Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksen asialista
Aika: 3.9.2020 kello 16:00
Paikka: Merikarvian kunnanvirasto

Kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja totesi paikalla olijat ja avasi samalla kokouksen.
Marika Uimaluoto puheenjohtaja
Marja Niemispelto sihteeri, poissa
Sirkka Seppälä jäsen (poistui kokouksesta klo 18)
Helena Valli jäsen
Erkki Vanhatalo jäsen
Leena-Sisko Vanhatalo jäsen (poistui kokouksesta klo 18)
Altti Mäntylä jäsen
Hannu Peltomäki jäsen
Anne Makkonen jäsen, poissa
Päivi Heinonen jäsen, poissa
Mira Salonen asiantuntijajäsen (poistui kokouksesta klo 18.30)
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksytään kokoukselle esitetty asialista
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä asialista yksimielisesti.
4. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio oli lähetetty jäsenille kommentoitavaksi sähköpostilla.
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin yksimielisesti.
5. Satakunnan vanhusneuvoston esittämät kysymykset
Mitkä asiat vanhusneuvostossanne askarruttavat oman kunnan vanhusten asioissa?
Millaisia hyviä käytäntöjä on löydetty?
Millaisena koetaan yhteistyö Satakunnan vanhusneuvoston kanssa - entä naapurikuntien
vanhusneuvostojen kanssa?
Mitä toivotaan Satakunnan vanhusneuvostolta?

Neuvostomme jäsenten toivotaan vastaavan kysymyksiin viimeistään ja lähettävän vastaukset
puheenjohtajalle sähköpostiosoitteeseen marika.uimaluoto@merikarvia.fi. Käydään seuraavassa
kokouksessa lävitse vastaukset ja kootaan yhteen ja lähetetään satakunnan vanhusneuvoston
sihteerille Ulla Koivulalle.
1) Tällä hetkellä askarruttaa erityisesti rakennemuutos koskien kunnan vanhusväestöä.
Saadaanko riittävästi tukea järjestymään kotiin, kun paikkoja Kiialrinteellä vähennetään,
niin että kaikilla on riittävän turvallista elää ja olla niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.
Mielestäni yksi haaste on myös riittävä tiedotus palveluista sekä tukien mahdollisuuksista
ikäihmisille.
2) Mielestäni hyvä käytäntö on alustajat kokousten alussa. Sitä kautta on saatu erilainen
keskusteluyhteys eri tahoihin sekä faktatieto lisääntynyt käytännöistä ja palveluista yms.
3) Satakunnan vanhusneuvostolta tulee paljon tietoa ajankohtaisista asioista sekä muualla
toimivista käytännöistä. Se on hyvä asia. Lähinnä Siikaisten kanssa tehty yhteistyö ei ole
tuottanut ihmisten kannalta toivottua tulosta, koska yhdessä järjestetyt tilaisuudet eivät
ole vetäneet naapurikunnan väkeä mukaan.
4) Mielestäni sama toimintatapa voisi jatkua edelleen.
Käytiin lävitse saapuneet vastaukset ja jäsenillä on mahdollisuus vielä vastata Satakunnan
vanhusneuvoston kysymyksiin, koska korona takia vierailua ei ole pystytty järjestämään.
Lähetetään satakunnan vanhusneuvoston sihteerille vastaukset kun tiedossa vierailupäivä.
6. Syksyn kolumnivuorot Merikarvia-lehdessä
Olemme saaneet kevään/kesän kolumnivuorot jaettavaksi neuvoston jäsenten kesken,
viimeisin 27.8. Tiina Tervo.
Seuraavat kolumnivuorot jaettiin ja seuraavat kirjoittajat ovat Hannu Peltomäki, Leena-Sisko
Vanhatalo ja Erkki Vanhatalo. Ilmoitetaan heille päivät kun Merikarvia lehdestä toimittavat
neuvoston syksyn kolumnivuorot.
7. Rahalahjoitus Merikarvian Lions Club
Merikarvian Lions Club järjesti lokakuussa 2019 Pertti Kankaan ideoiman Wanhan tanssimusiikin
ilta -tapahtuman Merikarvian Mieslaulajaintalolla. Tanssit tuottivat kiinteiden kulujen jälkeen
järjestäjille n. 300 euroa voittoa:
Tapahtumasta saatavan tuoton tahdoimme lahjoittaa hyvään tarkoitukseen ja päädyimme tukemaan
paikkakuntamme vanhusten virkistystoimintaa.
Merikarvian Lions Clubin hallitus päätti korottaa lahjoitettavan summan 400 euroon, jonka
toivomme paremmin mahdollistavan vanhusten virkistystoiminnan järjestämistä myös Merikarvian
rajojen ulkopuolelle. Tällöin rahalahjoituksemme voisi myös kohdentaa esim. bussi- tai muiden
kuljetuskustannusten kattamiseen, koska kyyditys varmastikin on merkittävin kuluerä aina, kun
reissuun lähdetään.
Toivomme lahjoituksestamme teille iloa ja hyvää mieltä!

Lions Club Merikarvian hallituksen p:sta
Kimmo Kuuskeri
Pertti Vähätalo
past. pres.
rh.
Neuvosto oli todella otettu ja kiitollinen Lions Clubin lahjoituksesta. Korona tilanteen rauhoittuessa
päätetään kuinka rahat tullaan käyttämään niin, että lahjoituksesta mahdollisimman moni
ikäihminen hyötyy.
8. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukset 2020
Päätettiin pitää neuvoston kokoukset 1.10, 5.11 ja 3.12. Mikäli koronan takia tulee
kokoontumisrajoituksia niin päätetyt kokoukset tullaan järjestämään verkkokokouksina.
9. Vanhus- ja vammaisneuvoston järjestämät tapahtumat 2020
Päätettiin, että nyt koronan takia emme järjestä tapahtumia.
10. Tulleet sähköpostit ja tapahtumat
10.1 Satakunnan vanhusneuvostolta tullut viesti. Lähetetty jäsenille 22.1.20
Liitteenä muistio Satakunnan vanhusneuvoston pientyöryhmän kokouksesta, joka pidettiin
21.1.2020 klo 10 Satakuntaliitossa. http://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto
TYÖSEMINAARI 4.5.2020
Satakunnan vanhusneuvosto järjestää työseminaarin KAIKILLE maakunnan vanhusneuvostojen
jäsenille, varajäsenille, kunnan johtaville vanhustyön viranhaltijoille sekä niille kunnan muun
puolen yhteistyökumppaneille joita kullakin vanhusneuvostolla on arjessaan (teknisen puolen
ihminen tms. voi myös siis tulla mukaan). Samoin myös koko Satakunnan vanhusneuvosto tarvitaan
paikalle eli varajäsenet myös tervetulleita. Työseminaari järjestetään maanantaina 4. toukokuuta klo
9-15.30 Porissa. Paikka on vielä auki. Ohjelmassa on maakuntajohtajan puheenvuoro, Satakunnan
vanhusneuvoston sihteerin kooste maakuntakierroksen kuulumisista sekä Satakunnan
vanhusneuvoston 10-vuotisen olemassaolon juhlavuoden kunniaksi lyhyt historiikin läpikäynti sekä
ryhmätöitä. Ryhmätöiden purkuun varataan nyt paremmin aikaa kuin viimeksi. Mikäli sinulla on
ehdottaa sopivia ryhmätyön aiheita, ilmoita ulla.koivula@satakunta.fi Tällä hetkellä ainoa varma
ryhmä on Puheenjohtajat eli kaikkien maakunnan vanhusneuvostojen puheenjohtajien toivotaan
pääsevän paikalle tuolloin koko päiväksi. Lisätietoja myöhemmin, mutta laitattehan päivän jo
kalenteriinne ja tiedotattehan kuntanne muille mahdollisille osallistujille, kiitos. Jaa tieto myös
omalle vanhusneuvostollesi, varajäsenille ja jäsenille, kiitos.
YLEISÖTILAISUUS 27.8.2020
Joka toinen vuosi järjestää Satakunnan vanhusneuvosto yleisötilaisuuden. Tänä vuonna pääsemme
mukaan Diakon-messujen yhteyteen torstaina 27. elokuuta klo 10-15 Länsi-Suomen
Diakonialaitoksen Martintaloon, Pihlajasaliin sekä piha-alueelle viettämään antoisaa päivää
yhdessä. Kaikki ovat tervetulleita ilmaiseen tapahtumaan. Tapahtuman järjestää Diakon, mutta
Tuula Telin edustaa työryhmässään Satakunnan vanhusneuvostoa. Luvassa mm. lääkäriluentoja,
tietoiskuja ja sotetietoutta. Laitathan kalenteriisi ylös, kiitos.
Tiedoksi, että Raumalla on alkanut Uusi elämä eläkkeellä -hyvinvointikurssi.
https://www.rauma.fi/ajankohtaista/uusi-elama-elakkeella-hyvinvointikurssi-starttaa-tammikuussa/
Vastaavia olisi varmasti hyvä olla muissakin kunnissa. Jätetään muhimaan ideana Satakunnan
vanhusneuvostolle ja kuntien vanhusneuvostoille.

Vanhustyön keskusliiton sivuilta http://www.vtkl.fi löydätte tapahtumia ja koulutuksia, tietoa
vanhusten viikosta ym. kuten Hyvä ikä -messut Helsingissä 30.9. – 1.10.2020.
Irma Roininen osallistuu Senioripalvelut -tapahtumaan Puuvillan ostoskeskuksessa 18.3.
Järjestäjänä Porin Yrittäjät.
19.3. Puuvillan Senioripäivä – iloista ohjelmaa, puheen sorinaa ja mahtavia artisteja. Lisätietoa
saatavissa myöhemmin Puuvillan ostoskeskuksen sivuilta.
https://stm.fi/ajankohtaista -linkin kautta pääsette tutustumaan mm. soteen liittyviin asioihin.
HUOLI-ILMOITUS
Käsiteltiin kokouksessamme tänään huoli-ilmoitusta ja haluttiin tuoda sitä esille. Satakunnan
Kansassa on ollut artikkeli asiasta:
https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/oletko-huolissasi-tutusta-vanhuksesta-sinulla-on-oikeustehda-hanesta-huoli-ilmoitus-201071705
ja Rauman kaupungin vanhuspalveluissa on käytössä matalan kynnyksen Huoli-toimintamalli, josta
lisää:
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/huoli-ilmoitus-ilmoita-huolesivanhuksesta/
10.2. Kutsu Merikarvialla järjestettävään ikäihmisten raatiin koskien meneillään olevan
rakennemuutos selvitystyön tiimoilta. Kutsu ja infoa lähetetty jäsenille sähköpostilla 26.1.20
10.3 JYTRY tiedoksi: Ikäihmisten koti- ja omaishoidon tuottajien verkostoa koskeva sähköposti.
Ko. Viesti lähetetty jäsenille tiedoksi 26.1.20
10.4 Satakunnan Muistiaktiivien kannanotto Satakunnan vanhusneuvostolta tullut
sähköposti.
Viesti lähetetty jäsenille tiedoksi 3.2.20
10.5 Kutsu Invalidiliiton Lounais-Suomen vaikuttajaverkoston ja ESKEn tilaisuuteen
Raumalle 23.3.20. Sähköpostiviesti lähetetty jäsenille tiedoksi 6.2.20
YHDENVERTAISTA PALVELUA KAIKILLE - tilaisuus
Teemana kuntien yhdenvertaisuussuunnitelma, osallisuus ja esteettömyys (mukaan lukien lait &
asetukset, rakentamismääräykset, ohjeet, suositukset)
Aika: ma 23.3.2020 klo 13-16
Paikka: Järjestötalo, Siikapolku 1, Rauma
Tilaisuus on maksuton.
Voitte itse ilmoittautua viestin lopussa olevan henkilökohtaisen linkkinne kautta viimeistään
1.3.2020. (Alla oleva linkki ainoastaan neuvostomme jäsenten ilmoittautumiseen)
Oheissa on liitteenä tilaisuuden tarkempi kuvaus ja ohjelma sekä avoin linkki välitettäväksi.
Tilaisuuden tietoja voi välittää tuon liitteen tai seuraavan nettilinkin avulla:
https://www.invalidiliitto.fi/tapahtumat/yhdenvertaista-palvelua-kaikille-0

Ilmoittautuminen ilmoittautumislinkin kautta viim. 1.3.2020: (yleinen ilmoittautumislinkki)
https://link.webropolsurveys.com/S/AEED48163EE6618D
Lisätietoja: järjestöasiantuntija Sanna Leppäjoki-Tiistola p 044 765 0579,
sanna.leppajoki-tiistola@invalidiliitto.fi
10.6 Tiedoksi ja tutustuttavaksi lähetetty jäsenille 6.2.20 kehitysvammaisten tukiliiton
uutiskirje 6.2.20
10.7 Satakunnan vanhusneuvostolta tullut seuraavanlainen sähköposti
Satakunnan vanhusneuvosoton tarkastamaton muistio, asiaa huoli-ilmoituksesta ja linkkejä
ravintoon liittyviin. https://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto
Liitteenä viestissä kokouksen muistio 28.1.20
Sähköposti lähetetty neuvoston jäsenille tiedoksi 10.2.20
HUOLI-ILMOITUKSESTA
Vanhuspalvelulaissa eli Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista kertoo pykälässä 25 seuraavaa:
25 §
Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon
ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin
palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta
iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan,
terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta
viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön kotiuttamisesta
terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista.
Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien
salassapitosäännösten estämättä. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
Näin ollen pykälän 25 kolmanteen momenttiin viitaten voidaan todeta, että kuka tahansa voi tehdä
huoli-ilmoituksen salassapitosäännösten estämättä. Ilmoitus tehdään kunnan sosiaalihuollosta
vastaavalle viranomaiselle.
Hallituksen esitys kyseiseen lain pykälään menee seuraavasti (yksityiskohtaisempaa tietoa):
25 §. Ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.
Lakiehdotuksen mukaan kunnalla olisi nykyistä suurempi vastuu pitää huolta siitä, että iäkkäät
saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut.
Esimerkiksi lakiehdotuksen 12 §:n mukaan kunnan tulisi aktiivisesti tarjota hyvinvointia edistävää
toimintaa erityisesti niille iäkkäille henkilöille, joiden elinoloihin arvioidaan liittyvän palvelujen
tarvetta lisääviä riskitekijöitä. Siitä huolimatta iäkkään henkilön palvelujen tarve ei aina tule

viranomaisten tietoon. Näin voi käydä esimerkiksi, jos iäkkäällä henkilöllä ei ole omaisia tai
läheisiä, jotka voisivat pitää silmällä hänen tilannettaan.
Ohjausryhmän valmistelemassa lakiluonnoksessa ehdotettiin, että tiettyjen viranomaistahojen
palveluksessa oleville säädetään velvollisuus ilmoittaa kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle
viranomaiselle, jos he ovat tehtävässään saaneet tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen
kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus
tulisi tehdä viipymättä. Ilmoitusvelvollisuus olisi kuulunut kunnan sosiaali- ja terveystoimen,
alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen ja poliisin palveluksessa oleville. Ehdotetun pykälän 1
momentti vastaa ohjausryhmän ehdotusta, mutta lausuntopalautteen perusteella ilmoitusvelvollisia
olisivat lisäksi muutkin terveydenhuollon ammattihenkilöt kuin ne, jotka ovat kunnan
palveluksessa. HE 160/2012 vp 55 Ilmoitusvelvollista koskevat salassapitosäännökset eivät olisi
esteenä velvollisuuden täyttämiselle.
Tältä osin säännös vastaisi nykyisen lastensuojelulain 25 §:ää. Eduskunnan oikeusasiamies oli
erilliskertomuksessaan vuodelta 2006 (Lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu) pitänyt
sittemmin kumotun lastensuojelulain (683/ 1983) mukaista sääntelyä puutteellisena muun ohessa
siksi, ettei lainsäädännöstä ilmennyt ilmoitusvelvollisuuden olevan voimassa salassapitosäännösten
estämättä. Kertomuksessaan oikeusasiamies esitti säännösten täsmentämistä tältä osin.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi kertomusta koskevassa mietinnössään (PeVM 7/2006),
että eduskunnan oikeusasiamiehen esittämille sääntelyn tarkistuksille on perusoikeusjärjestelmään
tukeutuvat hyväksyttävät ja varsin painavat perusteet. Ehdotetussa säännöksessä tarkoitettu iäkäs
henkilö on yhtälailla haavoittuvassa asemassa kuin lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi, joten
vastaavanlainen sääntely myös iäkkään henkilön tarvitseman avun saamiseksi on perusteltu.
Ehdotetun säännöksen ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa
huolenpidon silloinkin, kun hän ei itse osaisi tai ymmärtäisi sitä pyytää. Vaikka iäkäs henkilö olisi
jo esimerkiksi kotipalvelun tai asumispalvelun piirissä, hänen saamansa palvelut saattavat olla liian
niukkoja tai muuten sopimattomia hänen tarpeisiinsa nähden. Sellaisessakin tapauksessa nyt
ehdotettu ilmoitus voi olla tarpeellinen.
Jos iäkäs henkilö on kotiutumassa terveydenhuollon yksikössä saamastaan akuuttihoidosta,
terveydenhuollon toimintayksikön työntekijällä olisi velvollisuus ilmoittaa asiasta sosiaalihuollosta
vastaavalle viranomaiselle, jotta iäkäs henkilö saa riittävät, turvalliset ja kuntoutumistaan edistävät
palvelut kotiutuksen jälkeen. Ilmoitus olisi tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista. Tästä
säädettäisiin pykälän 2 momentissa. Pykälän 3 momentin mukaan myös muut kuin 1 momentissa
mainitut tahot voisivat tehdä ilmoituksen havaitsemastaan iäkkään henkilön avun tarpeesta heitä
mahdollisesti sitovien salassapitovelvoitteiden estämättä. Kun ilmoitus on saapunut kunnan
sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle, tämän olisi huolehdittava, että iäkkään henkilön
palveluntarpeen selvittäminen käynnistetään viipymättä, kuten ehdotetun lain 15 §:n 2 momentin 4
kohdassa edellytetään. (HE 160/2012.)
TERVEELLISESTÄ RUOASTA
Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa pohdittiin, mitä esitteitä olisi olemassa koskien edullisia
proteiinilähteitä sekä kausituotteita. Sihteeri löysi ainakin alla olevat vinkit ja linkit:
Riippumatonta tietoa proteiineista LUKE (Luonnonvarakeskus) https://www.luke.fi/scenoprot/wpcontent/uploads/sites/5/2018/02/Uusia-proteiinilahteita-ruokaturvan-ja-ympariston-hyvaksi-web.pdf
Sydänliiton 6 parasta proteiininlähdettä: https://sydan.fi/6-parasta-proteiinin-lahdetta/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tietoa ravitsemussuosituksista: https://thl.fi/fi/web/elintavatja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/suositukset-ja-toimenpideohjelmat
Ruokaviraston ravitsemushoidon suositukset:
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--jaruokasuositukset/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma:
http://www.laatuketju.fi/ruoka.fi/www/fi/ohjelma/hankkeet/index.php
Kotiliesi-lehden sivuilta miten lihan voi korvata ja reseptejä: https://kotiliesi.fi/ruoka/ideoitaruoanlaittoon/miten-lihan-voi-korvata-ruokavaliossa/
Halpoihin kasvisruokiin löytyy tietoa ja jokunen resepti:
http://www.kasviproteiini.fi/halvatkasviproteiinit.html
Proteiinista tietoa Valion sivuilta: https://www.valio.fi/hyvinvointi/proteiinin-lahteet/
SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTON ESITE
Satakunnan vanhusneuvoston esite on valmistunut. Sitä tehtiin 200 kpl painos. Satakuntaliitosta saa
mukaan edelleen jaettavaksi. Sihteeri vie OLKA-pisteelle Satasairaalaan.
10.8 Satakunnan vanhusneuvostolta tullut sähköpostiviesti Digi arkeen -neuvottelukunnan
toimintakertomus. Viesti lähetetty tiedoksi neuvoston jäsenille 10.2.20
linkki alla Digi arkeen -neuvottelukunnan toimintakertomukseen.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161486/VM_2019_23_Digitaalinen_Suo
mi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Siinä näkyy mm., miten myös vahvaa tunnistautumista on jo pohdittu ja sen eteen yritetty tehdä
töitä. Eli jotka haluavat, voivat käydä läpi. Hyvää perustietoa siitä, mitä digitaalisuuden eteen on jo
tehty ja mitä suunnitelmia on ollut.
10.9 Satakunnan vanhusneuvostolta tullut tiedoksi uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020
Viesti lähetetty neuvoston jäsenille tiedoksi 10.2.20
Viestissä myös liitteenä Satakunnan vanhusneuvoston muistiinpanot ko. Tilaisuudesta.
https://impulssilvm.fi/2019/09/24/tieliikennelaki-uudistuu-miksi-siita-kannattaa-innostua/
Uudesta tieliikennelaista: https://www.lvm.fi/en/-/tieliikennelaki-uudistuu-981352
10.10 Satakunnan vanhusneuvostolta tullut ko. Sähköpostiviesti
Tietopaketti ikääntyneen väestön hoidosta ja henkilöstömitoituksesta.
Ko. Viesti lähetetty neuvoston jäsenille 13.2.20 tiedoksi
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta.

Hallituksen esityksen HE 4/2020 mukaan tulevaisuudessa hoito ympärivuorokautisen hoidon
yksiköissä on järjestettävä niin, että välitöntä hoitotyötä on tekemässä vähintään 0,7 hoitajaa yhtä
hoidettavaa kohden. Laskentakaavan mukaisesti kymmenen hengen hoivayksikössä pitää olla
palkattuna vähintään seitsemän hoitajaa ikääntyneiden asukkaiden tarpeita varten.
Aiemmin hoitotyön henkilöstömitoitusta on ohjattu sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen
Kuntaliiton laatusuosituksilla. Vuonna 2017 annetun tuoreimman laatusuosituksen mukaan
tehostetun palveluasumisen hoitoyksiköissä hoitohenkilöstöä pitäisi vähimmillään olla 0, 50 yhtä
asukasta kohden.
Hallituksen esityksen toteutuessa hoitohenkilöstöä on tulevaisuudessa siis enemmän kuin nykyisin
ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.
Keskustelua vanhustenhoidon järjestämisestä ja henkilöstömitoituksesta käydään parhaillaan
jokaisessa länsimaassa. Hallituksen antama esitys eroaa esimerkiksi muiden Pohjoismaiden
käytännöistä, koska sen myötä sitovasta henkilöstömitoituksesta tulee lain asettama velvoite eikä
pelkästään suositus.
Eduskunnan kirjasto julkaissut aiheesta tietopaketin. Siihen on koottu lainvalmisteluaineistoa,
eduskunta-asiakirjoja, oikeusvertailevaa aineistoa, vanhuusoikeuden lainsäädäntöä, aiheeseen
liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Päivitämme tietopakettia lakihankkeen edetessä.
Lisätietoa tietopaketista: johtava tietoasiantuntija Timo Turja, puh. 09 432 3403, sähköposti
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Tutustu tietopakettiin Iäkkäiden henkilöiden hoidon henkilöstömitoitus
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/i
akkaiden-henkiloiden-hoidon-henkilostomitoitus.aspx
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/
default.aspx

10.11 Satakunnan vanhusneuvostolta tullut sähköpostia koskien Pientyöryhmän kokouksen
asioita, kysely vanhusneuvostoille ylijäämäruoasta tulossa, toimintakertomukset ja
toimintasuunnitelmat sekä kutsu Porin vanhusneuvostolta ja Onni on vanheta. Viesti välitetty
neuvoston jäsenille 20.2.20
Satakunnan vanhusneuvoston pientyöryhmä käsittelee toimintakertomukset ja -suunnitelmat ja
tekee niiden pääasioista kaikille jaettavan koosteen. Erityisesti painotetaan löydettyjä hyviä
käytäntöjä ja positiivisia asioita. Näistä löytyy aina kivoja juttuja ja varsinaisia helmiäkin.

Eilisessä Satakunnan vanhusneuvoston pientyöryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia
asioita:
Yhteistyötä nuorten kanssa – SataNuvan kanssa suunnitellaan yhteistyötä, pohdittiin ensin yhteistä
kokousta Satakunnan vanhusneuvoston ja SataNuvan kanssa ja sen jälkeen kussakin kunnassa

kunnan vanhusneuvoston viranhaltijoiden sekä kunnan nuorisotyössä toimivat henkilöt yhteen.
Matti Henell ja SataNuvan Arttu Heinilä rakentavat tätä yhteistyötä edelleen.
Maakuntauudistuksen meiningeissä perustettiin SataNuva, mutta nyt menty hankkeella edeten.
Toinen hankekausi menossa ja päättyy lokakuun lopussa 2020. Pyritään saamaan Satakuntaliiton
toimintaan niin, ettei toiminta katkea. Vaikuttamistoimintaa. Hankkeen nimi on Nuorten Ääni
Satakunnassa. Heikommassa asemassa olevat nuoret mielellään mukaan. Yhteistyötä myös muiden
maakuntien kanssa.
Huoli-ilmoitus – tästä nyt tietoa Satakunnan vanhusneuvoston sivuilla (sama aineisto, mikä jaettiin
edellisessä postituksessa)
Yleisötapahtuma Diakonilla 27.8. – Satakunnan vanhusneuvoston kuoro esittää yhdessä Diakonin
asukkaiden kuoron kanssa Satakunnan laulun ja pari muuta tuttua laulua. Muistattehan kaikki tulla
paikalle. Tämä on nyt se joka toinen vuosi järjestettävä yleisötapahtuma, mistä on ollut puhetta.
Vanhusneuvostolla on asiaa -tulee olemaan pari kertaa vuodessa satakuntalaisille kansanedustajille
lähetettävän koosteen otsikko – tätä koostetta rakennetaan Satakunnan vanhusneuvostossa ja
pientyöryhmässä – haetaan niitä ajankohtaisia ja tärkeitä vanhusten asioita, joista halutaan jaettavan
kauttamme tietoa kansanedustajille.
Maakuntasuunnitelman työpajoissa haluavat myös vanhat sanoa sanansa – maksetaan kuitenkin
veroja, hoidetaan lapsenlapsia, ollaan mukana järjestötyössä, käytämme palveluita ja olemme
mukana vapaaehtoistyössä – nämä asiat on aina hyvä muistaa.
Ylijäämäruoasta tulee erillinen kysely jonkin ajan kuluttua – vastauksia pyydetään linkin kautta.
Seuraava pientyöryhmän kokous on 2.4. Pientyöryhmään kuuluvat Aku Keltto, Ritva Kangassalo,
Irma Roininen, Matti Henell ja Tuula Telin. Voit ottaa yhteyttä heihin tai sihteeriin ,jos sinulla on
asioita, joita haluat tuoda käsiteltäväksi
KEVÄÄN TYÖSEMINAARI 4.5. klo 8.30-15.30
Työseminaarin paikka on vahvistunut. Pääsemme Virkistyshotelli Yyteriin maanantaina 4.5. klo
8.30 – 15.30 osallistumaan Satakunnan vanhusneuvoston järjestämään työseminaariin. Laitan tästä
vielä tarkempaa tietoa ryhmiin ilmoittautumispyyntöineen hieman lähempänä. Mutta olettehan
kaikki tulossa mukaan? Teiltä vanhusneuvostoista ovat tuohon työseminaariin siis tervetulleita
kaikki jäsenenne, mukaan lukien varajäsenenne sekä ne tahot kunnastanne, joiden kanssa teette
yhteistyötä sekä kunnan vanhustyön johtavat viranhaltijat. Mutta teille, arvon vanhusneuvostojen
sihteerit ja puheenjohtajat, jää kontollenne kutsua paikalliset yhteistyökumppaninne mukaan tähän
Satakuntaliiton kustantamaan, teille ilmaiseen päivään. Tervetuloa siis mukaan.
PORIN VANHUSNEUVOSTON 20-VUOTISJUHLA
Porin vanhusneuvoston puheenjohtaja Kaarina Ranne pyysi välittämään teille kaikille kutsun 20vuotisjuhlaan. Erillinen kutsu vielä tulossa sähköpostilla.
Tervetuloa Porin vanhusneuvoston 20-vuotisjuhlaan lauantaina 4.4.20 Lyseon juhlasaliin klo 13.00.
Porin Lyseo sijaitsee osoitteessa Annankatu 5, 28100 Pori. Kahvitarjoilu alkaa Lyseon ruokalassa
klo 12.15.
ONNI ON VANHETA -TAPAHTUMA

Onni on vanheta -tapahtuma Jämijärvellä 8.10.2020. Lisätietoja voi kysyä Jämijärven
vanhusneuvoston puheenjohtajalta miia.sjoman@gmail.com
Lisähuomiona vielä kaikille, että oman kuntanne sihteeri odottaa monesti teiltä ideoita ja asioita
kokouskäsittelyyn. Pidättehän silmät ja korvat auki, painattehan asioita muistiin uutisia
katsoessanne – miten tuo ja tuo asia onkaan meillä kunnassa hoidettu ym. Asioita voi napata ihan
arjesta tai siitä, mikä mieltä mietityttää. Lisää aiheita kokouksiin, niin ne tuovat aina tilanteita
lähemmäs ratkaisua.
10.12 Hei. Tiedoksenne.
Aihe: Kuntaliiton yleiskirje 3/2020 Kansallinen veteraanipäivä 2020/Kommunförbundets cirkulär
3/2020 Nationella veterandagen 2020
Kuntaliiton yleiskirje 3/2020 ”Kansallinen veteraanipäivä 2020” on ilmestynyt ja löytyy
verkkosivuiltamme:
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2020/kansallinen-veteraanipaiva-2020
Kaikki Kuntaliiton yleiskirjeet löydät osoitteesta:
http://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet
10.13 Seniorimessut Puuvillassa 18.3.2020 mainos - TAPAHTUMA ON PERUUTETTU
KORONAVIRUKSEN TAKIA
10.14 Satakunnan vanhusneuvoston järjestämä työseminaari siirretään syksylle
Keskusteltuani Satakunnan vanhusneuvoston pientyöryhmän sekä puheenjohtajan kanssa tänään
asiasta, olemme päätyneet siihen ratkaisuun, että 5.4. järjestettäväksi aiottu työseminaari joudutaan
siirtämään syksyyn. Tilaisuus oli tarkoitus järjestää Virkistyshotelli Yyterissä 5.4.2020. Syynä
tapahtuman siirtoon on koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellisen varautumisen tila
yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä matkustamiseen liittyen. Palaamme asiaan kun saamme
Satakunnan vanhusneuvoston toukokuun kokouksessa päätettyä tapahtumalle uuden päivän. Hyvää
kevättä kaikille ja puhtaita käsiä.
10.15 Vanhusneuvoston 20-juhlan peruuntuminen
Porin vanhusneuvoston puheenjohtaja Kaarina Ranne pyysi välittämään tiedon, että Porin
vanhusneuvoston 20-vuotisjuhla siirretään toiseen ajankohtaan. Ajankohdasta he tiedottavat
tarkemmin lähempänä. Juhla oli tarkoitus järjestää Porin Lyseolla 4.4.
10.16 PERUUTUS: Invalidiliiton Lounais-Suomen vaikuttajaverkoston ja ESKEn tilaisuuteen
Raumalle 23.3.2020
Viitaten alla olevaan, tilaisuus on peruttu koronaohjeistuksen mukaisesti
https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/miten-koronatilanne-vaikuttaa-invalidiliiton-toimintaan
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään vastaavan tilaisuuden myöhemmin.
10.17 Invalidiliiton järjestöasiantuntijan kutsu Satakunnan vammaisneuvostoille
Hei Satakunnan vammaisneuvostojen puheenjohtajat ja invalidiyhdistysten edustajat,

Olen Invalidiliiton Lounais-Suomen järjestöasiantuntija. Keväällä pidimme Satakunnan
vammaisneuvostojen puheenjohtajien etätapaamiseen ja sille toivottiin jatkoa. Kutsunkin teidät
uuteen etätapaamiseen ti 18.8. klo 16:30 à Huom. uusi aika to 20.8. klo 15.
Kaikkien vammaisneuvostojen yhteystietoja ei ollut löydettävissä kuntien nettisivuilla niin kutsua
saa myös välittää eteenpäin.
Yhteiseen etätapaamiseen valmistelen esimerkit vammaisneuvostojen maakunnallisesta toiminnasta
muualla, ja voisimme taas käydä läpi vammaisneuvostojen ajankohtaisia ja jakaa kokemuksia
vammaisneuvostojen toiminnasta yleensä.
Kuulumisiin
yt. Sanna
10.18 Satakunnan vanhusneuvoston pientyöryhmän muistio 18.8.2020 liitteineen
Liitteenä viestissä on ”satakunnan ikästrategia”
Lähetetään strategia Merikarvian kunnanvaltuuston jäsenille tiedoksi.
https://www.satakunta2019.fi/wp-content/uploads/2018/09/Satakunnan-ik%C3%A4strategiaversio-0.3.pdf
file:///C:/Users/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4/AppData/Local/Packages/microsoft.windowsco
mmunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/Satakunnan%20Ik%C3%
A4strategia[6068].pdf
10.19 Kysely ylijäämäruoan hyödyntämisestä kunnassanne - linkki
Tämä viesti kaikille Satakunnan maakunnan vanhusneuvostojen sihteereille ja puheenjohtajille
hoidettavaksi ja pähkäiltäväksi. Sekä tiedoksi Satakunnan vanhusneuvoston väelle.
Satakunnan vanhusneuvosto toivoo saavansa kuntien vanhusneuvostojen kautta tiedon siitä, miten
kussakin kunnassa toimitaan ylijäämäruoan suhteen. Samalla pyydämme vanhusneuvostoa
pohtimaan, miten hävikkiruoan hyödyntäminen vanhuksille voisi parhaiten toteutua. Jääkö kouluilta
hyödyntämätöntä syömätöntä ruokaa? Ovatko kunnan kaupat mukana ylijäämäruoan jakelussa ja
miten?
Voitte vastata tämän linkin kautta https://my.surveypal.com/Havikkiruuan-hyodyntaminen
Voitte välittää linkin kunnassanne henkilölle, joka asiasta parhaiten tietää.
Mutta Satakunnan vanhusneuvosto toivoo tämän asian käsittelyssä olevan mukana myös
vanhusneuvostonne yhdessä kunnan kanssa.
Tällä tavoin tiedonvälitys toimii keskenänne paremmin ja konkreettisia toimia on helpompi
aloittaa asiaan liittyen, kun vanhusneuvosto on ollut asian käsittelyssä mukana alusta alkaen.
ASIAA KYSYTTY KUNNAN PALVELUPÄÄLLIKKO Ritva Myllyviidalta
alla hänen vastauksensa:
Ylijäämäruoan hyödyntämistä vanhusväestölle ei ole mietitty kunnassamme. Keittiöillämme on
ollut käytäntö, jossa oman talon henkilökunta on voinut ostaa ylijäämäruokaa keittiöltä yhteisen
hinnaston mukaan (€/kg, erilaisia hintoja / tuoteryhmä). Ylijäämäruokien julkinen myyminen / jako
vaatii lisäresursseja aterioiden pakkaamiseen, myymiseen ja hinnoitteluun. Lisäksi asiaan
vaikuttavat esim. aterioiden jäähdyttämisen vaatimukset. Asiaa on hyvä pohtia ja selvittää, miten
muissa Satakunnan kunnissa toimitaan. Teille vanhusneuvostolle tulee varmaankin kyselyn

loppuraportti. Voimme raportin ilmestyttyä pohtia vielä yhdessä, tulisiko meidän pohtia
toimintamallin muutosta asian suhteen.
Merikarvialla seurakunta mm. jakaa kaupoista saatua ylijäämäruokaa.
10.20 Pankkipalvelukysely avoinna - nyt on mahdollisuus vaikuttaa!
Satakuntaliitosta tullut seuraava sähköposti. Sähköposti jaettu neuvoston jäsenille tiedoksi.
Tässä kysely vastattavaksi ja jaettavaksi tahoillanne. Kysely auki syyskuun loppuun asti. Terveisin,
Ulla Koivula, Satakuntaliitto, Satakunnan vanhusneuvoston sihteeriValli tiedottaa
VALLIn Ikäteknologiakeskus selvittää parhaillaan ikäihmisten kokemuksia ja tarpeita
pankkipalveluihin liittyen. Lähestyn teitä kysyäkseni mahdollisuutta saada
kohderyhmillenne/kanaviinne tieto siitä, että nyt on mahdollisuus vaikuttaa! Eli voitteko jakaa
tietoa pankkipalvelukyselystämme?
Kysely on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille henkilöille. Kyselyyn vastaaminen ei kestä kauan.
Vastauksia käsitellään anonyymisti eikä raportissa voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.
Edellisessä pankkiselvityksessämme saimme liki 3000 vastausta eri puolilta Suomea, tällä kertaa
vastaajien määrään vaikuttaa tämä korona. Jalkautuminen on kaikin tavoin haasteellisempaa.
Tiedämme sen, että tämä kysely ja siitä syntyvä selvitys lähtökohtaisesti kiinnostaa ikäihmisiä, se
kiinnostaa myös päättäjiä ja pankkeja. Selvitys tuo ikäihmisten äänen, kokemuksen ja tarpeet
kehittämistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun!
Jos sinulla/teillä on mahdollisuus jakaa tietoa pankkipalvelukyselystä omassa toiminnassa ja
verkostoissanne, se olisi todella hieno asia! Tukenne vastausten saamiseksi valtakunnallisesti on
korvaamatonta.

Kyselyyn osallistuminen on mahdollista
·
·
·
·

tämän linkin kautta
VALLIn verkkosivuilla osoitteessa valli.fi, heti etusivulla on linkki kyselyyn
verkkosivuiltamme voi myös tulostaa kyselylomakkeen, täytetyn lomakkeen voi palauttaa
osoitteella VALLI ry, Ikäteknologiakeskus, Hämeentie 58-60 A 52, 00500 HELSINKI
kyselylomakkeita ja vastauskuoria (postimaksu maksettu) voi tilata
sähköpostilla kati.nikola@valli.fi tai soittamalla Katille puh. 040 717 7737

Kysely on auki syyskuun loppuun asti, ja selvitys valmistuu marraskuussa. Kyselylomake on
saatavana myös ruotsinkielisenä.
Toivomme, että mahdollisimman monella ikäihmisellä on mahdollisuus vastata kyselyyn ja
vaikuttaa siihen, että pankkipalveluiden kehittämisessä huomioidaan ikäihmisten tarpeet!
10.21. Senioriseminaari 3.9.2020 klo 13.00-15.00
Tullut sähköpostilla tiedoksi seuraava seminaari. Viesti välitetty neuvoston jäsenille.
Kaikille SENIOREILLE tarkoitettu SEMINAARI
Porin seudun kansalaisopistossa torstaina 3.9.2020 klo13-15
Auditoriossa tuolit turvavälein. Käsidesiä käytettävissä.

Alustamassa psykiatri Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
Keskustelua, laulua, mielipiteitä, ajatuksia …
TERVETULOA
11. Eläkeläisyhdistysten esittämät asiat ja terveiset kehitysvammaispuolelta
Eläkkeensaajat: https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/tapahtumat/
Eläkkeensaajien kesäretket on peruttu koronan takia. Lättykestit pidettiin metsästysseuran mökillä,
noin 30 henkilöä oli saapunut paikalle. 10.9 alkaisi kerho kokoontumiset.
Seniorit: https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
Kokoontumiset on peruttu. 9.9 hallituksen toiminnasta päätetään hallituksen kokoontumisesta.
Väljempää kokoontumistilaa on mietitty. Valtakunnalliselta taholta on ohjeistettu, että olosuhteiden
salliessa järjestettäisiin joitain tilaisuuksia.
Eläkeliitto: https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia
Eläkeliitto on käynyt muutamalla kesäretkellä. Yhteistyötä tehdään myös Siikaisten eläkeliiton
kanssa. Nuortenniemessä virkistyspäivä. Kokeiltu uutta pihapeliä nimeltään narugolf.
Kerho kokoontumiset on tarkoitus aloittaa. Joululehden teko käynnissä.
Vapaaehtoistoiminta tullut koronan myötä tärkeäksi.
Veteraanit:
Kesällä kokoonnuttu Nuortenniemessä, paikalla oli 19. Korsulla kuukausi kokoontumiset jatkuvat.
Kiilarinteen paikkavähennys puhututtanut ja väki ollut tyrmistyneitä. Veteraanien joululehti
tekeillä.
Terveiset kehitysvammaispuolelta:
Kehitysvammapuolelle kuuluu hyvää. Koronan takia työkeskus oli kiinni, mutta nyt toiminnassa
turvaohjeistukset huomioon ottaen.
Nyt kunnassa alkaa kehitysvammaisille tarkoitettu erityisryhmienliikuntakerho.
Nuokkarikerho myös aloittaa toimintansa joka toinen maanantaina.
12. Muut asiat
12.1 Merikarvian rakennetyöryhmän selvitys ja tilannekatsaus
Selvitystyön loppuraportti on lähetetty neuvoston jäsenille sähköpostilla.
Keskustelimme selvitystyön loppuraportista ja Kiilarinteen paikkojen vähennyksestä.
Erityisesti puhututti avoin tiedottaminen kuntalaisten suuntaan. 24/7 kotihoito keräsi kiitosta
neuvoston jäsenten kesken.
12.2 Merikarvialla järjestetyn ikäihmisten raadin purku ja muistio
Paikalla olevat jaettiin viiteen ryhmään ja jokainen ryhmä kiersi jokaisen ryhmän, joita oli viisi.
Ryhmissä sai vapaasti ideoida ja tuoda ideoita esille. Alla ryhmätöiden yhteenveto.
Merikarvian kansalaisraadin ryhmätyöt:

1. KUNTOUTUS
- hyvät mahdollisuudet monipuolisuuteen
- kotiin mahdollisimman paljon (syrjäkylät)
- saa hyvin apuvälineitä (tk)

- fysioterapeutti nyt hyvä, mutta pääsee hitaasti, tarvitaan toinen töihin
- Kike Elomaa (Alfa 15) pitää jumppaa, koettu hyväksy
- Kuntoportaat Krookka – kirkon portaat, on jo omaehtoista liikuntaa
- kuntosaliryhmiä lisää
- perusturvan jumppa talvisin Rysällä
- voi pitää muukin kuin fysioterapeutti
- netissä jumppia
- ennaltaehkäisevää (65)
- hyvinvointitarkastus, ohjaus
- kokonaisvaltaista (oppiminen)
- henkinen hyvinvointi ja kuntoutus
- resurssit
- tiedottaminen, yhteisöllisyys, sosiaalisuus, mure toisesta
- panostusta kotihoidossa kuntoutukseen
- yksilöllistä
- info, arkikuntoutus, liikunta
- oma aktiivisuus, oma tahto
- tarjontaa on, edullista
- kirjastoon lainattavaksi pieniä kuntoiluvälineitä
2. KOTIHOITO
- perhe/naapuriapu, edeltää kotihoitoa
- huoli-ilmoitus (digi-ilmoitus, yksi numero?)
- erikoissairaanhoidon jatkohoito (miten ymmärsitte jatkohoito-ohjeet?)
- turvapuhelinpalvelut paikalliseksi
- enemmän aikaa asiakkaalle
- vapaaehtoistyö mukana (esim. ystäväpalvelu, Satasairaalan olka-palvelu saattaa)
- oikea hoidon porrastus – kontakti perusterveydenhuoltoon, vanhustenhuoltoon
- mahdollisimman paljon sama hoitaja
- kukaan ei vie roskapusseja/tiskaa tiskejä
3. TERVEYSPALVELUT
- erikoislääkäreiden jalkautuminen (kardiologi, sisätaudit, geriatri)
- vastaanotolle nopeasti pääsy?
- oma ajanvarausnumero hyvä (soittopyyntö, takaisinsoitto)
- laboratoriopalvelut hyvät, liikkuvat puuttuvat
- kuljetuspalvelut haasteellisia

- nettijelppi
- omakanta
- muistihoitajia lisää, koodinaattori
- hammashoitoon pääsy, suuhygienisti hyvä
- terveystarkastukset
- päiväsairaala? nesteytykset
- seniorineuvola
4. OMAIS- JA PERHEHOITO
- taloudellinen tuki parempi
- henkinen tuki hoitajalle
- löyhemmät kriteerit
- omaishoitajille säännölliset ja pidemmät vapaat
- omaishoito rakkaudesta ei rahasta
- hemmottelua omaishoitajille
- tiedottaminen
- raha mahdollistaisi töistä pois jäämisen
- perhehoito inhimillistä
- tiedottaminen perhehoidon valmennuksista
- positiivinen
- inhimillisyys
5. PÄIVÄTOIMINTA
- lähteminen, yhdessä olo, seurustelu, kyläily (nuorien kanssa)
- logistiikka, tilat
- kummitoiminta
- kansalaistoimiston palvelut
- ystäväpalvelu
- asiakkaat tekevevät ohjelman
- etsivätyötä – eläkeläisjärjestöt
- muistisairaille oma sisältö
- digitalisaatio tutuksi (Anja Luusalo)
- jumppa, kuntoilua
- 3. sektori, koordinaattori
- tiedottaminen (lehti, telefoneeraus)
- naiset toivovat, että miehet mukaan
- aihe + vetäjä, ruokavaliot

- tarinatuvat …ennen vanhaan…
- sauna, pesuaineohjeet
- bingo
- laulut
- maanantaina on odotettu
- vesijumppa on odotettu
- tiedonkulku
- laulua enemmän
- vanhan ajan muistelua
- ei tarvi osata esittää
- naurua, Surakka hommiin…
- matkat, voi olla lähellekin
- kiinteä ryhmä (ajat)
- askartelua (verkot, päreet)
- tarinat, historiaa
- vanhoja leikkejä ja lauluja
Tilaisuus todettiin tarpeelliseksi ja toivottiin, että vastaavanlainen tilaisuus järjestettäisiin
Merikarvialla vuosittain. Tilaisuudesta kaivattiin yhteenvetoa ja toimenpiteet ideoiden
toteuttamiselle. Kunnan www-sivuille toivottiin muistiota tilaisuudesta näkyville.
12.3. Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus 2019 ja
toimintasuunnitelma 2020 on lähetetty Satakunnan vanhusneuvoston sihteerille 2.3.20 tiedoksi.
http://www.merikarvia.fi/default.asp?op=NaytaLiite&liitenro=2907
http://www.merikarvia.fi/default.asp?op=NaytaLiite&liitenro=2908
12.4 Invalidiliiton järjestöasiantuntijan kutsu Satakunnan vammaisneuvostoille
etätapaamiseen ti 18.8. klo 16:30 à Huom. uusi aika to 20.8. klo 15.
Listalla oli vammaisneuvostojen maakunnallisesta toiminnasta muualla, vammaisneuvostojen
ajankohtaisia ja jakaa kokemuksia vammaisneuvostojen toiminnasta yleensä.
https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/vammaisneuvostoilla-tarkea-tehtava-myospoikkeusoloissa
Tiina Tervo osallistui ko. etätapaamiseen Merikarvian edustajana.
12.5 Neuvostomme toimintaan mukaan vammaisryhmien edustajat
Invalidiliitto on selvitellyt paikkakunnallamme eri vammaisryhmien edustajia ja ollut heihin
yhteydessä. Puheenjohtaja on saanut kahden yhteystiedot ja on heihin yhteydessä ja selvittää heidän
kiinnostuksensa lähteä neuvoston toimintaan mukaan.

12.6 Sote-uudistusta johtavan ministeriryhmän jäsenet kiertävät elo-syyskuussa 22 alueella
Suomessa keskustelemassa tulevasta sote-uudistuksesta. Kierroksen tavoitteena on tarjota alueille
mahdollisuus keskustella lakiluonnoksesta ennen lausuntoajan päättymistä. Porissa tilaisuus
järjestetään 31.8. klo 15.30 – 18.45. ja tilaisuuteen pääsee osallistumaan etänä. Linkki
verkkolähetykseen löytyy ennen tilaisuutta osoitteesta https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-0831/hallituksen-sote-maakuntakierros-satakunnassa/-pori-31.8.2020 ja samasta linkistä löytyy myös
lisätietoa tilaisuudesta.
12.7 Jokainen joka on huolissaan naapurin tai tuttavan hyvinvoinnista voi halutessaan tehdä hänestä
huoli-ilmoituksen. Esityslistan kohdassa 10.7 on kerrottu erikseen huoli-ilmoituksen kriteereistä.
Alla linkki Porin Perusturvan huoli-ilmoitukseen.
https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/pori/AnonyymiHakemus/TaytaHakemus?cmd=Dcy
3EcAwDMDAlRjEVDLuP5Jd4w94ABenrkn60q%252fX0hpJ6EiqZILQEjFvDGMmT2BMA5IHN
UqrfG22ld2sgESZaVWTgSxbz6sT5O9vu%252f3RP8ffRDZKNyY6vEaUdOt7IwnOK3wyQoZYQ
S9Th0h7%252b7FLrBY8WdmunVg24p8%252b3St1BNg2CXgMplsEal0f
12.8 Sote-uudistukseen liittyvät verkkotilaisuudet
Ohesta löydät tulevat sote-uudistukseen liittyvät verkkotilaisuudet:
Ei ennakkoilmoittautumisia.
pe 28.8. klo 13.00-15.00
Järjestöt sote-uudistuksen alueellisessa valmistelussa
STM, STEA ja THL järjestävät verkossa järjestöjen ja alueiden yhteistyötä käsittelevän seminaarin.
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-08-28/jarjestot-sote-uudistuksen-alueellisessavalmistelussa-28.8.20201
ma 31.8. klo 15.30-17.30
Sote-maakuntakierros Satakunnassa / Pori
Sote-uudistusta johtavan ministeriryhmän jäsenet kiertävät elo-syyskuussa 22 alueella
keskustelemassa tulevasta sote-uudistuksesta. Kierroksen tavoitteena on tarjota alueille
mahdollisuus keskustella lakiluonnoksesta ennen lausuntoajan päättymistä. Ministerit kertovat
tilaisuuksissa sote-uudistuksen tavoitteista ja lausuntokierroksella olevasta lakiluonnoksesta
hallituksen esitykseksi.
Lisätietoja ja ohjelma: https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-08-31/hallituksen-sotemaakuntakierros-satakunnassa/-pori-31.8.2020
pe 4.9. klo 9.00-10.30
Satakunnan järjestöjen sote-aamukahvit
Lisätietoja ja osallistumislinkki: https://www.yhteisokeskus.fi/soteaamukahvit/
12.9. Satasairaalan päivystyksen neuvontanumero vaihtuu – Päivystysapu 116117 -numero
Satakunnassa on otettu 5.5.2020 kello 12.00 käyttöön valtakunnallinen Päivystysapu 116117 numeron, joka korvaa Satasairaalan päivystyksen aikaisemman neuvontanumeron 02 627 6868.

Päivystysapu 116117 tarjoaa terveysneuvontaa ja ohjausta oikeaan hoitopaikkaan
päivystyksellisissä asioissa ympäri vuorokauden. Päivystysapu 116117 -numerossa asiakasta
auttavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tekevät arvion asiakkaan päivystyksellisen tai
kiireellisen hoidon tarpeesta. He ohjaavat asiakkaat oikeaan hoitopaikkaan tai antavat ohjeita
itsehoitoon. Päivystysapu 116117 palvelee asiakkaita suomen lisäksi myös englanniksi.
Päivystysapu 116117 -palveluvalikko tarjoaa soittajalla seuraavat vaihtoehdot
Jos asiasi koskee
·
·
·
·

Aikuisten tai lasten hammasasiaa, paina 1
Lasten päivystysasiaa, paina 2
Aikuisten päivystysasiaa, paina 3 (Oletus, jos soittaja ei tee valintaa)
If you want service in English please press four (4)

Jos arvioidaan, että tilanne on vakava ja vaatii ambulanssia, tulee aina soittaa ensin hätänumeroon
112.
Päivystysapu 116117 –numeron käyttöönotto parantaa puhelinneuvonnan ja –ohjauksen saatavuutta
ja laatua Satakunnassa. Päivystysapu 116117 –numeron puheluihin vastaavat kokeneet Luona Oy:n
ja Satasairaalan ammattilaiset.
Päivystysapu 116117 on sairaanhoitopiirien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonta- ja
ohjauspalvelu, joka on käytössä jo usean sairaanhoitopiirin alueella. Päivystysapunumeroon soitettu
puhelu ohjautuu alueellisesti.
Päivystysapu 116117 -hankkeesta vastaa SoteDigi Oy. https://sotedigi.fi/
13.0

13. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 1.10.20 kunnanvirastolla klo 16
14. Kokouksen päättäminen
puheenjohtaja päätti kokouksen 18.45

Marika Uimaluoto
Puheenjohtaja

