
 
SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO               MUISTIO

   
 
                        Satakunnan vanhusneuvoston kokous 1/2022 
 

 
AIKA  perjantai 4. helmikuuta 2022 klo 13–14.34 

PAIKKA Teams-kokous 

LÄSNÄ 

 

Aro-Heinilä Asko, puheenjohtaja 

Harju Pertti 

Henell Matti 

Hiltunen Leea 

Kalliokorpi Sari 

Pajunen Tuulikki 

Pudas-Tähkä Sanna-Mari 

Teeri Sari 

Telin Tuula 

Vuohiniemi Jouko (Kaarina Rannen varajäsen) 

Koivula Ulla, sihteeri 

 

Poissa: Ilmari Erkki 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja Asko Aro-Heinilä joutui päällekkäisen tapaamisen vuoksi myöhästymään 

hetkisen alusta, joten sihteeri Ulla Koivula avasi kokouksen.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla. Kaarina Rannen varajäsen Jouko Vuohiniemi paikalla. 

Erkki Ilmari oli poissa.  

 

3. Edellisen kokouksen 3.12.2021 muistion tarkistaminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Kokousten pöytäkirjat löytyvät Satakunnan 

vanhusneuvoston sivuilta https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-

vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/  

 

4. Satakunnan vanhusneuvoston varapuheenjohtajan valinta 

Tehtiin muutos työjärjestykseen ja lisättiin asiakohdaksi Satakunnan vanhusneuvoston 

varapuheenjohtajan valinta.  Satakunnan vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin 

Matti Henell. 

https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/


5. Huoli-ilmoitus –esite 

Esiteltiin huoli-ilmoitusesitteen luonnos. Edellisessä pientyöryhmän kokouksessa todettiin, 

että esitteeseen toivotaan vielä mahtuvan kaikkien kuntien yhteystiedot. Sihteeri pyysi 

tarkistamaan ja napakoittamaan yhteystietoja kunnissa. Yhteystietoja on lyhennetty hyvin 

ja moni taho on vastannut kyselyyn. Pori ja Eura puuttuvat. (Sihteerin kommentti: Eurajoen 

ja Porin tiedot saapuneet 7.2.2022) 

Sihteeri välittää tiedot eteenpäin esitteen tekijälle (Joni Jokela, Satakuntaliitto). Esitteestä 

tulee kaksipuolinen A4, jota on helppo kunnissa kopioida lisää. Pientyöryhmä kommentoi 

esitettä ja sen jakelua seuraavassa kokouksessaan. 

 

6. Hoitoon pääseminen – yhteistyössä kuntien vanhusneuvostojen kanssa 

Satakunnan vanhusneuvosto päätti jatkaa hoitoon pääsemiseen liittyvien kommenttien 
keräämistä maakunnasta kuntien vanhusneuvostojen kautta. Sihteeri lähettää asiasta 
erillisen viestin vanhusneuvostoihin. Tavoitteena on kerätä faktatietoa kunnista hoitoon 
pääsemiseen liittyen. Edelliseen Satakunnan vanhusneuvoston kyselyyn vastasivat Eurajoki, 
Merikarvia ja Säkylä.   
 

Keskustelua: 

- kartoitus koko maakunnan osalta tulisi saada kattavaksi, joten jatkotoimet tarpeen 

- hyvä, että kooste viedään hyvinvointialueen käyttöön 

 

Päätös:  

Sihteeri laatii erillisen muistutusviestin kuntiin, jotta vastauksia saataisiin enemmän.  

Merikarvialta tuli kyselyn vastauksena kyselylomake ja kooste, jotka jaetaan kuntien 

vanhusneuvostojen puheenjohtajille ja sihteereille sekä Satakunnan vanhusneuvostolle 

muistutusviestin yhteydessä.  

 

Satakunnan vanhusneuvosto päättää pyytää kuntien vanhusneuvostoja laatimaan 

Merikarvian esityksen tyyppisen koosteen hoitoon pääsemisestä kunnassaan. Koskee 

ikääntyneiden palvelujen saatavuutta ja palvelutarvetta kunnassa. Kooste pyydetään 

toimittamaan Satakunnan vanhusneuvoston sihteerille osoitteella 

ulla.koivula@satakunta.fi keskiviikkoon 13. huhtikuuta mennessä. Tiedot toimitetaan sen 

jälkeen edelleen hyvinvointialueen valmisteluun. Sihteeri tiedottaa Satakunnan sote-

rakenneuudistuksen kehittämishankkeen muutosjohtaja, hankejohtaja Anneli Lehtimäelle 

kyselyn tekemisestä.  

 
7. Kansanedustajayhteistyöstä 

Neuvoteltu yhteiskuntasuhdevastaava Sanna Oksan kanssa Satakuntaliitossa. Tavoitteena 

tavata satakuntalaisia kansanedustajia yhdessä SataNuvan nuorten edustajien kanssa 

kesän alussa tai SuomiAreenan yhteydessä. 

 

mailto:ulla.koivula@satakunta.fi


Päätös: Odotetaan tapaamisen päivämäärän vahvistumista. Pientyöryhmä laatii 

kansanedustajille etukäteen lähetettävän kirjelmän. Kirjelmäluonnos Satakunnan 

vanhusneuvostolle kommenteille.  

 

8. Yhteistyö SataNuvan kanssa  

 

- 15.10.2020 Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri lähetti kuntien vanhusneuvostoille ja 

nuorisopuolen työntekijöille kyselyn koskien nuorten ja vanhojen yhteistyötä. 

Muistutusviesti lähti marraskuussa. Kyselyä oli tarkoitus jatkaa, mutta nuorisopuolen 

työntekijä vaihtui ja asian käsittelyä ei tässä vaiheessa jatkettu. Liitteenä kuntiin lähetetyn 

kyselyn kysymykset sekä kooste vastauksista.  

 
SataNuvan nuorilta tuli ehdotus yhteisestä kokouksesta Satakunnan vanhusneuvoston 

kanssa. 12.1.2022 pientyöryhmästä Henell, Telin ja Koivula osallistuivat SataNuvan 

kokouksen alkuun. SataNuva kokoustanee noin joka toinen kuukausi. Nuoret ovat 

innostuneita yhteistyöstä ja ideoina esittivät mm: yhteiskokous, yhteinen peli-ilta, rentoa 

tutustumista ennen kokousta, digitaalinen maailma ja somen hyödyntäminen (esimerkiksi 

digityöpaja). Valmiutta löytyy johonkin yhteiseen.  

 

Satakunnan vanhusneuvosto ehdottanut mm.  

- tehdään ylisukupolvista pientä tai isoa – aina arvokasta, on kiinnostusta 

- tiedonvaihtoa vanhojen ja nuorten välillä, ylisukupolvinen kaupunkisuunnistus sopii sekä 

kaupunkeihin että maaseutukuntiin 

- isovanhemmuus on tärkeä asia – ihminen tapaa ihmisen oli ikä mikä tahansa – ikäleiman 

taakse päästään – ”vanhukset o tollasii ja nuoret o tollasii” – kaikki ihmiset ovat yksilöitä – 

ihmiskohtaamisia tarvitaan ja haetaan 

- reseptien vaihtoa nuorilta vanhoille ja toisin päin, aitoa ylisukupolvista toimintaa 

- kaikenikäisten messut on järjestetty Porissa vuonna 2012, kivasti kävi kaikenikäistä väkeä. 

Ohjelmaa oli vanhoilta ja nuorilta, ohjelman järjestäminen maksaa, kiinnostava ohjelma 

tarvitaan. 

- tiedottaminen tärkeää 

- tapahtumiin on helppo tulla ja mennä – vahingossakin voi tutustua 

- ryhmätöitä sekaryhmissä. Mitä nuoret ajattelevat vanhoista ja vanhat nuorista – 

ajatustenvaihtoa pienissä ryhmissä.  

- eri näkökulmien esilletuominen voisi olla hedelmällistä 

- millä tavoin matalalla kynnyksellä kiinnostavaksi ja kutsuvaksi yhteinen kokoontuminen? 

 

Millä tavoin Satakunnan vanhusneuvosto toivoo edettävän? 

 

Keskustelua: 

- vanhojen ja nuorten yhteistyön lisäämistä kannattaa viedä eteenpäin 

- yhteistyön aktivointi nähdään hyvänä 



- Satakunnan ammattikorkeakoulun geronomi- ja sosionomiopiskelijoille voisi maakunnan 

ikääntyneiden ja nuorten yhteistyön rakentaminen olla opinnäytetyön aiheena. Asia sai 

kannatusta.  

 

Päätös: 

Yhteistyön kehittäminen aloitetaan maakuntatasolla niin, että Satakunnan 

vanhusneuvoston sihteeri on yhteydessä SataNuvan hankekoordinaattori Emmi 

Haapaseen. Haapanen ja Koivula pohtivat nuorten ja vanhojen yhteistyön kohteita ja 

käyvät tulleet yhteistyöehdotukset läpi pohtien tulevan yhteisen tapaamisen teemoja. 

Aineisto edelleen pientyöryhmälle jatkojalostettavaksi. Järjestetään maakuntatason 

tapaaminen yhdessä nuorten ja ikääntyneiden kanssa. Tapaamisen jälkeen tiedottamista 

kuntiin yhteistyömahdollisuuksista.  

 

9. Työseminaarin 19.1.2022 palaute 

 

Numeerinen palaute: 

 

Asiantuntijapuheenvuoro - Satakunnan  soterakenneuudistuksen kehittämishanke 8 9 9 10 10 9 8 8 7 9 

Hyvät käytännöt maakunnallisessa vanhusneuvostossa – esitys  8 9 8 10 10 8 9 9 8 9 

Ikääntyneiden neuvoston esittely  9 9 8   10 8 9 9 9 9 

Päivän keskustelujen onnistuminen ja hyödyllisyys 9 8 8 9 8 7 8 7 8 9 

Tilaisuus vastasi odotuksia  9 10 8 8 9 8 9 8 8 9 

Järjestetäänkö vastaava tilaisuus ensi vuonna (kyllä= K tai ei)  K K K K K K K K K K 

 

Sanallinen palautetiivistelmä liitteenä. Vastaavia tapahtumia toivottiin järjestettävän edelleen. 

 

10. Maakuntakierrokset aloitetaan 

- ensimmäisinä Eurajoki, Huittinen, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia, Pori ja Siikainen 

- kuntien vanhusneuvostoilta pyydetty kokousaikoja maaliskuusta alkaen 

- Huittisten vanhusneuvoston tämän vuoden kokousten alustavat ajankohdat: 16.5., 15.8. ja 
14.11. klo 13 alkaen. 

- tarkistetaan, kenelle sopisi jokin näistä kokousajoista ja rakennetaan ryhmä 

Päätös: Huittisten vanhusneuvoston kokoukseen osallistuvat 16.5. klo 13 Pertti Harju, Leea 

Hiltunen, Sari Kalliokorpi ja Matti Henell sekä sihteeri Ulla Koivula. Puheenjohtaja Aro-

Heinilä tarkistaa, pääseekö osallistumaan.  

Tuleviin kokouksiin maakunnan kuntien vanhusneuvostoissa osallistuu 3–4 jäsentä, sihteeri 

ja puheenjohtaja (mahdollisuuksiensa mukaan). Sihteeri lähettää Satakunnan 

vanhusneuvoston jäsenille tietoa tulevista kuntien vanhusneuvostojen kokouksista ja 

osallistujat valitaan sen mukaan, kenelle tilaisuus sopii aikatauluun.  

 

11. Kuntien toimintakertomukset 2021 ja toimintasuunnitelmat 2022 

- toimintakertomukset saapuneet Huittinen, Kankaanpää, Karvia, Rauma ja Ulvila 



- toimintasuunnitelmat saapuneet Eurajoki, Huittinen, Kankaanpää, Rauma 

- etenemisehdotus: odotetaan loppuja saapuviksi ja pientyöryhmä tekee sitten koosteen  

 

12. Muut asiat 

Esitettiin kysymys siitä, paljonko Satakunnassa on kotihoidon ja tehostetun asumisen 

palvelujen piirissä ikääntyneitä. Sihteeri selvittää asiaa. 

 

13. Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous 

Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous järjestetään torstaina 21. huhtikuuta 2022 
klo 13 Satakuntaliitossa neuvotteluhuoneessa nro 1. Myös Teams-kokouksen linkki 
lähetetään kokouskutsussa.  
 

14. Seuraava pientyöryhmän kokous 

Sovitaan erikseen sähköpostilla. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 14.34. 


