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SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTON
TOIMINNASTA
Satakunnan vanhusneuvosto perustettiin ensimmäisenä maakunnallisena vanhusneuvostona Suomessa jo vuonna 2010. Puheenjohtajana on toiminut koko
toiminnan ajan maakuntajohtaja Satakuntaliitosta. Perustamisen aikoihin
maakuntajohtaja Pertti Rajala muistelee suhtautuneensa perustamisajatukseen ensin hieman nuivasti. Hän pohti, löytyisikö Satakunnan vanhusneuvostolle konkreettista tehtävää ja riittäisivätkö Satakuntaliiton työvoimaresurssit
pyörittämään neuvoston toimintaa. Rajala toivoi rahoituksen löytyvän silloiselta Raha-automaattiyhdistykseltä toiminnan merkityksen selvittämiseen ja
mahdollisen toiminnan käynnistämiseen. Hanke ei kuitenkaan saanut rahoitusta ja Satakunnan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (SENK) pyrki aktiivisella toiminnallaan vakuuttamaan Rajalaa maakunnallisen vanhusneuvoston
perustamisen tärkeydestä. Rajala löysi asiasta lopulta mahdollisuuden synnyttää jotakin uutta ja toimivaa ja esittelikin asian Satakunnan maakuntahallitukselle. Maakuntahallitus myöntyi niillä reunaehdoilla, että vanhusneuvosto ei
saa aiheuttaa liikaa taloudellisia rasitteita. Sovittiin, että kohtuulliset seminaarikulut korvataan ja kokoustila sekä kokouskahvit tarjotaan. Jälkikäteen Pertti
Rajala kertoi, että ajatus Satakunnasta asian tienavaajana ja tiennäyttäjänä oli
ja on hieno. Rajalan jäätyä eläkkeelle, on puheenjohtajana toiminut maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Iso rooli edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Satakunnan vanhusneuvoston
toiminnan käynnistymiselle oli maakunta-asiamies Tuula Telinin työpanos.
Tuula Telin on nykyisin Satakunnan vanhusneuvoston jäsen. Samoin perustamisessa oli aktiivisesti mukana muun muassa nykyinen varapuheenjohtaja
ja Satakunnan vanhusneuvoston jäsen Irma Roininen. Perustamisesta lähtien
Satakunnan vanhusneuvoston kokoonpano on koostunut neljän eläkeläisjärjestön jäsenistä valituista edustajista. Nämä eläkeläisjärjestöt ovat Eläkeliiton
Satakunnan Piiri ry, Eläkeläisten Satakunnan aluejärjestö ry, Eläkkeensaajien
Keskusliiton Satakunnan Piiri ry ja Satakunnan kansallinen senioripiiri ry. Samoin mukana on alusta asti ollut kolme seutukunnallisesti valittua vanhusneuvostojen edustajaa. Alueet ovat Pohjois-Satakunta, Porin seutu ja Rauman
seutu. Koulutusta on edustanut Satakunnan ammattikorkeakoulun edustaja
Satakunnan vanhusneuvoston toiminnasta

33

ja Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön edustaja on ollut myös alusta asti
mukana. Asiantuntijajäsenenä on ollut Satakunnan Vanhustuki ry:n edustaja.

KOKOUKSISTA
Satakunnan vanhusneuvoston kokouksia valmistelee pientyöryhmä, johon
kuuluu viisi Satakunnan vanhusneuvoston jäsentä. Itse Satakunnan vanhusneuvostoon kuuluu 11 jäsentä varajäsenineen sekä puheenjohtaja ja sihteeri.
Kokouksia on vuosittain noin kolmesta viiteen ja pientyöryhmä kokoontuu
lisäksi tarvittaessa. Lausuntoja ja kannanottoja tehdään ja erityyppistä tietoa jaetaan aktiivisesti. Sihteerinä toimi perustamisen jälkeen Tuula Telin ja
Telinin jäätyä eläkkeelle, on sihteerinä toiminut Satakuntaliiton markkinointisihteeri Ulla Koivula. Satakuntaliitto ei maksa kokouspalkkioita. Oman haasteensa toimintaan toi korona-aika, mutta jäsenet löysivät hienosti uuden kokouskäytännön Teamsia käyttämällä.

TOIMINNASTA
Toiminnallaan Satakunnan vanhusneuvosto pyrkii saavuttamaan hyvän yhteistyön maakunnan kuntien lakisääteisten vanhusneuvostojen kanssa. Tavoitteena on vanhusten asioiden edistäminen jakamalla tietoa ikääntyneiden
asioista, tapahtumista, webinaareista ja yhteisiksi tarkoitetuista luentotilaisuuksista. Toiminnan löydettyä uomansa, järjestettiin vuosittain jopa kaksi
työseminaaria kuntien vanhusneuvostoille, nykyisin niitä järjestetään yksi
vuodessa. Työseminaari on päivän kestävä tilaisuus, mihin Satakunnan vanhusneuvosto järjestää asiantuntijaluentoja, ryhmätyötä ja keskustelua. Kuntien vanhusneuvostojen jäsenille on tällä tavoin tullut hyvä mahdollisuus saada
uutta tietoa ikääntyneihin liittyen sekä päästä tutustumaan esimerkiksi naapurikunnan vanhusneuvostojen jäseniin. Lisäksi varsinkin ryhmätyötilanteissa on ollut helppo tuoda esille asioita, joista on haluttu kysyä ja oppia lisää.
Samoin mainion työtavan neuvostolleen löytäneet kuntien vanhusneuvostot
ovat päässeet esittelemään muille hyviksi koettuja työtapoja. Lisäksi järjestetään vuosittain kaikille avoin yleisötapahtuma, jossa on lyhyitä asiantuntijaluentoja napakasti toinen toistaan seuraten. Lisäksi yleisötapahtumissa on
mukana näytteilleasettajien esittelypisteitä.

MAAKUNTAKIERROKSET
Tärkeänä uudempana toimintatapana on järjestetty maakuntakierroksia
kuntien vanhusneuvostojen kokouksiin. Satakunnan vanhusneuvosto jaettiin
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kolmen hengen ryhmiin ja ryhmien oli tarkoitus käydä kaikissa maakunnan
kuntien vanhusneuvostoissa vierailulla. Korona keskeytti kierrokset ja niitä
jatketaan syksyllä 2021. Ryhmän mukana oli kullakin vierailulla myös puheenjohtaja ja sihteeri. Maakuntakierroksen keskustelut on koettu hyviksi ja
antoisiksi. Kun vanhusneuvosto saa pitää kokouksensa tutussa paikassa tuttujen ihmisten ympäröimänä, luistaa puhe, vaikka ryhmä ”vieraita” tuleekin
kyselemään kuulumisia.

SATAKUNTALAISTEN KANSANEDUSTAJIEN TAPAAMISET
Satakunnan vaalipiirin kansanedustajien tapaamisia on järjestetty kulloinkin
ajankohtaisen teeman käsittelyyn. Paikalla on ollut Satakunnan vanhusneuvoston edustus ja edellisellä kerralla mukana olivat myös maakunnan suurimpien kuntien vanhusneuvostojen eli Rauman ikääntyneiden neuvoston sekä
Porin vanhusneuvoston edustajat. Keskustelua varten on Satakunnan vanhusneuvosto laatinut etukäteen tiivistetyn esityksen kolmesta pääaiheesta. Myös
SataNuvan nuorten kanssa on kokoonnuttu tapaamaan satakuntalaisia kansanedustajia. Yhteistyötä nuorten ja vanhojen välillä pidetäänkin asialistalla
jokaisessa kokouksessa.

TULEVAISUUDESTA
Koen, että Satakunnan vanhusneuvosto on pystynyt muutostenkin keskellä
toimimaan aktiivisesti ja ajatuksella. On hyvä pitää jatkuvasti mielessä, että
työtapoja pitää voida muuttaa, mikäli ne eivät sellaisinaan tuo parhaita mahdollisia tuloksia. Tulevien hyvinvointialueiden sisään rakentuu maakunnallisia
vanhusneuvostoja, jotka pystynevät kukin toimimaan omalla maakunnalleen
sopivalla tavalla. Kunkin maakunnan omat erityispiirteet muodostunevat siitä,
mikä ikärakenne on, miten on totuttu tekemään yhdessä töitä ja mitä kukin
maakunta haluaa maakunnalliselta toiminnalta.
Viestintä tarvitsee tekijöitä ja tiedottamisen on oltava selkeää, jatkuvaa ja
säännöllistä. Näin luodaan edellytyksiä sille, että maakunnallisesta ja myös
kunnallisista vanhusneuvostoista saadaan kansalaisille tieto. Paikallinen vanhusneuvosto on asukasta lähellä ja maakunnallinen vanhusneuvosto tekee
parhaansa ollakseen kunnallisen vanhusneuvoston toiminnan tukena.
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LISÄTIETOA
Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri Ulla Koivula, ulla.koivula@satakunta.fi
puh. 050 528 4856
Satakunnan vanhusneuvoston verkkosivut löytyvät osoitteesta Satakunnan
vanhusneuvosto | Satakunta.fi

Satakunnan vanhusneuvoston 10-vuotisen toiminnan historiikki on valmistunut tänä vuonna. Historiikki löytyy Satakuntaliiton sivuilta osoitteesta Historiikki-2010-2020.pdf (satakunta.fi)
Satakunnan vanhusneuvoston kymmenvuotisesta toiminnasta on myös valmistunut opinnäytetyö, joka löytyy osoitteesta: Ulla Koivula opinnäytetyö.pdf
(theseus.fi) Näihin aineistoihin tutustumalla pääsee tarkemmin tutustumaan
Satakunnan vanhusneuvoston toimintaan.
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