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SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO               MUISTIO

   
 
                        Satakunnan vanhusneuvoston kokous 4/2021 
 

 
AIKA  perjantai 3. joulukuuta 2021 klo 10–11.45 

PAIKKA Monimuotokokouksena Satakuntaliitto neuvotteluhuone 1 tai Teams-

kokous 

 

LÄSNÄ 

Aro-Heinilä Asko 

Harju Pertti 

Henell Matti 

Hiltunen Leea 

Kalliokorpi Sari 

Kankaanranta Päivi, Sari Teerin varajäsen 

Koivula Ulla 

Pajunen Tuulikki 

Pudas-Tähkä Sanna-Mari 

Ranne Kaarina 

 

Estynyt: Tuula Telin ja varajäsenensä Terttu Viinamäki sekä Erkki Ilmari (Pohjois-Satakunta) 

 

 

1. Kokouksen avaaminen – Asko Aro-Heinilä 

Tervetulotoivotus ensimmäiseen uuden kokoonpanon kokoukseen. Hienoa, että tehdään jo 

maakunnallista yhteistyötä ennen hyvinvointialueen käynnistymistä. Hyvinvointialueen 

vanhusneuvostotoiminnan käynnistämisen yhteydessä aloitetaan keskustelu, miten 

nykyinen Satakunnan vanhusneuvosto voitaisiin sulauttaa uuteen. Toimintaan ei saa tulla 

katkosta. Nykyinen vanhusneuvosto valittu vuoden 2023 loppuun, mutta aikaisemminkin 

voi tulla muutoksia.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja lyhyet esittelyt 

 

Läsnäolijat esittelivät itsensä ja tahonsa lyhyesti. Jäsenet ja varajäsenet ovat: 

 

  ELÄKELIITON SATAKUNNAN PIIRI RY   

1 Henell Matti 
varsinainen 
jäsen 

  Pelto-Piri Ulla varajäsen 
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  ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON PIIRI RY   

2 Pajunen Tuulikki 
varsinainen 
jäsen 

  Valtanen Taimi varajäsen 

      

  
SATAKUNNAN KANSALLINEN SENIORIPIIRI 
RY   

3 Harju Pertti 
varsinainen 
jäsen 

  Suomela Timo varajäsen 

      

  
ELÄKELÄISTEN SATAKUNNAN 
ALUEJÄRJESTÖ RY    

4 Telin Tuula 
varsinainen 
jäsen 

  Viinamäki Terttu varajäsen 

      

  PORIN SEUTU   

5 Ranne Kaarina 
varsinainen 
jäsen 

  Vuohiniemi Jouko varajäsen 

      

  RAUMAN SEUTU   

6 Hiltunen Leea 
varsinainen 
jäsen 

 Lehtonen Timo varajäsen 

      

  POHJOIS-SATAKUNTA   

7 Ilmari Erkki 
varsinainen 
jäsen 

  Parmonen Arja varajäsen 

      

  
LÄNSI-SUOMEN DIAKONIALAITOKSEN 
SÄÄTIÖ   

8 Pudas-Tähkä Sanna-Mari 
varsinainen 
jäsen 

  Arikka Heikki varajäsen 

      

  SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU   

9 Teeri Sari 
varsinainen 
jäsen 

  Kankaanranta Päivi varajäsen 

      

      

  SATAKUNTALIITTO   



3 
 

10 Kalliokorpi Sari 
varsinainen 
jäsen 

  Pajukoski Jari varajäsen 

11 Asko Aro-Heinilä puheenjohtaja 

12 Koivula Ulla sihteeri 

 

3. Edellisen kokouksen 23.9.2021 muistion tarkistaminen 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.  

 

4. Aikaisempien toimintatapojen lyhyt esittely ja jäsenten toiveet tulevasta 

 

Edellisen Satakunnan vanhusneuvoston kokoonpanon aikana on kokouksia järjestetty 

kolmesta viiteen vuodessa. Pientyöryhmä on kokoontunut ennen Satakunnan 

vanhusneuvoston kokouksia sekä erityyppisiä asiakokonaisuuksia valmistellakseen. 

Vuosittain on järjestetty työseminaarin nimellä koulutus- ja vuorovaikutustapahtuma, 

johon on kutsuttu Satakunnan vanhusneuvosto varajäsenineen, kuntien 

vanhusneuvostojen jäsenet varajäsenineen sekä kunnan johtavat vanhustyön viranhaltijat. 

Tervetulleita mukaan ovat olleet myös ne tahot, joiden kanssa kunta tekee tiivistä 

yhteistyötä kunnassa.  

 

Yleisöseminaareja järjestettiin kahden vuoden välein ennen korona-aikaa. Tiedotteita, 

webinaarikutsuja ym. lähetettiin Satakunnan vanhusneuvoston jäsenille sekä kuntien 

vanhusneuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kautta kuntien vanhusneuvostojen 

jäsenille. Maakuntakierroksella vierailivat Satakunnan vanhusneuvostosta muodostetut 

ryhmät maakunnan vanhusneuvostojen kokouksissa.  

 

Päätös: 

Pientyöryhmä on toiminut operatiivisena tehtävien esivalmistelijana sekä päätösten 

toimeenpanevana tahona. Valitaan uusi pientyöryhmä. Valittiin pientyöryhmään Matti 

Henell, Sanna-Mari Pudas-Tähkä, Kaarina Ranne, Tuula Telin, Ulla Koivula. Pientyöryhmä 

voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita asiakohtaisesti. 

 

5. Huoli-ilmoitus – esitteen tekeminen pientyöryhmän avustuksella 

Huoli-ilmoituksesta on puhuttu paljon. Toiveena saada jaettua tietoa huoli-ilmoituksen 

tekemisestä, kun jonkun ihmisen tila huolettaa. Kaksipuolinen esite, jonka kannessa 

ohjeistus huoli-ilmoituksen tekemiseen ja toisella puolella huoli-ilmoituslomake. Jakelu 

kuntiin, kirjastoihin, sairaalaan, terveyskeskuksiin ym. Jakelu pohdintaan.  

 

Päätös: Pientyöryhmä valmistelee esitettä ja pohtii jakelukanavia.  
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6. Hoitoon pääseminen – yhteistyössä kuntien vanhusneuvostojen kanssa 

 
Jotta hoitoon pääsemiseen liittyen voidaan kirjoittaa lausuntoja tai kannanottoja, tarvitaan 
taustalle faktatietoa. Satakunnan kuntien vanhusneuvostoille lähetettiin 1.11.2021 
sähköpostiviesti, jossa pyydetään vanhusneuvostoja kuulemaan kuntiensa asukkaita 
hoitoon pääsemiseen liittyen. Säkylän kunta on vastannut kyselyyn. Vastaukset pyydetään 
31.12.2021 mennessä Satakunnan vanhusneuvoston sihteerille osoitteella 
ulla.koivula@satakunta.fi 
 
Päätös: 
Aikaa vastauksille on vielä vuoden 2021 loppuun. Hoitoon pääsemisen kokonaiskuvaa ei 
pystytä muodostamaan, ellei tiedetä, onko ongelmia hoitoon pääsemisessä. Odotetaan 
tulevia vastauksia, ja pohditaan asiaa seuraavassa Satakunnan vanhusneuvoston 
kokouksessa pientyöryhmän kautta jalostettuna.  

 

7. Kansanedustajayhteistyöstä 

- tehty yhteistyössä nuorten kanssa 

- tärkeitä tapaamisia ja hyvää, laadukasta keskustelua 

 

Päätös:  

Jatketaan tapaamisia satakuntalaisten kansanedustajien kanssa. Sihteeri on yhteydessä 

edunvalvonta-asiantuntija Sanna Oksaan tapaamisen järjestämiseksi joko fyysisesti tai 

etänä mahdollisesti yhdessä nuorisovaltuuston kanssa.  

 

8. Webinaari työseminaarina tammikuussa  

- uusi vanhusneuvosto valitsee päivämäärän tammikuulle 

- järjestetään etänä, Teams-kokous 

- kuntien vanhusneuvostoissa uusia jäseniä samoin kuin Satakunnan 

vanhusneuvostossakin – saadaan vuorovaikutusta aikaan 

- hyvinvointialueen vaalit 23.1.2022 – järjestetään työseminaari ennen vaaleja 

 

Päätös: 

- teemaehdotus: RAI-arviointivälineet palvelutarpeen arvioinnissa, RAI-järjestelmän 

tuntemus voi olla vielä epäselvää, asiantuntijaesittely – pientyöryhmä pohtii 

- webinaari järjestetään keskiviikkona 19.1. klo 9–11.30 

- sihteeri lähettää tiedon kaikille kutsuttaville 

 

9. Maakuntakierrokset aloitetaan 

Satakunnan vanhusneuvosto joutui keskeyttämään vierailut kuntien vanhusneuvostoissa 

koronan vuoksi.  

 

Päätös: 

Päätettiin jatkaa vierailuja kuntien vanhusneuvostoissa maakuntakierrosten nimellä.  
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- ensimmäisinä Eurajoki, Huittinen, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia, Pori ja Siikainen 

alkuvuoden aikana 2022 

- sihteeri ottaa yhteyttä kuntien vanhusneuvostoihin määrittääkseen tapaamisten ajat 

- ryhmiä ei valita tässä vaiheessa, vaan sen mukaan, ketkä pääsevät paikalle sovittuna 

aikana – pientyöryhmä selvittää 

 

10. Pientyöryhmän mahdollinen valinta 

Valittiin kohdassa 4.  

 

11. ”Huijariesite” valmistunut  

SENK otti asian esille todeten, että ikäihmiset joutuvat nykyään huijatuksi eri tavoin. 
Toivottiin varoitusesitettä jakoon eläkeläisjärjestöjen kautta. SataDigi-hanke teetti esitteen, 
jota painettiin yksipuolisena 5000 kpl. Jako tehtiin eläkeläisjärjestöjen syyskokouksessa.  
 
Digituen antaminen on Digi- ja väestötietoviraston vastuulla 1.1.2022 alkaen. Lisätietoa ja 
Satakunnan digituen antajia löytyy suomi.fi -verkkosivuilta. Eläkkeensaajien keskusliiton 
sivuilla monipuolisesti digituesta osoitteessa:  
https://www.suomi.fi/palvelut/digituki-elakkeensaajien-keskusliitto-ekl-ry/2734b61e-051f-
4732-895c-75756da9e1f4 
 
Päätös: 
Sihteeri lähettää sähköisen esitteen muistion liitteenä.  
Satakuntaliitosta voi tilata esitettä paperiversiona (vajaat 500 kpl jäljellä).  
 

12. Muut asiat 

 

Lakisääteisten vaikuttamistoimielinten toimintaohjeista 

 
Osana Satakunnan sote-uudistuksen, Satasoten, sidosryhmäyhteistyön osahanketta 
toiminnanjohtaja Milja Karjalainen Satakunnan yhteisökeskuksesta on valmistellut Osallisuus 
Satakunnassa - asiakirjaa. Sen yhtenä osana on ollut lakisääteisten vaikuttamistoimielinten 
(maakunnalliset vammaisneuvosto, vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto) perustaminen ja 
toiminta. Asiasta on keskusteltu myös hyvinvointialueen hallinnon valmistelijoiden kesken. On 
sovittu, että Milja voisi miettiä asiaa alustavasti.  

 
Milja Karjalainen kutsui koolle edustajat eläkeläisjärjestöistä (Tuula Telin), maakunnallisesta 
vanhusneuvostosta (Telin ja Ulla Koivula), vammaisjärjestöistä (Sanna Leppäjoki-Tiistola) sekä 
Rauman nuorisovaltuuston edustajan (Noora Niemi) ja Satakunnan nuorisovaltuuston 
edustajan Emmi Haapasen Satakuntaliitosta. Porin nuvan edustaja oli myös kutsuttu mukaan. 
Pohdittiin, millaisia prosesseja täytyisi käynnistää, kuinka toimielinten toimintasääntöjä 
kannattaisi lähteä työstämään ja muuta asiaan liittyvää. Jatkossa valmisteluun tulee kutsua 
laajasti kuntien vaikuttamistoimielinten edustajia, mutta tarkoitus oli päästä alkuun jostain. 

 
Yhtenä isona asiana koettiin, että vammaisjärjestöt, nuorten yhteenliittymät sekä 
vanhusneuvosto maakunnallisina toimijoina kannattaa muodostaa ikään kuin yhtenäisesti niin 
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pitkälle kuin voidaan. Meillä on nyt mahdollisuus listata toiveita ja työtapaehdotuksia jo tässä 
vaiheessa ennen kuin toimintatapoja lyödään maakunnallisille toimijoille lukkoon. Laki 
määrittää asiaa isolta osin, mutta myös paikallisia toimintatapoja ja yhtenäisyyksiä eri tahojen 
kanssa on hyvä pohtia.  

 
Satakunnan vanhusneuvoston edellinen pientyöryhmä käsitteli vammaisneuvoston 
toimintaohjetta sekä nuorilta tullutta aineistoa. Tuula Telin muokkasi Satakunnan 
vanhusneuvoston toimintaohjetta hyvinvointialueelle sopivaksi luonnokseksi.  

 
Päätös:  
a) Jaetaan toimintaohjeen luonnos vanhusneuvostolle kommentoitavaksi. Kommentit 

pyydetään viimeistään 10.12. ulla.koivula@satakunta.fi  
b) Vanhus- ja vammaisneuvostojen yhdistämistä ei suositella. Lainsäädännössä sanotaan, että 

vaikuttajatoimielimiksi tulee asettaa nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja 
vanhusneuvosto aluetasolla. Painopisteet kussakin erilaisia, joten kunkin olisi hyvä toimia 
omalla profiilillaan. Hyvinvointialueella toimivat erillisinä. Kannanotto Satakunnan 
vanhusneuvoston kantana maakunnan kunnille huomioon otettavaksi. Pientyöryhmä laatii 
kannanoton.  

c) Termin käsittelyehdotus: Porin perusturva käyttää iäkkäitä terminä.  
 

13. Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous 

Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous järjestetään hybridikokouksena perjantaina 

4. helmikuuta 2022 klo 13–15. 

 

14. Seuraava mahdollinen pientyöryhmän kokous 

Sovitaan sähköpostitse pientyöryhmän jäsenten kanssa.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 11.45 

mailto:ulla.koivula@satakunta.fi

