
 
SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO              

  
 
                        Satakunnan vanhusneuvoston kokous 3/2022 
 

 
AIKA  tiistai 14. kesäkuuta 2022 klo 13–14.31  

PAIKKA Hybridikokouksena Satakuntaliitto neuvotteluhuone 3 sekä Teams-

kokous 

 

LÄSNÄ 

Aro-Heinilä Asko 

Harju Pertti, Teams 

Henell Matti, puheenjohtaja 

Hiltunen Leea, Teams 

Kalliokorpi Sari 

Pudas-Tähkä Sanna-Mari, Teams 

Teeri Sari, Teams 

Telin Tuula 

Koivula Ulla, sihteeri 

 

Poissa: Tuulikki Pajunen, Kaarina Ranne, Erkki Ilmari 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Asko Aro-Heinilä ei muilta töiltään ehtinyt kokouksen alkuun, joten Matti Henell avasi 

kokouksen.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Sihteeri listasi paikallaolijat sekä Teamsin kautta osallistuneet.  

 
3. Edellisen kokouksen 21.4.2022 muistion tarkistaminen 

Edellisen kokouksen muistioon lisättiin, että Karvian kunta oli jo aikaisemmin toimittanut 

toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman sihteerille. Hyväksyttiin.  

 

4. Kansanedustajien tapaaminen – kirjelmän kommentointi 

Satakunnan vanhusneuvosto kommentoi Tuula Telinin, Sanna-Mari Pudas-Tähkän ja 

Kaarina Rannen tekemää luonnosta. Päivämäärä kansanedustajien tapaamiseen ei ole vielä 

vahvistunut.  

 

Päätös: Päätettiin lähettää kirjelmä satakuntalaisille kansanedustajille sekä poliittisille 

puoluetoimistoille. Liitteenä.  



 

5. Yhteistyö SataNuvan kanssa  

- yhteinen tapaaminen nuorten ja iäkkäiden kesken järjestettiin lauantaina 21.5.2022 klo 

14–15 Kirjurinluodon Ystävyyden aukiolla. Satakunnan vanhusneuvostoa edustivat 

Matti Henell ja Ulla Koivula.   

- jatkon suunnittelu: jatketaan syksyllä ja painotetaan nuorten ja ikääntyneiden 

yhteistyön rakentamista kunnissa edelleen. Hyvinvointialueen toiminta käynnistynee 

hitaasti, joten kannattanee jatkaa hyvää yhteistyötä ennen kuin hyvinvointialue saa 

toimintaa käynnistettyä lopullisesti.  

 

Päätös: Kuntien vanhusneuvostot tai nuorisovaltuustot eivät muutu hyvinvointialueilla 

mitenkään. Syys-lokakuussa Satakunnan nuorisovaltuuston kanssa yhteinen tapaaminen. 

Kootaan hyviksi koetut asiat ja tarjotaan kunnille esimerkkeinä, jotta tämäkin toiminta 

siirtyy vahvasti kuntatasolle. Sihteeri ottaa yhteyttä SataNuvaan.  

 

6. Maakuntakierrokset 

- Pori keskiviikkona 31.8. klo 13, paikka tarkentuu 

- Karvia 1.9. klo 15.30, Kylä-Karviantie 17, 39930, Karvia 

- Eurajoki 7.9.2022 klo 15 Luvian Tasala, Tasalantie 6, 29100 Eurajoki 

 

Päätös: Vieraillaan kolmessa jäljellä olevassa kunnassa ja sen jälkeen maakuntakierroksista 

tehdään yhteenveto.  

 

7. KELA-taksi 

Asia Kela-takseista on mietityttänyt. Kelataksitoiminnan järjestelmä ei ole toteutunut 

toivotulla tavalla. Tulevan hyvinvointialueen tai KELA:n kautta maksetut kuljetuspalvelut 

eivät toimi moitteettomasti. 

 

Päätös: Asiaa käsitellään lisää, kun maakuntakierros on ohi. Maakuntakierroksen jälkeen 

pientyöryhmä koostaa kaikista kuntavierailujen muistioista koosteen. Niistä valitaan KELA-

takseihin liittyvät asiat. Voitaisiin ottaa yhteyttä KELAan ja lisäksi ottaa yhteyttä 

Satasairaalan hankintatoimen (vastaa hyvinvointialueen hankinnoista) hankintapäällikköön.  

Häneltä voidaan pyytää näkemys siitä, miten hän näkee hyvinvointialueelle siirtyvien 

kuljetuspalvelujen roolin. KELA-taksit eivät siirry hyvinvointialueille.  

 

8. Vaikuttamistoimielimet – Hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasääntöehdotus 

 

Vaikuttamistoimielimet ovat aluehallituksen hyväksyttäviä asioita. Kaikilla ryhmillä on ollut 

huoli puheenjohtajuudesta. Puheenjohtaja tulossa todennäköisimmin valtuustosta: 

poliittiset piirijärjestöt vaalien jälkeen jakoivat poliittisesti paikkoja. Tällöin olivat myös 

puheenjohtajiston paikat vaikuttajatoimielimissä jaossa. Toimivaltaisuus lisääntyy, kun 



puheenjohtajista on valtuustosta. Jos vaikuttajatoimielin on irti poliittisesta johtamisesta, 

se voi jäädä vieraammaksi hyvinvointialueelle. Tavoitteena vaikuttajatoimielimen 

toimivuutta ja äänen kuuluvuutta valtuuston kautta. Satakunnan vanhusneuvosto teki 

hyvää työtä valmistellessaan toimintasääntöluonnosta hyvinvointialueen 

vanhusneuvostolle. 

 

Eläkeläisjärjestöt toivoivat, että puheenjohtaja valittaisiin jäsenten keskuudesta: 

mahdollisimman monella alueen asukkaalla olisi matala kynnys osallistua ja vaikuttaa. Kun 

toiminta ei näy ulospäin politisoituneena, voisi henkilön olla helpompi ottaa yhteyttä.  

 

Päätös: Asiakirjat ovat valmistelussa. Jäsenehdokkaat on pyydetty kunnista. Aluehallituksen 

pitää ensin hyväksyä toimintasääntö ja sen jälkeen voidaan hyväksyä jäseniä. Päätösvalta 

on aluehallituksessa. Nyt luodaan hyvinvointialuetta kokonaan uutena toiminnallisena 

tahona – toimimattomia asioita voitaneen käsitellä uudelleen – säännöt ja hallinnolliset 

rakenteet käsiteltävä ennen seuraavia vaaleja noin kahden vuoden kuluttua, kun seuraava 

aluevaltuusto aloittaa toimintansa. Jatkossa aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. 

 

9. Konkreettinen yhteistyö hyvinvointialueen vanhusneuvoston valmistelun kanssa 

 

On puhuttu siitä, että Satakunnan vanhusneuvoston hyvät käytännöt ja toimintatavat olisi 

hyvä jakaa hyvinvointialueen vanhusneuvoston tietoon. Satakuntaliiton maakuntahallitus 

voi todeta, että Satakunnan vanhusneuvoston toimikausi loppuu. Nyt asetettu päättymään 

vuoden 2023 lopussa. Tällä vältytään siltä, ettei kahden maakunnallisen vanhusneuvoston 

toiminnan väliin jää tyhjää. Satakunnan vanhusneuvoston toimikauden pituus määrittyy 

sillä, kuinka nopeasti hyvinvointialue nousee jaloilleen. Vaihtumisvaiheen aikana auttavaa 

ja tukevaa toimintaa, ei kilpailevaa. Hyvinvointialue ottaa kaiken toiminnallisen vastuun 

vuoden 2023 alusta. 

 

Päätös: Kun hyvinvointialueen vanhusneuvosto on asetettu (oletettavasti kesäkauden 

jälkeen), niin hyvinvointialueen puheenjohtajan tai sihteerin kanssa voitaisiin käydä 

keskustelun siitä, miten saattaen vaihto voitaisiin parhaiten tehdä. Mahdollinen yhteinen 

kokous tai muu suunnitelma. Hyvät käytännöt ja toimintatavat voivat auttaa 

hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäseniä käynnistämään toimintaansa.  

 

10. Kuntien toimintakertomukset 2021 ja toimintasuunnitelmat 2022 – sihteerille 

 

Päätös: kunnat voivat edelleen toimittaa toimintasuunnitelmia (2022) ja 

toimintakertomuksia (2021) ulla.koivula@satakunta.fi  

 

11. Muut asiat 

Ei muita asioita.  



 

12. Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous 

Seuraava Satakunnan vanhusneuvoston kokous järjestetään tiistaina 13. syyskuuta klo 9 
hybridikokouksena. Esityslista lähetetään myöhemmin.  
 

13. Seuraava pientyöryhmän kokous 

Sovitaan sähköpostitse, kun kansanedustajien tapaamisen päivämäärä saadaan tietoon – 

kokoontuminen ennen tapaamista.   

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 14.31.  


