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SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO               1(6) 
Muistio 19.1.2021 

                        Satakunnan vanhusneuvoston kokous 1/2021 
 
 

AIKA  tiistai 19. tammikuuta 2021 klo 9-11.10 
PAIKKA Teams-kokous 
 
LÄSNÄ 
Aro-Heinilä Asko, puheenjohtaja 
Henell Matti 
Hiltunen Leea 
Kangassalo Ritva 
Keiholehti Esko 
Pajunen Tuulikki 
Pudas-Tähkä Sanna-Mari (Aku Kelton varajäsen) 
Riuttamäki Simo 
Roininen Irma, varapuheenjohtaja 
Silvola Keijo 
Teeri Sari 
Telin Tuula 
Koivula Ulla, sihteeri 
 
 

1. Kokouksen avaaminen – Asko Aro-Heinilä 
 
Puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi. Käytiin läpi kunkin Satakunnan kelitilanteita ja 
toivotettiin hyvää tätä vuotta. Toivottavasti tulossa terve ja toiminnallisesti parempi vuosi 
kuin 2020. Toinen toistemme tapaaminen olisi tärkeää.  
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
 
Puheenjohtaja luetteli Teamsin osallistujaluettelossa näkyvät läpi luettelemalla. Lisäksi 
kokouksen alussa paikalla olivat KumppanuusAkatemian Minna Koivuniemi ja Mirje Halla, 
jotka poistuivat esityksensä jälkeen. Joni Jokela SataDigistä oli kokouksessa paikalla 
esityksensä ajan. Puheenjohtaja joutui siirtymään toiseen tapaamiseen klo 10.08.  
 

3. KumppanuusAkatemia esittäytyy, Minna Koivuniemi ja Mirje Halla 
 
Katso liitteenä oleva power point -esitys, ole hyvä.  
 
Projektipäällikkö Minna Koivuniemen entinen sukunimi on Nevalainen. Projektitutkija Mirje 
Halla mukana tiimistä myös, hänen erikoisalaansa on sähköinen alusta. Hanke jatkuu 
heinäkuun loppuun asti. Toteuttajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.  
Kohderyhmänä Satakunnan alueella toimivat yritykset ja kolmannen sektorin organisaatiot, 
erityisesti toimijat, jotka toimivat ikäihmisten koti- ja omaishoidon alueella. Rahoitus 
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Euroopan aluekehitysrahasto, kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen 
rakennerahasto-ohjelmasta (saatu jatkoaikaa).  
 
Tavoitteena mm. rakentaa sähköinen alusta verkostotoimijoiden tueksi, jolloin 
vaikuttavuus kasvaa. Verkostoitumista ja ideointia, joissa lähtökohtana saada aikaan 
asiakaslähtöisempiä palveluita ja uutta liiketoimintaa. Halutaan vahvistaa palvelujen 
asiakaslähtöisyyttä palveluissa ja niiden kehittämisessä. Pyritään edistämään kolmannen 
sektorin, yksityisen sektorin ja julkisen sektorin kumppanuuksia ikäihmisten koti- ja 
omaishoidon verkostossa. Kehitetään verkosto-osaamista ja kumppanuusosaamista. Näillä 
toimilla pyritään saamaan ikäihmisille asiakaslähtöisempiä omaishoidon palveluja.  

 
Nykytilan kartoitus tehtiin 2019 Porin ja Posan seudulla. Neljältä ikäihmisten raadilta 
kysyttiin, mitä palveluita tulisi olla. Kerran kuussa kokoontuu Kilpailusta kumppaneiksi -
verkosto kaikille Satakunnan alueella koti- ja omaishoidon parissa toimiville. Ideana on 
yhteiskehittäminen ja innovaatiot. Lisäksi toimii Ikäihmisten kumppanuus- ja 
verkostojohtamisen työryhmä, jonka tavoitteena on tehdä käsikirja verkostojohtamisesta.  
 
Sähköinen alusta – Mirje Halla: 

 
Sähköinen alusta on ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen palveluhakemisto, 
josta kaikki Satakunnassa olevat palvelut ovat helposti löydettävissä. Käyttäjinä 
palveluntarjoajat, kunnat, ikäihmiset ja omaiset. Alusta on ilmainen. Auttaa kotona 
asumista.  
 
Käyttäjä pystyy tutustumaan ja hakemaan palveluita tietyillä kriteereillä: viikonloppuna 
saatavilla, ilmainen tms. Käyttäjä voi vertailla palveluita samassa näkymässä. Käyttäjä 
ymmärtää palvelun hinnan, sisällön ja miten sen saa hankittua. Henkilökohtainen 
puhelinluettelo tehtävissä. Toivomastaan palvelusta voi lähettää ideoita alustan kautta.  
 
Tekninen osuus työn alla ja helmikuussa tarkoitus julkistaa. Markkinointi loppukäyttäjille 
(omaishoitajat, ikäihmiset) alkaa maaliskuussa. KumppanuusAkatemia pyysi ehdotuksia 
testaajista, jotka osaavat käyttää Zoomia tai Teamsia. Diakon (Sanna-Mari Pudas-Tähkä) 
tarjosi heillä jo valmiiksi toimivaa asukkaista koostuvaa testaajien ryhmää.   
 
Keväällä hankkeen verkostot jatkavat säännöllistä toimintaa ja käsikirja valmistuu. 
Testausmahdollisuutta tarjotaan. Markkinointi tehdään ensin palveluntuottajille, joilta 
palvelut alustalle. Palveluinnovaatioita tuotetaan hankkeessa. Yhteistyö SataEdu / MeWeT 
kanssa. Kehittämisideoita työstetään kokeilun asteelle. Kun nähdään, mitä palveluita on 
alustalta haettu, nähdään piilevä tarve ja palvelu kehittyy. Palautetta kerätään käyttäjiltä. 
Tehdään sisältöä ikäihmisille kohdennetulle KotiTV -kanavalle. Lomakkeen 
yksinkertaistamista tehdään.  
 
Kommentti: Haluttiin varmistaa, että satasotevalmistelu on tietoinen tehdystä työstä, sillä 
toimitaan kentällä, jossa tulevaisuuden sotekeskus toimii. Vastaus: KumppanuusAkatemia 
totesi olleensa yhteydessä Satasoten Sari Grönforsiin ja että Pirjo Rehula Porin 
perusturvasta on ohjausryhmässä.  
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Kommentti: Alustan todettiin olevan vanhuksille erinomainen. Porin vanhusneuvostossa oli 
vanhusten palvelusuunnitelma lausunnolla. Puhutaan palveluneuvonnasta ja -ohjauksesta, 
mutta vanhuksen ottaessa yhteyttä, ei ole selkeää, mitä palveluita on tarjolla.  
Palveluohjaajien ja palveluneuvojien tulisi ottaa tämä käyttöön. Vastaus: Erinomainen 
pohja palveluohjaajille. On kohdennettu myös ammattilaisille, kunnan palveluohjaaja on 
ollut suunnittelussa mukana.  

 
Kommentti: Esittely ja kuvatut yhteydet ammattilaisiin ja kohderyhmään ovat mainiot – on 
hyvä, että on saatettu toiminnot yhteen satasoten maakunnallisen kokonaisvalmistelun 
kanssa.  
 
Kommentti: Konkretiaa näyttää olevan hanketyössä huomattavan paljon - se on juuri sitä, 
mitä tarvitaan. Asioiden yksinkertaistaminen on tärkeää. Oikean lomakkeen löytäminen on 
hankalaa – käytännön kannalta usea miellyttävä asia löytyy tästä hankkeesta. Hanke on 
olennaisten asioiden kanssa liikkeellä.  
 

4. SataDigi -kuulumiset, projektipäällikkö Joni Jokela, Satakuntaliitto 
- siirrettiin tämä asiakohta kokouksen loppupuolella käsiteltäväksi 
 
Satakunnassa tapahtunut ja tapahtuu: 
- uusi hankekausi käynnistynyt, jatkuu 31.10.2021 asti 
- avattu facebook -sivut – saa tulla seuraamaan Digituki Satakunnassa -facebook-sivua – 

tietoa maakunnan digituen antajista ja toiminnasta 
- yhteistyö Rauman kansalaisopiston, Rauman Diakonin ja Sataedun kanssa – keväällä 

alkaa kansalaisopistossa ja Sataedussa digituen vertaistukiohjaajien kouluttaminen. 
Raumalla kansalaisopiston koulutuksiin on ollut julkinen haku. 10 hakijaa oli ja 
helmikuussa käynnistyy vertaistukiohjaajien kouluttaminen. Diakonilla tarkoitus 
kouluttaa vertaistukiohjaajia asukkaista. Mallia haettu muista maakunnista, missä 
vastaavaa toimintaa on jollakin tasolla tehty. Sataedu kouluttaa omia oppilaitaan 
vertaisohjaajiksi – jalkautetaan työelämän digitutormallia työelämään ja muualle. 
Panostettu uusien digitukijoiden hankkimiseen maakunnassa – mallia voidaan 
jalkauttaa eri sektoreille. Tulossa hyvä konsepti kevään aikana.  

- tapahtumat: kevään osalta ei osata sanoa – livetapahtumia oli suunnitelmissa. 
Odotetaan paluuta normaaliin. Etänä toteutettavat eivät näissä palvele, sillä 
osallistujien digitekniikkataidot alkumetreillä. Omat verkostotapaamiset järjestetään 
etänä ainakin kevään 21 aikana.  

- Kokouksen jälkeen lähetti Joni Jokela vielä seuraavan tiedon: Rauman suunnalla 
Kansalaisopiston kanssa näitä asioita tehdään yhteistyössä Rauman vanhuspalvelujen 
kanssa.  

 
Keskustelua: huomioitu laajasti järjestöt, yhdistykset, Sataedu. Ottavatko opiskelijat 
yhteyttä yhdistyksiin? Vastaus: Opintokokonaisuuksissa koulutetaan oppilaita ja Joni 
tarjoaa verkoston kautta työharjoittelua kirjastoihin ja järjestöihin. Työkokemusta opitun 
tueksi. Koulutusjakson jälkeisestä ajasta ei Joni osaa sanoa, että miten Sataedu on 
suunnitellut. Joniin voi ottaa yhteyttä, jos tulee kysymyksiä.  
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5. Muistion tarkistaminen 8.10.2020 
 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.  
 

6. 13.1.2021 puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen -kuulumiset 
 
Aikataulu oli liian tiukka, varataan seuraavaan pidempi aika. Keskusteluun ei jäänyt aikaa 
tällä kertaa. 2 h tilaisuus on jo pitkä, 3 h tilaisuus vielä pidempi. Tauottaminen pitää ottaa 
pidemmissä tapaamisissa huomioon. Osa tapaamisista voidaan tulevaisuudessakin 
järjestää Teamsin kautta. Kaksi palautetta saapunut, lisää palautteita toivotaan.  
 
Kommentointia: Kun on sovittu, että esityksen kesto on viisi minuuttia, niin siitä voisi 
muistuttaa. Teams-kokous oli sisällöltään hyvä. Saman tyyppisiä voisi jatkaa vaikka korona-
aikaa ei olisikaan. Pitkät etäisyydet ovat tähän hyvä syy – osan tapaamisista voisi järjestää 
Teamsinä edelleen.  
 
Kommentointia: Kellotus voisi tosiaan olla tarpeen. Nyt oli kyseessä ensimmäinen kerta 
tällä tavoin kokoontuen. Tekniikan hyödyntäminen on jäänyt osaksi nykyisiä käytäntöjä: 
matkustamistarvetta saadaan vähennettyä, matka-aikojen kesto ja vaarallisuus vähenee ja 
ympäristöasiat pystytään huomioimaan. 
 
Kommentointia: Kiitos tilaisuudesta. Kannatetaan ajatusta ja kehitetään. Kaksi kertaa 
vuodessa on hyvä erilaisin toteuttamistavoin. Konkretiaa siitä, mitä on tässä ja nyt ja miltä 
tulevaisuus näyttää. Oltiin tyytyväisiä. Kannatetaan yhteistyön jatkamista tällä tavoin.  
 
Kommentointia: Kukin vanhusneuvosto toimii yksilöllisesti. Oppia ja vinkkejä, ideoita 
saatiin toinen toisiltamme. Oli maakunnallisesti kattava ja hyvä tilaisuus. Edistää 
vanhusneuvoston toimintaa kunnissa.  
 
Kommentointia: Pientyöryhmä kokoaa koosteesta asiat jatkokäsittelyyn. Vastaavalle 
kehitetylle tilaisuudelle on tarvetta ja jatkovalmistelua kannattaa pitää mielessä.  
 

7. Työseminaari keväälle 2021 (suunniteltu) 
 
Edellisessä kokouksessa suunniteltiin työseminaarin järjestämistä alkukesään tai 
kesätapahtumaksi 2021. Ja valmistelujen sovittiin alkavan vasta siinä tilanteessa, kun 
koronatilanne on rauhoittunut. Fyysisenä koronatilanteen selkiydyttyä vai Teamsinä 
kevään aikana? Virusmuunnoksia liikkeellä. Siirretäänkö fyysinen syksyyn vai Teamsillä jo 
kevään aikana?  
 
Työseminaarin järjestäminen sai kannatusta.  
 
Kommentointia: Kuntavaalien jälkeen valitaan tosiaan uudet vanhusneuvostot – uudet 
jäsenet kannattaa kutsua, vaihtuvuutta ja uutta innostusta tulee mukaan. Alkukesä, 
loppukevät.  
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Kommentointia: Edellistä esitystä kannatettiin. Mutta hyvä päätös olisi siirtää ajankohta 
syksyyn.  
 
Kommentointia: Kuntavaalit järjestetään 18.4. ja uudet vanhusneuvostot järjestäytynevät 
vasta syksyllä. Uudet kuntakohtaiset vanhusneuvostot ja myös maakunnallinen 
vanhusneuvosto tulee huomioida.  
  
Päätös: Fyysistä tapaamistilaisuutta toivottiin. Kohderyhmänä kuntavaalien jälkeen 
valittavat ja voimaan tulevat vanhusneuvostot, jotka pääsisivät heti mukaan 
maakunnalliseen toimintaan. Valmistelun voi aloittaa, kun kuntien vanhusneuvostot on 
valittu. Maakunnallisen vanhusneuvoston valinta tehdään vasta yhtymäkokouksen pohjalta 
välillisesti yhtymäkokouksen kautta, kun uusien elinten valinta alkaa. Päätettiin sijoittaa 
fyysinen seminaaripäivä alkusyksyyn 2021. Pientyöryhmä ottaa valmisteltavaksi.  
 

8. Pientyöryhmän terveiset 
 
Pientyöryhmän työ on välttämätöntä, työvaliokuntatyyppistä. Kunnan vanhusneuvoston 
jäsen tai yksilö voi kontaktoida joko Satakunnan vanhusneuvostoa tai pientyöryhmän 
jäseniä esimerkiksi toivoessaan uusia asioita käsittelyyn.  
Uusi pientyöryhmän asioiden osio voidaan jatkossakin jättää Satakunnan 
vanhusneuvosoton esityslistakohdaksi. Pientyöryhmäkatsausmahdollisuutta jatketaan, 
vaikka pientyöryhmän kokouksista lähetetään edelleen muistot Satakunnan 
vanhusneuvostolle ja kuntien vanhusneuvostoille.  
 

9. 10-vuotishistoriikki 
 
Sihteeri pyytää postiosoitteet kaikilta Satakunnan vanhusneuvoston jäseniltä ja 
varajäseniltä sekä kuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajilta historiikin postittamista 
varten. Samaan lähetykseen laitetaan Porin vanhusneuvoston 20-vuotishistoriikki. 
Postitukset kannattaa yhdistää.  
 

10. Maakuntakierroksen tilanne   
 
Vierailut seuraaviin kuntiin siirrettiin alustavasti keväälle 2021: Eurajoki, Honkajoki, 
Huittinen, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia, Pori ja Siikainen. Koronatilanteen vuoksi päätettiin 
siirtää kierrokset syksyyn. Syksy sai kannatusta. Sihteeri pyytää edellä mainituista kunnista 
syksyn kokouksen päivän, jolloin tapaaminen voidaan toteuttaa. Sihteeri aloittaa 
valmistelut syksyn tapaamisiin alkukesästä. Kevään tapaamisissa olisi riskejä.  
 
klo 10.08 - IRMA ROININEN RYHTYI PUHEENJOHTAJAKSI ASKO ARO-HEINILÄN SIIRRYTTYÄ 
TOISEEN KOKOUKSEEN 

 
11. Kansanedustajayhteistyö 

 
Edellinen tapaaminen oli 8.12. Tapaamisessa oli pientyöryhmän lisäksi mukana Rauman ja 
Porin seudun edustajat. Seutukunnallisuus on hyvä asia ja vastaisuudessa mukaan 
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tapaamisiin kutsutaan Porin seutu, Rauman seutu ja Pohjois-Satakunnan edustus 
pientyöryhmän lisäksi.  
 
Päätös: Keväällä voidaan alkaa kokoamaan asioita kansanedustajille, kun kuntavaalit ovat 
ohi. Tulee toiminnallisia ja sisällöllisiä muutoksia toimintakenttään. Pohdinnassa on, miten 
uusien vanhusneuvostojen kanssa saataisiin tärkeitä asioita vietyä läpi ja miten 
kansanedustajat kytketään mukaan isojen asioiden valmistelutöihin. Sovittiin, että 
sihteeriin voi ottaa yhteyttä, jos tulee mieleen asioita, mitä tapaamiseen voitaisiin ottaa 
mukaan. Joka kokouksessa palataan tähän ja mietitään pitkin matkaa keväällä.  
 

12. Yhteistyö nuorten kanssa 
 
Arttu Heinilä edusti SataNuvaa ja on nyt siirtynyt toisiin töihin. Maakunnallista 
nuorisovaltuustotoimintaa suunnitellaan tehtävän Satakuntaliitossa hankerahoituksen 
avulla. AKKEMOKE-rahan hakuaika päättyy 29.1. joten joskus helmikuun lopulla / 
maaliskuun alussa meillä toivottavasti on tieto siitä saako hanke rahoituksen.  
 
Ensimmäinen kysely yhteistyöstä nuorison ja vanhojen välillä on tehty. Toinen kysely 
lähtenee keväällä. Tulokset tuodaan Satakunnan vanhusneuvoston kokoukseen. Kyselyt 
ovat hyvää pohjaa yhteistyölle. Maaliskuulle toivottiin yhteiskokousta vanhusten ja 
nuorten kanssa, mutta siirtynee myöhemmäksi. Jatketaan vajain voimin tällä hetkellä Arttu 
Heinilän siirryttyä muihin töihin, mutta työ jatkuu, kun maakunnallinen 
nuorisovaltuustotoiminta toivottavasti käynnistyy. Hyvä, että asia etenee.  
 
Siikaisissa on tehty 7–9 luokille vierailuja vanhusneuvostoilta kouluihin – perinnetyötä 
sotaveteraanien kanssa aloitetaan melko pian. Ideana muisteluita ja perinnetietoa lapsille.  
 

13. Muut asiat 
 
Kati-hanke – hankehakemus kesken, mutta asia on edelleen vireillä.  
 

14. Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous 
 
Pientyöryhmä pohtii sopivaa aikaa. Alustavasti toukokuu.  
 

15. Seuraava pientyöryhmän kokous 
 
Sovitaan sähköpostilla erikseen.  
 

16. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 10:34 

 


