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Teams-kokous / Satakuntaliitto, neuvotteluhuone 1

LÄSNÄ
Aro-Heinilä Asko, puheenjohtaja
Henell Matti
Hiltunen Leea
Kangassalo Ritva
Pudas-Tähkä Sanna-Mari (Aku Kelton varajäsen)
Riuttamäki Simo
Silvola Keijo
Telin Tuula
Valtanen Taimi paikalla klo 14.50 alkaen (Tuulikki Pajusen varajäsen)
Vuohiniemi Jouko (Irma Roinisen varajäsen)
Koivula Ulla, sihteeri
Esteestä ilmoittivat: Teeri Sari ja Kankaanranta Päivi
Ei läsnä: Keiholehti Esko
1. Kokouksen avaaminen – Asko Aro-Heinilä
Pitkään aikaan ensimmäinen kokoontuminen tammikuun lopun jälkeen – tervetuloa.
Tarkoitus oli kokoontua fyysisesti, mutta nyt kokoonnutaan pääosin etänä. Vietettiin
hiljainen muistohetki Säkylän kunnan monipuolisen ja aktiivisen toimijan, Olavi Mäkisen
muistoa kunnioittaen.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Keijo Silvola ja Asko Aro-Heinilä neuvotteluhuone 1, muut osallistujat Teamsin kautta
paikalla. Estyneenä Esko Keiholehti, Irma Roininen (varajäsen paikalla), Aku Keltto
(varajäsen paikalla) ja Tuulikki Pajunen (varajäsen paikalla). Esteestä ilmoittivat Sari Teeri ja
Päivi Kankaanranta.
3. Mitä Satakuntaan kuuluu – Aro-Heinilä
Satakunta on teollisuusvaltainen ja ulkomaankaupasta riippuva alue. Tilauksia
teollisuudessa on vuoden loppuun asti jonkin verran, mutta sisään tulevien tilausten määrä
pienenee. Talvesta voi tulla hankala, jos korona aktivoituu nykyisellä tahdilla. Aitoa
kaupallista kysyntää tarvitaan. Ohjelmavalmisteluja ja uutta maakuntastrategiaa tehdään.
Satakunnassa olemassa elinkeinorakenteen monipuolisuus, väljä asuminen, väljät
olosuhteet, uudistumistoimintaa elinkeinoissa ja kehitystyössä. Positiivisiakin merkkejä on.

Lyhyemmän tähtäimen toimenpiteillä edetään, mutta tavoitellaan pitkäjänteistä kasvua
koko maankuntaan: nuorille, työikäisille ja ikäihmisille.
Kommentteja:
Hyvä kuulla realistinen puheenvuoro oman maakunnan tilanteesta. Ympärilleen on hyvä
luoda positiivista eteenpäinmenoa.
4. Muistion tarkistaminen 28.1.2020
Muistio hyväksyttiin.
5. 10-vuotishistoriikki
Historiikki on valmistunut. Postitetaan Satakunnan vanhusneuvoston jäsenille ja
varajäsenille sekä maakunnan kuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajille. Historiikki
tulee sähköisenä Satakuntaliiton verkkosivuille luettavaksi. Sihteeri ilmoittaa osoitteen, kun
se on selvillä.
6. SataDigi -kuulumiset, projektipäällikkö Joni Jokela
Käsiteltiin tämä asiakohta kokouksen alussa aikaistettuna jo toisena asiakohtana Jokelan
päällekkäisestä menosta johtuen.
Joni Jokela SataDigi -hankkeesta kertoi hankkeen vaiheista (esitys liite 1).
Vuoteen 2023 mennessä viranomaispalvelut ensisijaisesti sähköisenä – digitaitoja tarvitaan
entistä enemmän.
Tasa-arvoista digitukea tavoitellaan saatavaksi Satakunnassa – ketään ei jätetä yksin –
kaikilla pitää olla mahdollisuus käyttää sähköisiä kanavia ja tukea on saatavissa.
Mistä digitukea saa? Digitukea on Satakunnassa tarjolla laajasti, mutta alueellisia eroja on.
Pienissä kunnissa henkilöresurssit pieniä – hankalampaa. Pori, Rauma, Kankaanpää – tukea
löytyy helpommin.
Hanke jatkuu vielä vuoden ajan päättyen 30.10.2021.
Rakennetaan verkosto digitukijoista. Verkostoon voivat kaikki digitukea antavat liittyä ->
Yhteys joni.jokela@satakunta.fi
Halu oppia lisää on suuri – satakuntalaisilla on motivaatio korkealla.
Henkilökohtaista palvelua toivotaan kuitenkin edelleen myös.
Lisätietoja: http://www.satakuntaliitto.fi/satadigi
Kommentteja:
Matti Henell: Eläkeliiton kokouksessa digiasiat tulivat esillä – kulkuvaikeudet hajaasutusalueilla.
Leea Hiltunen – EETU ry lähestynyt KELA:a – miten KELA:ssa toimitaan, ettei yksikään jää
syrjään – kannanotto budjettikäsittelyyn menossa – toimintaedellytyksiä vahvistettava.
7. Pientyöryhmän käsittelemiä aiheita kevät-alkusyksy 2020
Käytiin lyhyesti läpi pientyöryhmän käsittelemiä asioita keväästä syksyyn (liite 2).
Vuosikellotyyppinen esittäminen toimintasuunnitelmaan voisi olla hyvä käytäntö.
Tiivistetään Satakunnan vanhusneuvoston omaa työskentelyä ja palataan useampiin
kokoontumisiin.

Taimi Valtanen saapui kokoukseen Teamsin kautta klo 14.50.
Kommentit:
Leea Hiltunen: Viestit ovat hyvin kulkeneet pientyöryhmältä Satakunnan vanhusneuvoston
jäsenille. Raumalla kokoontunut työvaliokunta kokouksiin, kun ison joukon kanssa ei olla
voitu kokoontua.
Koko neuvoston kesken kokoontuminen Teamsin kautta tai paikan päällä sai kannatusta.
8. Ylijäämäruoka / hävikkiruoka
Liisa Luomanen Kuluttajat ry (toimeksi saaneena) kontaktoi Satakunnan vanhusneuvostoa
ehdottaen maakunnallisen ohjeistuksen laatimista hävikkiruoan jakeluun. Todettiin, että
kunnilla on jo hyviksi todettuja käytäntöjä. Sihteeri jakaa Luonnonvarakeskukselta saadut
aineistot sekä listauksen linkeistä, joiden kautta löytyy vinkkejä ja tietoa hyvistä
käytännöistä hävikkiruoan jakeluun (liite 3). Luettelosta on toivottavasti apua kehitettäessä
hävikkiruoan jakelua kunnissa ja listaus kertoo, mistä on saatavissa ajantasaista tietoa
kootusti.
Kommentti:
Menettelytapa sai kannatusta.
9. Maakuntakierroksen tilanne
Satakunnan vanhusneuvoston jäsenten kuntakierrosvierailut maakunnan
vanhusneuvostoihin keskeytyi koronan vuoksi. Todettiin, että on tärkeää hoitaa vierailut
myös jäljellä oleviin kahdeksaan kuntaan henkilökohtaisesti. Näin ollen vierailut seuraaviin
kuntiin siirretään keväälle 2021: Eurajoki, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Karvia,
Merikarvia, Pori ja Siikainen.
10. Syksyn seminaari puheenjohtajille ja sihteereille (suunniteltu)
Tänä syksynä ei voida kokoontua fyysisesti koronauhan vuoksi. Seminaari päätettiin
kuitenkin järjestää nettiseminaarina Teamsin tai muun sähköisen välineen kautta. Yhteinen
tilannetiedon vaihtotilaisuus maakunnan vanhusneuvostojen puheenjohtajille ja
sihteereille. Alkuun Asko Aro-Heinilältä kooste ”Missä mennään Satakunnassa”. Kukin
kunta esittelee lyhyesti vanhusneuvostonsa toimintaa - mitä kuntaan kuuluu. Pohditaan,
miten keväällä valitut uudet vanhusneuvoston jäsenet voivat olla osaltaan kehittämässä
toimintaa ja miten hiljaista tietoa saadaan heille välitettyä pois jääviltä jäseniltä.
Pientyöryhmän jäsenet paikalla ja pientyöryhmä apuna järjestelyissä (ajankohta ja teknisen
toteutuksen pohtiminen). Jokin sähköinen työskentelypohja mukaan? Järjestetään
loppuvuonna 2020. Toivotaan, että kunkin kunnan sihteeri ja puheenjohtaja osallistuvat
samanaikaisesti toisiaan kontaktoiden - yhdestä pisteestä. Tilaisuuden kooste kuntien
vanhusneuvostojen ja Satakunnan vanhusneuvoston käyttöön.

Kommentteja:
Nettiseminaari sai kannatusta.
11. Työseminaari keväälle 2021 (suunniteltu)
Toteutus loppukeväälle, alkukesään tai kesätapahtumaksi 2021. Järjestelyihin voi ryhtyä
vasta, kun on näkemys siitä, että koronatilanne on rauhoittunut. Asiantuntijavieras
luennoimaan. Yhtenä käsiteltävänä aiheena uudistettu Ikäohjelma.
Sihteeri tekee nykyisille vanhusneuvostojen jäsenille kyselyn, mitä muutoksia
asiantuntijaseminaariin / työseminaariin toivotaan – kuntavaalien jälkeen valittavat
vanhusneuvostojen uudet jäsenet osallistumassa, kun uudet vanhusneuvostot on asetettu.
Miten muut kuin kunnan vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat seminaariin, on
kuntakohtaista. Paikalle toivotaan niitä kunnan toimijoita, jotka aktiivisesti, aidosti ovat
kiinnostuneita vanhusneuvoston kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kenellä intressi, hänet
kutsutaan mukaan ammattinimikkeestä riippumatta.
Kommentteja:
Työseminaarin järjestäminen sai kannatusta.
Matti Henell: kuntavaalien jälkeen valitaan tosiaan uudet vanhusneuvostot – uudet
kannattaa kutsua, vaihtuvuutta ja uutta innostusta tulee mukaan. Alkukesä, loppukevät.
Jouko Vuohiniemi: kannattaa Henellin esitystä.
12. Kansanedustajayhteistyö
Käynnistetään valmistelut satakuntalaisten kansanedustajien ja Satakunnan
vanhusneuvoston tapaamiselle. Yksi tai maksimissaan kaksi sähköisesti järjestettyä
tapaamista tavoitteena. Teemaehdotus: Mitä Satakunnan vanhusväestölle kuuluu.
Satakuntalaisille kansanedustajille lähetetään linkki Satakunnan vanhusneuvoston
historiikkiin. Sihteeri keskustelee Satakuntaliiton viestintä- ja edunvalvonta-asiantuntija
Sanna Oksan kanssa kansanedustajille mahdollisesti sopivasta ajankohdasta. Pientyöryhmä
valmistelee kannanoton ja hyväksyttää sen Satakunnan vanhusneuvostolla. Keskustelulle
on tärkeää asettaa tavoitteet. Kannanoton valmistelu aloitetaan, kun ajankohta on selvillä.
13. Yhteistyö nuorten kanssa
Satakuntaliitto ottaa vetovastuun nuorisovaltuustotoiminnan sammumattomuudesta
Satakunnassa Nuorten Ääni Satakunnassa -hankkeen päättyessä. Uusi sotemaakunta
edellyttää vaikuttajatoimielimiä – vammaisneuvosto, nuorisoneuvosto ym. Maakunnallinen
nuorisovaltuustotoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.
Matti Henell: yhteistyö nuorten ja ikäihmisten välillä aloitettiin satakuntalaisten
kansanedustajien tapaamisessa SuomiAreenan yhteydessä 15.7.2019. Tällöin mukana neljä
Satakunnan vanhusneuvoston pientyöryhmän jäsentä sekä SataNuvan nuoria. Päätettiin,
että yhteistyötä nuorten ja ikäihmisten välillä jatketaan.

Arttu Heinilä Nuorten Ääni Satakunnassa – hankkeesta oli mukana pientyöryhmän
kokouksessa 18.2.2020. Sovittiin, että Arttu Heinilä ja Matti Henell suunnittelevat
etenemissuunnitelmaa.
29.9.2020 Porin Nuorisotalolla Arttu Heinilä ja Matti Henell rakensivat suunnitelmaa
edelleen. Haetaan maakunnallista yhteistyötä. Matti Henell esitteli suunnitelman
kokouksessa 8.10.2020 ja suunnitelma sovittiin liitettäväksi kokousmuistioon (Liite 4).
Yhteistyöasiaa herätellään kunnissa – kuntiin otetaan yhteyttä ja kerätään tietoa kyselyillä.
Esimerkiksi: Ovatko kunnan nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto joskus tehneet
yhteistyötä. Kyllä tai ei.
Toisessa vaiheessa kootaan yhteystiedot kunkin kunnan vanhusneuvostoista ja nuorten
edustajista. Kerätään kuntien aktiiviset toimijat yhteen. Tehdään laajempi, sisällöllisiä
kysymyksiä sisältävä kysely kuntien aktiivisille toimijoille. Tavoitteena saada kaksi
viranhaltijaa tapaamaan toisensa, etsimään toiminnoissaan yhtymäpintoja ja yhteistyön
muotoja. Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri kokoaa syntyvät oivallukset ja lausunnot.
Yhteinen tapaaminen SataNuvan ja Satakunnan vanhusneuvoston välillä aikaisintaan
maaliskuussa 2021. Pohditaan, mitä suosituksia yhteistyöstä nuorten ja ikäihmisten välillä
tehdään ja miten keskinäistä tutustumista voidaan edistää. Toiminnalla on paljon
mahdollisuuksia saada ylisukupolvinen yhteistyö käyntiin. Ennakkoluuloja on, mutta
jatkuva, säännöllinen yhteistyö tavoitteena.
Satakunnan vanhusneuvoston sihteerin työpanosta käytettävissä yhteistyön
rakentamiseen. Sihteeri työstää ensimmäisen vaiheen kyselyä kuntiin yhdessä Matti
Henellin ja Arttu Heinilän kanssa. Sihteeri lähettää SataNuvalle viestin, että yhteistyöhön
löytyy intoa ja valmiutta.
Kommentteja:
Matti Henell: Valmiutta nuorten kanssa tehtävään yhteistyöhön pyritään kasvattamaan
monipuolisesti. Asiaa tultaneen viemään eteenpäin myös eläkeläisjärjestöjen kautta.
Leea Hiltunen: lämmin kannatus suunnitelmalle ja toimintatavalle. Eläkeläisjärjestöjen
kanssa tehtävä yhteistyö kannatettavaa myös.
14. Muut asiat
Opinnäytetyö
Ulla Koivulan opinnäytetyö alkamassa vanhusneuvostoaiheesta tradenomiopinnoissa
SAMK:ssa. Satakunnan vanhusneuvosto tukee Koivulan aihevalintaa ja näkee aiheen
kannatettavana. Satakunnan vanhusneuvosto antaa osaamis- ja tietotukensa opinnäytetyölle.
Kommentteja:
Kannatetaan.

Tuula Telinin terveiset aluejärjestöjen seminaarista
Eläkeläiset ry:n nelipäiväinen aluejärjestöjen seminaari järjestettiin Varkaudessa.
Toimintasuunnitelmia kommentoitiin ja pohdittiin, miten kehittämistyö vanhusneuvostoissa
saataisiin kuntavaalien jälkeen aktiivisesti liikkeelle vanhusneuvostojen jäsenten vaihtuessa.
Muutoksia ja uudistumisia tapahtuu ja vanhusneuvoston on hyvä olla niissä aktiivisia ja
tarvittaessa järjestää foorumeja keskusteluille.
Kommentti:
Kannatetaan. Selkeät, kiinteät toimintatavat on hyvä olla olemassa. Huomioitava, miten
jaetaan hiljaista tietoa päättäviltä jäseniltä uusien jäsenten käyttöön.
Maakuntastrategian laadinta
Osallistu ja vaikuta maakuntasuunnitelman laadintaan!
Maakuntastrategian valmistelusta löytyy tietoa
http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntasuunnitelma-2050
Palautetta ja kommentteja Satakunnan maakuntastrategian valmisteluun voi antaa linkin
kautta koko valmisteluprosessin ajan: https://my.surveypal.com/Maakuntasuunnitelma-2050avoin-palaute
Vanhuspalvelulain muutokset voimaan 1.10.2020
Vanhuspalvelulakiin tulleisiin muutoksiin voi tutustua linkin kautta:
https://stm.fi/-/kuntainfo-vanhuspalvelulain-muutokset-1.10.2020

15. Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous
Teams -kokouksena tiistaina 19. tammikuuta 2021 klo 9. Teams -kokouskutsu on lähetetty
Satakunnan vanhusneuvoston jäsenille.
16. Seuraava pientyöryhmän kokous
Sovitaan erikseen.
17. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16:10.

