SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO

MUISTIO

Satakunnan vanhusneuvoston kokous 2/2021

AIKA
PAIKKA

torstai 6. toukokuuta 2021 klo 9–11.09
Teams-kokous

LÄSNÄ
Aro-Heinilä Asko, puheenjohtaja
Henell Matti
Hiltunen Leea
Kangassalo Ritva
Pajunen Tuulikki
Roininen Irma
Silvola Keijo
Teeri Sari
Telin Tuula
Koivula Ulla, sihteeri
Poissa: Keiholehti Esko, Keltto Aku, Riuttamäki Simo

1. Kokouksen avaaminen – Asko Aro-Heinilä
- puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi
2. Läsnäolijoiden toteaminen
- läsnäolijat käyttivät kukin lyhyen esittäytymispuheenvuoron
3. Muistibarometri ja muistikuulumiset Satakunnassa, Marja Takala
- Muistiluotsitoimintaa alkaen 2013
- Satakunnassa muistiohjaaja ja muistineuvoja
- Varsinais-Suomen muistiyhdistys hallinnoi toimintoja
- 3 muistiyhdistystä Satakunnassa, vapaaehtoisvetoisia ja Muistiluotsi täydentää
toimintaa, tiivistä yhteistyötä
- muistibarometri tehty 5 vuoden välein; vuosien 2015 ja 2020 Muistibarometrit on
toteutettu osana Muistiliiton muistiohjelmatoimintaa ja sillä seurataan kansallisen
muistiohjelman toteutusta.
- kansallinen muistiohjelma: aivoterveystyö, asenteisiin vaikuttaminen, hyvän hoidon
turvaaminen ja erityisosaamisen tarve
- työryhmät vastasivat kyselyyn, taustalla THL ja STM
- 243 kuntaa vastasi, 51 jäi vastaamatta - Satakunnasta 15 vastausta 17 kunnasta

-

sihteeri on jakanut muistibarometrin aikaisemmin kaikille 22.2.2021 sähköpostilla
käytiin liitteenä olevasta power pointista löytyviä tuloksia läpi
Muistiluotsi löytyy jokaisesta maakunnasta
Muistiliitto tuottanut muistikummituokioita, tähän toivotaan yhteistyötä
perusterveydenhuollolle viestimisessä kehitettävää
Porin perusturvassa aloittanut työikäisille muistikoordinaattori
muistipotilaan hoitopolku on päivitetty, linkki power pointin lopussa
sähköinen yhteydenottolinkki – Minna Reunaselle yhteydenottopyyntö – kertoo
palveluista ja on tarvittaessa pitkäaikaisena tukena muistiperheelle
- Sotera-kehittämishanke Porin perusturvassa, kehittää välimuotoista asumispalvelua
- Marja Takalaa voi pyytää vierailulle mm. vanhusneuvostoihin
- liitteenä myös tilasto Satakunnan osalta vanhusväestön kokonaisuudesta
Keskustelua:
- ammattilaisten osaaminen lisääntynyt, ymmärrettävä muistisairauksien hoitamiseen
tarvittava erityisosaaminen
- pitkät viiveet laitoshoitoon huolettavat, vaikeasti muistisairaan jättäminen kotiin on
ongelma – välimuotoisten palvelujen kehittäminen ja odotusaikojen lyhentäminen on
tärkeää
- aivoterveys – OKM:n rahoittamana aivoterveyden erikoistumisopintoja SAMK:ssa,
aivoterveysasiantuntijoita tarvitaan
4. SataDigi -kuulumiset, projektipäällikkö Joni Jokela, Satakuntaliitto
- tilannekuva-analyysi tehty Satakunnassa: yli 70 digituen toimijaa, digituen antajia on
enemmän, Satakunnassa on melko hyvä tilanne. Julkinen sektori ja kirjastot antavat
tukea. Kolmas sektori on vahva tekijä Satakunnassa. Yksityisen sektorin osuus
pienempi.
- tehdään digihuijausesite: 2-puolinen A4 haitariesite printtinä, jaetaan vanhuksille
yhteistyökumppaneiden kanssa – miten tunnistaa digihuijaukset ja miten välttää niitä
sekä mitä tehdä, jos on tullut huijatuksi (mistä apua)
- SataDigi-hanke päättyy 31.10.2021, mutta toimintaa jatketaan 2022 alkaen DVV:n
kautta. Syksyn aikana selvinnee tuleva toimintamalli. Digitukea tarjoavat silti
kansalaisille samat toimijat kuin tälläkin hetkellä.
- kirjastotapahtumia suunnitellaan syksylle sekä digihuijauksen livekoulutusta (2-3 tuntia)
- valtakunnallinen ja maakunnallinen nuorten mainoskampanja tulossa – pelkästään
ikääntyneet eivät tarvitse digitukea, tuen tarvetta myös nuorilla
Keskustelua:
- nuortenkin kampanja tärkeä, digituki tärkeää kaikille väestöryhmille
- digihuijausesite ja syksyn toimintasuunnitelma kuulostavat hyviltä
- hyvä, että digituki vakinaistuu valtion rahoittamana, yhteistyöverkostot tarkentunevat

5. Edellisen kokouksen 19.1.2021 muistion tarkistaminen
- hyväksyttiin

6. Toimintakertomus 2020 ja toimintasuunnitelma 2021
- liitetään muistion mukaan molemmat asiakirjat

7. Kuntien toimintakertomusten ja toimintasuunnitelmien koosteet
- toimintakertomuksia ja toimintasuunnitelmia tuli melko vähän Satakunnan
vanhusneuvostolle
- aloitteita on tehty melko hyvin sekä vierailija laitoksiin on ollut kiitettävästi
- yhteistyötä on tehty kolmannen sektorin kanssa ja naapurikuntien vanhusneuvostojen
kanssa
- paikallislehteen on saatu palsta vanhusneuvoston asioista kirjoittamiseen
- ainoastaan Merikarvialla on yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto – pohdintaa siitä,
saako kumpikin osa tasapuolisesti huomiota
- jaetaan koosteet Satakunnan vanhusneuvostolle sekä myös kuntien vanhusneuvostoille
pyynnöllä, että kukin lähettäisi omat toimintakertomuksensa ja mahdolliset
toimintasuunnitelmansa sihteerille. Hyvä saada tulevien uusien jäsentenkin käyttöön
tietoa siitä, mitä toiminta sisällöltään on.
8. Työseminaari syksy 2021
- kunnilta kysytään aihe-ehdotuksia, nykyisten vanhusneuvostojen mielipide
pullonkauloista ja kivoista, eteenpäin vievistä toimenpiteistä, mitä kukin
vanhusneuvosto näkee tärkeänä työn alle otettavana asiana syksyllä
- koulutustyyppisiä aiheita tarpeen, kun tulee uusia jäseniä mukaan, koulutuksellinen
teema uusille vanhusneuvostoille
- mahdollinen aika lokakuu

9. Maakuntakierrokset – syksyn kokouspäiviä pyydetään
-

Eurajoki, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia, Pori ja Siikainen
kolmen vuoden välein tulevaisuudessa kierrosten järjestäminen voisi toimia, voidaan
muuttaa tarvittaessa

10. Pientyöryhmän terveiset
- huoli-ilmoitusasia: koosteen sijaan tiedote siitä, mistä on kysymys. Mitä tietoja
Satakunnan vanhusneuvosto tarvitsee näistä. Tärkeää on, että tieto leviää siitä, että
huoli-ilmoituksia voi tehdä. Onko koosteelle tarvetta?
- tiedon levittäminen on keskeinen asia: mistä löytyy lisätietoa, tietoiskumaista viestintää
- sihteeri jatkaa huoli-ilmoitustiedotteen työstämistä pientyöryhmän kanssa ennen
laajempaa jakelua

-

pientyöryhmän kokouksessa Irma Roininen välitti tietoa: Porissa aloittaa THL:n hanke
Ikäystävällinen Pori. Toimintamalli, jolla pyritään vähentämään ikäihmisten
yksinäisyyttä.

11. Kansanedustajayhteistyö – syksy
- pientyöryhmä pohtii aiheita keskusteluun
- Sanna Oksan (Satakuntaliitto) kanssa sovitaan sopiva ajankohta syksyyn 2021

12. Yhteistyö nuorten kanssa
- nuorisovaltuustotoiminta on pitkään ollut ilman maakunnallista vetäjää, kun projektia
vetänyt Arttu Heinilä siirtyi muihin tehtäviin
- maakunnallista nuorisovaltuustotoimintaa varten tehtiin hankehaku, hanke on
hyväksytty. Vuoden 2022 asti on digitaalisuus keskeisenä asiana maakunnallisen
nuorisovaltuustotoimen kehittämisessä. Projektikoordinaattorin haku on käynnistynyt.
Haku auki 28.5. asti. Toiminta käynnistynee ennen keskikesää. Yhteistyötä nuorten ja
ikääntyneiden kanssa päästään jatkamaan syksyllä 2021.
13. Kati-hanke, SataKati – Matti Henell
- kotona asumisen teknologiat ikäihmisille
- STM rahoittaa kuudella alueella Suomessa Kati-hankkeita, kukin hanke painotettu eri
tavoin: Kymenlaakso, Etelä-Savo, Oulu, Vaasa, Tampere ja Satakunta
- Satakunnassa Satakati-hanke tuodaan koko maakuntaan, mukana kaikki kunnat
- power point-esitys tutustuttavana
- kotona asuminen on keskeinen osa ikääntyneiden toimintatapaa ja palvelutuotantoa
yhteiskunnalta, teknologia tässä keskeinen kehittämiskohde

14. SENK-yhteistyö, muistio, yhteystiedot ja kannanotto jaettu 26.2.2021 – keskustelua
- vaihdetaan muistioita kokouksista ja otetaan yhteisiä asioita esille
- vuorovaikutusta kannattaa pitää jatkossa myös muiden suuntaan tulevassa uudessa
toimintaympäristössä
- alueelliset järjestöorganisaatiot, alueellisten neuvottelukuntien asema
hyvinvointialueilla – saataisiinko pientyöryhmän valmisteluun ennakkotietoa siitä,
miten valtiovalta asian näkee: miten tuetaan valtion taholta? Tehokkuutta ja
vaikuttavuutta kaivataan järjestöyhdistystyössä. Kansalaisyhteiskunnan nykytila ja
tulevaisuus -hanke pohti näitä kysymyksiä ja sitoutumista yhdistystoimintaan.
Rekisteröitymättömiä toimijoita on edelleen. Miten voimme vaikuttaa ikäihmisten
näkökulmasta toivottavaan organisaatiorakenteeseen järjestötoiminnassa?
- kun hyvinvointialueista tulee maakuntakohtaisia, haettaneen alueellisia keskustelu- ja
yhteistyökumppaneita, jotka toimivat vahvasti samalla alueella kuin

hyvinvointialueetkin. Ruohonjuuritason tuntemus tärkeää - aluejärjestöille tietoa. Asiaa
seurataan ja sitä pohditaan.
15. Keskustelua ikääntyneen hoitoon pääsystä
- iän mukaan ei voida jakaa hoitoon pääseviä ja pääsemättömiä, mitään ikään tai asian
esittämiskykyyn liittyviä rajoitteita ei saa olla ajanvaraustilanteessa
- asiakaspalvelussa tarvitaan kyky kuunnella ja päästää palvelujen piiriin, kynnystä ei pidä
olla. Palvelun tarve on arvioitava, ei saa jättää palvelujen ulkopuolelle.
- tavoitteena terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on, että kynnystä madalletaan
palveluihin pääsemisessä
- kannanotto pientyöryhmän kirjoittamana nykyisille sotejärjestäjille, jotka toimivat
uuden hyvinvointialueenkin perustoiminnoissa mukana. Satakunnan sairaanhoitopiiri,
Kessote ja Posa sekä Satakunnan kunnat.
Keskustelua:
- kirjelmän tekeminen on hyvä ja kannatettava asia, asian esille nostaminen ja siitä
muistuttaminen voisi viedä eteenpäin
- kokemuksia on siitä, että ikäihmisiä ei oteta terveyskeskuksissa asiallisesti vastaan
- yksityisiin palveluihin ei ole kaikilla varaa

16. Satakunnan vanhusneuvoston verkkosivut uudistetulla Satakunta.fi sivustolla
- entinen suora linkki ei enää toimi
- Satakunnan vanhusneuvoston sivut löytyvät satakunta.fi – ylhäällä oikealla on valikko –
valikosta – yhteistyö ja vaikuttaminen - yhteistyöryhmät
17. Muut asiat
- Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri Ulla Koivula teki opinnäytetyön aiheesta Mitä
voidaan oppia maakunnallisesta vanhusneuvostosta: Satakunnan vanhusneuvosto
2010-2020. Löytyy osoitteesta Mitä voidaan oppia maakunnallisesta vanhusneuvostosta:
Satakunnan vanhusneuvosto 2010-2020 (theseus.fi) (klikkaa hiiren oikealla ja valitse avaa
hyperlinkki)

18. Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous
- nykyiselle vanhusneuvostolle sovitaan ainakin yksi kokoontumisaika
- torstai 23.9. klo 9-11
- kutsu lähetetään Teams-kutsuna, mutta kyseeseen voi tulla myös fyysinen
kokoontuminen
19. Seuraava pientyöryhmän kokous
- sovitaan erikseen, tarvittaessa jo keväällä

20. Kokouksen päättäminen
- kokous päätettiin klo 11:09

