
1 
 

 
SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO               MUISTIO

  
 
                        Satakunnan vanhusneuvoston kokous 2/2022 
 

 
AIKA  torstai 21. huhtikuuta 2022 klo 13–14.20 

PAIKKA Monimuotokokouksena Satakuntaliitto neuvotteluhuone 3 tai Teams-kokous 

 

LÄSNÄ 

Harju Pertti, Teams 

Henell Matti, varapuheenjohtaja, paikalla 

Hiltunen Leea, Teams 

Kalliokorpi Sari, Teams 

Pajunen Tuulikki, Teams 

Pudas-Tähkä Sanna-Mari, Teams 

Ranne Kaarina, Teams 

Teeri Sari, Teams 

Telin Tuula, paikalla 

Vuohiniemi Jouko (Kaarina Rannen varajäsen), paikalla 

Koivula Ulla, sihteeri, paikalla 

 

Poissa: Ilmari Erkki 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Varapuheenjohtaja Matti Henell avasi kokouksen toivottaen sekä Teamsin kautta osallistuneet, että 

paikalla olleet tervetulleiksi. Asko Aro-Heinilä on siirtynyt väliaikaisesti hyvinvointialueelle, joten 

Matti Henell sijaistaa Satakunnan vanhusneuvoston puheenjohtajuuttaan varapuheenjohtajana.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin, että paikan päällä olivat Matti Henell, Tuula Telin, Jouko Vuohiniemi sekä sihteeri Ulla 

Koivula. Teamsin kautta mukana olivat Pertti Harju, Leea Hiltunen, Sari Kalliokorpi, Tuulikki 

Pajunen, Sanna-Mari Pudas-Tähkä, Kaarina Ranne ja Sari Teeri. Erkki Ilmari ei osallistunut 

kokoukseen.  

 
3. Edellisen kokouksen 4.2.2022 muistion tarkistaminen 

 
Hyväksyttiin.  

 

4. Työseminaari 2/2022 – webinaari huhtikuun lopulla 

 
- Jämijärveltä tuli aloite järjestää tilaisuus, missä vanhuspalvelulain keskeinen sisältö käytäisiin läpi. 

Päätettiin järjestää webinaari Satakunnan kuntien vanhusneuvostojen jäsenille sekä Satakunnan 

vanhusneuvostoille aiheeseen liittyen. Mukaan päätettiin pyytää Anneli Lehtimäki kertomaan 
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hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. Vanhuspalvelulaista on pyydetty vanhusasiamies Päivi 

Topoa kertomaan verkon kautta. 

- Satakunnan hyvinvointialueen muutosjohtaja Anneli Lehtimäki on antanut suostumuksensa 

mukaantuloon 

- pyydetty vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo puhumaan vanhuspalvelulain keskeisestä sisällöstä. – 

vielä kesken – joudutaan mahdollisesti siirtämään tilaisuutta myöhemmäksi 

- Päivämääräehdotukset: tiistai 26.4. klo 9–11.30, tiistai 3.5. klo 9–11.30 tai keskiviikko 4.5. klo 9–

11.30 

 
Päätös: odotetaan viestiä Päivi Topolta  

  
5. Huoli-ilmoitus –esite valmis 

- lähetetty 24.2.2022 kuntiin ja Satakunnan vanhusneuvostolle printattavaksi ja jakoon 

 

Päätös: todettiin, että asia on loppuun käsitelty ja kunnat voivat itse printata ja jakaa – sihteeri 

lähettää muistutusviestin kaikille – liitteenä huoli-ilmoitusesite, jota kukin kunta voi kopioida ja 

jakaa kunnassa 

 

6. Hoitoon pääseminen – yhteistyössä kuntien vanhusneuvostojen kanssa – peruutettu 

 

Vuoden 2021 loppuun mennessä pyysi Satakunnan vanhusneuvosto kuntia kertomaan 

kokemuksiaan hoitoon pääsemisestä. Merikarvialta tuli mainio kooste asiasta ja 7.2. pientyöryhmä 

pyysi myös muilta kunnilta saman tyyppistä koostetta. Porin ja Rauman kaltaisissa isoissa 

kaupungeissa ei pelkän vanhusneuvoston voimin kuitenkaan pystytä kyselyä toteuttamaan. 

Todettiin, että myöskään muita kuntia ei ”velvoiteta” tekemään koostetta, joten asia peruutettiin. 

Todettiin myös, että mikäli joku kunta on jatkanut hoitoon pääsemisen selvittämistä kunnassaan, ei 

tieto mene hukkaan. Koosteita voi lähettää ulla.koivula@satakunta.fi ja menevät sitä kautta 

hyvinvointialueen tietoon. Kiitos yhteistyöstä ja erityiskiitos Merikarvialle hienosti tehdystä 

koosteesta.    

 
7. Kansanedustajayhteistyön keskustelun aiheet 

Tapana on ollut, että kansanedustajille lähetetään etukäteen noin kolme asiaa, joista tapaamisessa 

voitaisiin keskustella. Pohdittiin sopivia aiheita.  

 

- Seniorineuvola – ennaltaehkäisevää toimintaa, lakisääteinen, kansalaisaloitetta ollaan tekemässä 

pääkaupunkiseudulla. Sama aihe esitelty satakuntalaisille kansanedustajille tapaamisessa 

15.7.2019. 75-vuotiaille Porissa järjestetty tapaaminen Puuvillan terveyskeskuksessa. Sama 

käytäntö Raumalla - ikäihmisille terveystarkastuksia. Neuvolatoiminta voitaisiin määrittää 

tarkemmin ja pohtia kokonaisuutta siihen, miten neuvolasta ollaan yhteydessä asiakkaaseen. 

Lakisääteiseksi? Geriatrinen hyvinvointikeskus valmistuu keväällä Raumalla ja sinne sopisi 

seniorineuvolatyyppinen toiminta. Aiheena keskusteluun hyvä. Kannattaa jäsentää, mitä 

seniorineuvolan palvelut voisivat sisältää. Asia aluehallituksen käsittelyyn? Toiminnan 

käynnistäminen hyvissä ajoin ennen kuin henkilö saavuttaa eläkeiän. Varhaisella puuttumisella 

pyritään estämään mm. vakavat sairastumiset.  

 

mailto:ulla.koivula@satakunta.fi
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- Sisällön pohdinta pitäisi käynnistää – kytkettäisiin hyvinvointialueen valmisteluun. 11 – 15.7.2022 

SuomiAreena, johon tällä hetkellä koetetaan tapaamista saada järjestettyä. Pia Kauman sivuilta 

Facesta löytyy aiheeseen liittyvä video: 

https://www.facebook.com/PiaKauma.Kokoomus/videos/649212086174567  

- Maakunnallinen vanhusasiavaltuutettu – liittyy hyvinvointialueeseen, joten sitä ei välttämättä 

lakisääteiseksi tarvitse ehdottaa – toki mahdollistakin. Keskustelun aiheena hyvä. Jossakin 

vaiheessa valtakunnalliseksi? 

- Osallisuus – liitteenä artikkeli Satasote syrjäyttää vanhukset ja vammaiset SK 21.4.2022 Tuulikki 

Pajusen mielipidekirjoitus – tullut hyvää palautetta.  

 

Päätös: pientyöryhmä koostaa näistä kolmesta aiheesta satakuntalaisille kansanedustajille etukäteen 

koosteen.  

 

8. Yhteistyö SataNuvan kanssa – yhteinen kokous oli 8.3.2022 

 

SataNuvan ja Satakunnan vanhusneuvoston yhteinen kokous järjestettiin 8.3.2022. Liitteenä kokouksen 

muistio.  

 

SataNuvalta tuli konkreettinen ehdotus ikääntyneiden ja nuorten yhteisestä tapaamisesta lauantaina 21.5. 
He aloittavat nuorten kanssa yhteisen ohjelman klo 10–11 ja jatkavat (yritys)vierailun jälkeen omalla 
kokouksella Kirjurinluodossa noin klo 12–14. Ehdottivat tapaamista Satakunnan vanhusneuvoston kanssa 
Kirjurinluodossa lauantaina 21.5. n klo 14 tai 15. Aluehallituksen edustajia kutsutaan keskustelemaan.  
Polttopallon peluuta tms. yhteistä ohjelmaa suunnitteilla.  
 
Päätös:  

- suunnitellaan tapaamista lauantaina 21.5. iltapäivällä Kirjurinluodossa 

- pohditaan, missä Satakunnan vanhusneuvosto voisi vierailla ennen nuorten tapaamista 

- lisätietoa tulee Satakunnan vanhusneuvostolle 

- liitetään muistioon 8.3.2022 yhteisen kokouksen muistio 

 

9. Maakuntakierrokset:   

- Siikainen 23.3. klo 15 - käyty 

- Jämijärvi 5.5 klo 14 

- Merikarvia 5.5. klo 16 

- Huittinen 16.5. klo 13 

- Eurajoki 7.9. klo 15 

 

Päätös: maakuntakierrosten muistioita ei sellaisinaan lähetetä Satakunnan vanhusneuvostolle tai kuntiin, 

vaan pientyöryhmä tekee niistä koosteen, kun maakuntakierrokset on saatu tehtyä. Kooste lähetetään 

kuntiin ja Satakunnan vanhusneuvostolle.  

 
INFOA SIIKAISTEN VANHUSNEUVOSTON TAPAAMISESTA MAAKUNTAKIERROKSELLA 
 
Mitkä asiat tällä hetkellä askarruttavat vanhus- ja vammaisneuvostoa oman kunnan vanhusten asioissa? 
 

https://www.facebook.com/PiaKauma.Kokoomus/videos/649212086174567
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Neuvoston jäsenet kantoivat huolta erityisesti keskustan ulkopuolella asuvien ikäihmisten ja vammaisten 
palveluista. Asiointi- tai muita kuljetuksia ei syrjäkyliltä järjestetä keskustaan. Korona-aikana on moni 
paikallinen taksiyrittäjä lopettanut toimintansa, joten liikkumisen suhteen on paljon ongelmia. 
 
Kela-kyytien kohdalla on ollut hankaluuksia. Puheenjohtaja luki yhden iäkkään vanhuksen kokemuksista 
kertovan selostuksen. Kela-taksien kohdalla on ollut usein myöhästymisiä ja sekaannuksia; joskus on tullut 
kaksikin taksia. Vanhus- ja vammaisneuvosto on aiemmassa kokouksessaan päättänyt saattaa tilanteen 
myös Satakunnan vanhusneuvoston tietoon ja pyytää ohjeita siitä, mitä voidaan tilanteen korjaamiseksi 
tehdä? Tiettävästi Kelan ohjeita on jo jossain määrin selkiytetty mm. siltä osin, että paluukuljetuksen voi 
tehdä sama taksi, mikä asiakkaan menomatkankin ajoi. 
 
Vanhusten kotihoitoon toivotaan erilaisia apuvälineitä ja tarvikkeita, mm. vanhusten turvapuhelimia, 
sähköisiä seurantalaitteita tms. - Puheenjohtajan kertoman mukaan turvapuhelimia onkin jo tulossa. 
 
Matti Henell muistutti, että Satakunnassa on parhaillaan käynnissä Satakati-hanke (Kotona asumisen 
teknologiat ikäihmisille Satakunnassa). Siikainen on tässä myös mukana. Hankkeen kautta on vanhuksille 
tarjolla tietokoneita, joiden avulla heihin ja myös omaisiin voidaan olla yhteydessä. 
 
Päätös:  

- pientyöryhmä tekee maakuntakierrosten päätyttyä koosteen käynneillä esiin tulleista asioista 
 
KELATAKSI-ASIA 
Ulvilassa maanantaina vanhusneuvoston kokous – kelataksin varassa olevat henkilöt ovat myöhästyneet 
annetusta lääkäriajasta. Odotusaika ollut jopa kolme tuntia.  
 
Päätös:  

- Sovittiin, että Kela-kyydit viedään Satakunnan vanhusneuvoston käsittelyyn, kun muut sovitut 
maakuntakierrokset ovat ohi. Ulvilan palaute kokouksesta kuullaan.  

 
10. Vaikuttamistoimielinten kysely 2.3.2022 

- 9.3.2022 kysely lähti Satakunnan vanhusneuvostolle sekä kuntien vanhusneuvostoihin 

- vaikuttamiselinten työpaja Martintalo, Pori 20.4.2022 klo 16–19.20 

- kyselyn ja työpajan perusteella laaditaan vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet 

- Kaarina Ranne toi esille, että tarvitaan valmistelijoiden kanssa keskusteluja 
varapuheenjohtajuudesta vaikuttajatoimielimissä - sihteeri selvittää hyvinvointialueen 
väliaikaiselta johtajalta (– sihteeri lähetti hyvinvointialueen väliaikaiselle johtajalle Asko Aro-
Heinilälle huomion, että vaikuttajatoimielinten toimintasäännöissä tulisi puheenjohtajan 
määrittelyn lisäksi myös mainita varapuheenjohtajan valinnasta). Kaarina Ranne painotti, että 
kyse oli varapuheenjohtajiston valinnasta eli mahdollisesti myös useammasta 
varapuheenjohtajasta.  

- (Aro-Heinilä kertoi asian olleen esillä aluevaltuustossa. Muutetaan hallintosääntöön sanojen 
”puheenjohtajan valinta” tilalle sanat ”puheenjohtajiston valinta”.) 
 

11. Kuntien toimintakertomukset 2021 ja toimintasuunnitelmat 2022 – sihteerille 

- toimintakertomuksia 2021 saapunut: Huittinen, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Pori, Rauma, 

Ulvila 

- toimintasuunnitelmia 2022 saapunut: Eurajoki, Huittinen, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Pori, 

Rauma, Ulvila 

- Satakunnan vanhusneuvosto tekee koosteen, kun lisää aineistoa saadaan kunnista. Kooste 

lähetetään kuntien vanhusneuvostoihin ja Satakunnan vanhusneuvostolle.  
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12. Muut asiat 

Ei muita asioita.  

 

13. Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous 

 
Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous järjestetään tiistai 14.6. klo 13 hybridikokouksena.  

 

14. Seuraava pientyöryhmän kokous 

Seuraava pientyöryhmän kokous järjestetään tiistaina 10.5. klo 10 Teams-kokouksena.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 14.20.  


