muutosagentti Pirjo
Rehula, että Suomen maassa ainutlaatuista on se, että on maakunnallinen vanhusneuvosto ja
että se on osana valmistemassa Satasoten ikääntyvien palveluita.
Todettiin, että tiedotusvälineille pitäisi maakunnallisesta vanhusneuvostosta laittaa tietoa.
Irma Roininen on jo aloittanut tekstin kirjoittamisen ja sitä käsitellään pientyöryhmän
kokouksessa 9.1.2017. Todettiin, etteivät tiedotusvälineet useinkaan tule paikalle
tilaisuuksiin vaan toivovat paremminkin valmista tekstiä kutakin tapahtumaa koskien.
Tiedotteen lähettäminen ajoitetaan lakivalmistelujen yhteyteen ensi vuoden alkupuolelle.
Tärkeänä asiana mukana tulee olla mm. kunkin ikäihmisen henkilökohtainen valinnan
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vapaus. Otetaan mukaan tietoa vanhusneuvostoista ja niiden tarpeellisuudesta maakunnalliset vanhusneuvostot eivät poista kunnallisen vanhusneuvoston tarvetta.
6. VANHUSNEUVOSTOILTA TOIMINTAKERTOMUKSET
Aikaisemmin toimittiin niin, että Satakunnan vanhusneuvoston sihteerille lähetettiin kunkin
kunnan jokaisen kokouksen muistio ja vuoden lopussa sihteeri teki näistä koosteen. Nyt on
sovittu, että kunkin kunnan vanhusneuvosto toimittaa vuoden lopussa tai seuraavan vuoden
alussa Satakunnan vanhusneuvoston sihteerille listauksen tärkeimmistä vuoden aikana
käsitellyistä asioista ja / tai toimintakertomuksen. Pientyöryhmässä käydään kaikki
saapuneet listaukset läpi ja tutustutaan tätä kautta kunkin kunnan vanhusneuvoston
toimintaan. Tästä on apua esimerkiksi seuraavaa työseminaaria järjestettäessä.
7. YLEISÖTILAISUUS 2017
Pohdittiin vaihtoehtoa pitää tuleva yleisöseminaari Satakunnan ammattikorkeakoulun
uusissa tiloissa syksyllä Porissa. Normaalisti yleisöseminaari on järjestetty keväisin. Tämä
tila on kuitenkin käytettävissä vasta syksyllä.
Maakunnan kuntien vanhusneuvostojen jäsenten työseminaari voitaisiin järjestää siten jo
keväällä kun se normaalisti on järjestetty syksyllä. Ja tällä kertaa tilaisuus pidettäisiin
Raumalla, jolloin myös Rauman ikäihmisten neuvoston väkeä pääsisi paremmin
osallistumaan tilaisuuteen. Tätä asiaa käsitellään 9.1.2017 pientyöryhmän kokouksessa ja
mukaan tulee tuolloin myös Rauman ikäihmisten neuvoston Pirkko Metsäkallas.
Puheenjohtaja kannatti sitä, että tapahtumia järjestetään ympäri maakuntaa muuallakin kuin
Porissa.
8. SATAVUOTIAIDEN MUISTAMINEN ITSENÄISYYDEN JUHLAVUONNA 2017
Puheenjohtaja kertoi, että maakuntahallitus otti innolla vastaan Satakunnan
vanhusneuvoston idean muistaa itsenäisyyden juhlavuonna sata vuotta täyttäviä maakunnan
asukkaita pienimuotoisella lahjalla. He ehdottivat lisäksi, että myös kaikki jo sata vuotta
täyttäneet pääsevät mukaan muistettavien joukkoon. Maksimimääräraha tätä varten on
10.000 euroa.
Käytännön asioiden hoitamiseksi kutsutaan tammikuussa koolle palaveri, johon pyydetään
kunkin maakunnan vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri TAI asiaan sitoutuva /
sitoutuvat henkilöt kyseisestä neuvostosta. Palaverissa sovitaan käytännöt ja pelisäännöt ja
esitellään tämä asia kokonaisuudessaan. Tiedotusvälineitä kutsutaan mahdollisesti tähän
palaveriin mukaan.
Lahjana on hyvinvointilahjakortti, joka ostetaan kunnan paikalliselta palvelun tuottajalta:
kampaaja, hieroja, kosmetologi tms. Syntymäpäiväsankari saa itse päättää, valitseeko hän
käyttöönsä hieronnan, jalkahoidon, manikyyrin, kampauksen tms. Palvelun hinta saa olla
maksimissaan 80 euroa ja sen laskuttaa paikallinen palvelun tuottaja suoraan
Satakuntaliitolta. Hintaan voidaan tarvittaessa lisätä joko palvelun käyttäjän taksimatka
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palvelun tekijän luokse tai palvelun tekijän matka palvelun käyttäjän luokse mikäli
kulkeminen on hankalaa.
Tarkoitus on, että paikallinen vanhusneuvosto toimii tässä asiassa asiantuntijana siltä osin,
mikä palveluntarjoaja paikallisista yrittäjistä kullekin asiakkaalle olisi sopivin. Kannatettiin
paikallisten pienyrittäjien suosimista.
Samoin pyydetään, että paikallinen vanhusneuvosto käy ojentamassa lahjakortin ja
onnittelukortin syntymäpäiväsankarille. Satakuntaliitto tekee onnittelukortin ja lähettää sen
vanhusneuvoston yhteyshenkilölle. Kuntaa pyydetään olemaan mukana myös, sillä
Suomi100-teemanahan on YHDESSÄ. Kunnalta tulisivat kukat ja henkilö
onnittelukäynnille. Tarvittaessa voi kunta laskuttaa ostamansa kukat Satakuntaliitolta tai
kunnan vanhusneuvoston määrärahasta.
Mahdollisuuksien mukaan käydään onnittelukäynnillä oikeana syntymäpäivänä. 1-2 henkeä
per vanhusneuvosto menee käymään ojentamassa lahjakortin ja kortin sekä kunnasta 1-2
henkeä ojentamaan kukkia.
9. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMIKAUDEN PÄÄTTÄMINEN
Nykyinen vanhusneuvosto on valittu kaudelle 2014 - 2016. Puheenjohtajuus on virkaan
sidottu. Maakuntajohtaja Pertti Rajalan jälkeen puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Jukka
Mäkilä. Sen jälkeen maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä ellei hän tee muuta päätöstä asiassa.
Kunnallisvaalien jälkeen aikataulu uuden vanhusneuvoston muodostamiselle on avoin.
Uusien kunnanvaltuustojen toimikausi alkaa 1.6.2017 ja sitten kunnissa järjestäydytään.
Kaksi seuraavaa vuotta jatkuu kaikkien hallintoelimien osalta nykyisen tiedon mukaan
samana. Olemassa olevat toiminnot jatkuvat.
Loka-marraskuussa lienee ylimääräinen maakuntavaltuuston kokous joka asettaa
maakuntahallituksen. Hallitus kokoontuu 2018 ja asettaa omat toimikuntansa, joista yksi on
vanhusneuvosto. Ensi syksynä pitää heti lähteä käymään keskustelua toimintasäännön
mukaan.
Kevään aikana käydään Satakunnan vanhusneuvoston toimintasääntö läpi. Onko siinä
uudistamistarpeita, puuttuuko jokin taho ym. Sitä pitää peilata tulevan maakunnan
säädöksiin. Toimintasääntö viedään loppukevään vanhaan maakuntahallitukseen. Tulevista
jäsenistä pyydetään ehdotuksia. Tämä asia käydään läpi pientyöryhmän kokouksessa
9.1.2017. Henkilöesitykset pyydetään syksyn alussa tahoilta, joita pidetään tähän sopivina ja
järkevinä. Näin ehdotukset ovat valmiina kun maakuntahallitus asettaa toimikunnat.
Toimikausi tulee olla vuoden 2018 loppuun.
Uusi maakuntavaltuusto valitaan presidentinvaalien yhteydessä 2018, jolloin kevään
kokoukseen ei välttämättä vielä kiirehditä vanhusneuvostoasian kanssa ellei laki sitä
edellytä.
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Uuden maakunnan aloittaessa toimintansa tulevat voimaan myös uudet lait joiden mukana
voi tulla muita kriteerejä huomioonotettaviksi eli kaikki voi vielä muuttua.
10. TOIMINTAKERTOMUS JA ITSEARVIOINTI
Lisätään satavuotiaiden muistaminen ja itsearviointi. Lisäksi korjataan kaksi jäsenten
kotipaikkakuntaa. Näillä korjauksilla ja lisäyksillä hyväksytään toimintakertomus.
Toimintakertomus käsitellään vielä pientyöryhmän kokouksessa 9.1.2017.
11. TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Lisätään, että tämä on nykyisen vanhusneuvoston viimeinen toimintavuosi. Toimintasääntö
tullaan käymään läpi ja siihen lisätään mahdolliset muutokset. Tehdään esitys uudesta
vanhusneuvostosta maakuntahallitukselle. Näillä lisäyksillä hyväksyttiin
toimintasuunnitelma.
12. SUOMEN VANHUSNEUVOSTOJEN SEMINAARI ALULLE
Idea koko Suomen kunnallisten vanhusneuvostojen yhteisestä seminaarista syntyi
keskusteluissa Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan vieraillessa
Satakuntaliitossa 8.6.2016. Takavuosina Helsingissä on ollut vastaavia koko valtakunnan
kattavia seminaareja ja ne on järjestetty Kuntaliitosta. Eeva-Liisa Virnes on ollut mukana
järjestämässä. Päätettiin, että Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri kontaktoi Eeva-Liisa
Virnestä. Pystytäänkö järjestämään Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa
yhteistyönä?
Satakunnan vanhusneuvostolle tämä olisi yksinään liian iso tehtävä kun huomioidaan
resurssit.
13. PIENTYÖRYHMÄN KOKOONPANO
Päätettiin, että pientyöryhmän kokoonpano ja henkilömäärä pidetään nykyisenä: Aku Keltto,
Ritva Kangassalo, Irma Roininen, Tuula Telin, sihteerinä Ulla Koivula. Lisäksi päätettiin,
että vanhusneuvoston jäseniä kutsutaan kokouksiin tarpeen mukaan. Esimerkiksi 9.1.
pientyöryhmän kokoukseen tulee mukaan Pirkko Metsäkallas, sillä kevään työseminaaria
suunnitellaan pidettäväksi Raumalla.
14. MUUT ASIAT
Aloite geriatrian professuurista Satakunnassa, johon puheenjohtajalta kannustava vastaus.
Sari Teeri kirjoittaa pohjan yhdessä Irma Roinisen kanssa. Päätettiin tehdä aloite ja
korostettiin, että se vaatii huolellista valmistelua ja tarkkuutta. Sari Teeri mukana aloitteen
tekemisessä.
Tuula Telin osallistui eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan kokoukseen, missä tuli asiana
esille talvisten teiden liukkaus ja kenkien liukuesteet. Joissakin kunnissa kunta tarjoaa
vanhusväestölle liukuesteitä, toisissa kunnissa ei. Päätettiin kirjoittaa kaikkiin kuntiin
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toivomus siitä, että ikäihmisille tarjotaan liukuesteet kenkiensä pohjiin. Tiedote tehdään
viimeistään pientyöryhmän kokouksessa 9.1.2017.
Irma Roininen saa ansioristin vapaaehtoistoiminnasta ja kakkukahvit tarjotaa avoimessa
tilaisuudessa Liisanpuistossa Porissa 25.1.2017 klo 14. Virallinen osuus alkaa klo 14.15.
Ritva Kangassalo toivotti kaikki tervetulleiksi.
15. SEURAAVA VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 klo 10 Satakuntaliitto, neuvotteluhuone 1.
16. SEURAAVA PIENTYÖRYHMÄN KOKOUS
Maanantaina 9. tammikuuta 2017 klo 10, neuvotteluhuone 3
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

