
                                                                                                                                                  
 

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksen esityslista / muistio 

 

Aika      18.2.2021 kello 16:00 alkaen 

Paikka   Kunnan suositusten mukaan kokous järjestetään teams etäkokouksena 

Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -kokoukseen 
 
Aihe: Henkilön Marika Uimaluoto Teams-kokous 
 
Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella 
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä 

 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA / MUISTIO 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 

Marika Uimaluoto, puheenjohtaja Merikarvian kunta  PAIKALLA 

Marja Niemispelto, sihteeri POISSA 

Hannu Peltomäki, jäsen Merikarvian kunta PAIKALLLA    ad. klo:16.30 

Päivi Heinonen, jäsen Merikarvian kunta PAIKALLA    ad. klo: 18.00 

Mira Salonen, asiantuntijajäsen Porin perusturva PAIKALLA 

Leena-Sisko Vanhatalo, jäsen Merikarvian Seniorit  PAIKALLA 

Altti Mäntylä, jäsen Merikarvian veteraanit PAIKALLA 

Helena Valli, jäsen Merikarvian seurakunta PAIKALLA 

Erkki Vanhatalo, jäsen Merikarvian eläkeliitto PAIKALLA 

Sirkka Seppälä, jäsen Merikarvian eläkkeensaajat  PAIKALLA 

Seija Lehti, jäsen Invalidiliitto PAIKALLA 

Pirkko Tuomisto, jäsen Invalidiliitto PAIKALLA 

Helena Lehtonen , jäsen Merikarvian SPR PAIKALLA 

Lisäksi paikalla Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival, Tiina Tervo ja Anne Vastamäki-Ahola 
olivat läsnä pykälän 5 ajan. 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZlOTgzODEtNDZhYi00MWNmLWIwODMtZGZhMjBlMmM0YTgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220484672-b824-4691-9fc5-c2d5cbcb63e4%22%2c%22Oid%22%3a%229925a766-00d0-47db-8fe3-03f91e522968%22%7d


                                                                                                                                                  
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokouskutsu lähettiin jäsenille ja varajäsenille sähköpostilla 12.2.2021. 
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

3. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSELLE ESITETTY ASIALISTA 

Hyväksyttiin yksimielisesti kokoukselle esitetty asialista. 
 

4. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

Edellisen kokouksen muistio on lähetetty jäsenille kommentoitavaksi.  
Muistio on lähetetty myös kuntaan tiedoksi ja julkaistavaksi kunnan www-sivuille. 
 

5. KUNNANJOHTAJA KIMMO PUOLITAIVAL JA AJANKOHTAISET ASIAT 
Kunnanjohtaja on kutsuttu kokoukseen kertomaan ajankohtaisista asioista. 

Päivätoiminnan laajentaminen ja sisällön kehittäminen. Tällä hetkellä ohjauspäätökset 
perustuu palveluohjaajan päätöksiin. Tällähetkellä 6 osallistujaa. Päivätoimintaa voi 
osallistua max. Puolivuotta kerrallaan. Merikarvialla tätä ei ole sovellettu. Päivätoiminta 
siirtyy Kiilalle huhtikuussa 2021. (Lokeromallista siirrytään yhdessä malliin) myös 
tehostetun asukkaat mukaan. 

Lounasruokailu jatkuu myös Wassalla ma-pe. Alle 10 asiakasta käyttää tätä 
mahdollisuutta. 

75- vuotiaiden tarkastukset. Viimevuonna on tarkastukset toteutettu. Palvelu ei ole 
lakisääteistä palvelua. Korona rokotukset sitoo resursseja, hidastaa tällähetkellä hetkellä 
terveystarkastuksiin toteuttamista. Mikäli tarkastukseen haluaa, se järjestetään. Kutsu 
tarkastuksiin pitäisi lähteä perusturvan toimesta. Tiedottamista myös tämän asian tiimoilta 
toivotaan. 

Merikarvialla toimii hammaslääkäri joka toinen viikko 3 päivää ja joka toinen viikko 5 
päivää viikossa. Lisäksi suuhygienisti joka toinen viikko kolme päivää ja joka toinen viikko 
neljä päivää. 

Kiilarinteellä on tällä hetkellä 50 asukasta, joista 4 on Porilaisia. Tällähetkellä ei yhtään 
hakemusta ole käsittelyssä.  

Kiilarinteen vuorokausihinta on 123,94 euroa. 

Koronarokotuksista, Kiilarinteen asiakkaat on rokotettu. >80 vuotiaiden ajanvaraus avattu 
Merikarvialle. Kotihoidon asiakkaiden kartoitus työn alla. Rokotukset alkaa viikolla 9.  
180 annosta saatu viikolle 9 seuraavat erät 3 vk välein. Myös Poriin voi mennä 
rokotukselle. 

Kotipalvelu muuttaa Kiilalle maaliskuussa 2021 

Työkeskus muuttaa Wassalle huhtikuussa 2021 



                                                                                                                                                  
Merihelmen asiakkaat osallistuvat keva-päivätoimintaa Wassalla. Päivätoimintaa 
laajennetaan.  

Perhekoti Merituulessa 2 (3) + omaish. päivähoitojaksoja.  

Perusturva kilpailuttaa kylmien aterioiden kuljetukset keväällä 2021. Neuvostossa 
keskustelua herätti mm. Muistisairaiden osalta, kuinka he saavat lämpimän ruoan. 

Sote + Pela palvelut + tukipalvelut siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.  

Kuntiin jää HYTE-palvelut (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) + SOTE-kiinteistöt. 

 

6. VETOOMUS MERIKARVIAN KUNNANHALLITUKSELLE LÄÄKÄRIPALVELUIDEN 
SAATAVUUDESTA  

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 21.1.21 keskustellut 
Merikarvian terveyskeskuksen lääkäripulasta. Lääkäripalveluiden saatavuus on tällä 
hetkellä Porin perusturvan toimesta ala-arvoisesti järjestetty. Tällä hetkellä 
lääkäripalveluita on epäsäännöllisesti tarjolla keskimäärin 1-2 päivää viikossa. Tämä on 
täysin riittämätön määrä erityisesti kunnan iäkkään väestön huomioiden.  

Merikarvian kunta maksaa perusterveydenhuollon tuottamisesta Porin perusturvalle. Mikäli 
perusturvalla ilmenee ongelmia palvelujen tilapäisissä järjestelyissä niin neuvosto vaatii, 
että perusturva on velvollinen ratkaisemaan ongelman niin, että palvelut täällä 
Merikarvialla ei heikkene.  

Lääkäripula on pidentänyt myös ei kiireellisesti lääkärin vastaanotolle pyrkivien 
odotusaikoja jopa useisiin viikkoihin ja pisimmillään kuukausiin. Eräskin ikäihminen on 
odottanut lääkärille pääsyään jo yli 5 kuukautta. Neuvosto on saanut tietoonsa, että 
20.1.21 on jonossa noin 130 henkilöä, jotka odottavat lääkärin vastaanotolle aikaa. 

Lääkäripalvelujen puutteellisuus hankaloittaa merikarvialaisten elämää monin erin tavoin 
mm. ikäihmisille matkat etäämmälle terveyskeskukseen aiheuttavat erityistä hankaluutta 
mm. autottomat ikäihmiset joutuvat maksamaan taksin matkakustannuksina jokaisesta 
terveyskeskus käynnistä 50 euron omavastuun asioidessaan perusturvan toisilla 
terveysasemilla. Lisäkustannus johtaa joidenkin pienituloisten ikäihmisten kohdalla jopa 
lääkkeistä ja ruoasta tinkimisen tarpeeseen. Tämä johtaa myös siihen, että lääkäriä 
tarvitseva jättää tilaamatta ja menemättä lääkärin vastaanotolle. Tämä pahimmallaan 
näkyy sitten kunnan erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Eikö Merikarvian kunnan ollut 
tarkoitus säästää erikoissairaanhoidon kustannuksissa panostamalla mm. 
ennaltaehkäisevään työhön? 

Merikarvialla tarvitaan sekä nyt, että tulevaisuudessa kahden terveyskeskuslääkärin 
työpanos, jotta kuntalaisille pystytään turvaamaan riittävät lääkäripalvelut.  

Neuvosto vaatii, että Merikarvian kunnanhallitus ryhtyy välittömästi konkreettisiin 
toimenpiteisiin, jotta tilanne saadaan ratkaistuksi. 

1. Terveyskeskuksen lääkäripalvelut omassa kunnassa 

2. Terveysasemalla riittävät lääkäripalvelut kuntalaisille 



                                                                                                                                                  
3. Lääkärille jonottavien jonon purku pitää hoitaa välittömästi  

4. Mikäli lääkäriaikoja ei ole antaa niin asiakkaalle tulee tarjota mahdollisuus   

                    palveluseteliin yksityispuolelle, mutta se ei saa heikentää lääkäripalveluita         

                    Merikarvialla eikä saa olla lääkäripalveluiden korvike. 

5. Akuuttihoito taattava yhdenvertaisesti koko perusturvan alueella. 

 

Edellä esitettyyn vedoten vaadimme, että Merikarvian terveyskeskuksen lääkäripalvelut 
laitetaan kuntoon välittömästi ja turvataan niiden jatkuvuus hyvällä tasolla myös tulevina 
vuosina. 

Haluamme saada Merikarvian kunnanhallitukselta vastauksen tähän vetoomukseen 
viimeistään 18.2.2021 

Merikarvialla 21.1.21 

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto 

 

Osa vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenistä kävi kunnanvirastolla 27.1.2021 
luovuttamassa yllä olevan vetoomuksen. Vetoomus on lähetetty myös kunnanhallituksen 
jäsenille sähköpostilla 29.1.2021. 

Kunnanjohtajan vastaus vetoomukseen: Merikarvian lääkäripula on ollut ajankohtainen 
ja ratkaisua edellyttävä asia koko vuoden 2020 ajan. Lääkäripula kärjistyi 
koronapandemian johdosta, koska Merikarvian terveysaseman vakituinen virkalääkäri, 
tartuntataudeista vastaava lääkäri Jari Sainio siirtyi työskentelemään täysipäiväisesti 
tartuntatautiyksikköön Porissa. Kunnanhallitus on nostanut asian esiin Perusturvan johdon 
tapaamisissa ja kunnanjohtaja on vienyt viestiä ongelmasta Perusturvan johdolle useita 
kertoja kuluneen vuoden aikana. Perusturva on hakenut aktiivisesti ratkaisua ongelmaan 
niin rekrytointi-ilmoituksilla, kuin vuokralääkärivaihtoehtoja selvittämällä.  

Ongelma on ratkennut tammikuussa 2021. Maanantaista 25.1.2021 alkaen Merikarvian 
terveysasemalla on toiminut täyttä viikkotyöaikaa tekevä lääkäri. Lisäksi kaksi eri lääkäriä 
tuottaa palvelua yhteensä yhden työpäivän verran viikossa. Kokonaiskapasiteetti on siis 
1,2 lääkäriä. Ratkaisulla kyetään Perusturvan alueylilääkäri Tapani Stranderin mukaan 
purkamaan hyvin palvelujonoa Merikarvialla. Vapaita aikoja saa tällä hetkellä noin 2 viikon 
päähän.  

Yllä kerrottu ratkaisu jatkuu toukokuulle 2021 asti, jolloin arvioidaan, voiko Jari Sainio 
palata kokoaikaisesti hoitamaan lääkärinvirkaa Merikarvialle.  

Vanhus- ja vammaisneuvoston vetoomuksessa ei kysytty suun terveydenhuollosta, mutta 
hammaslääkäritilanteesta voidaan todeta, että Merikarvialla toimii hammaslääkäri joka 
toinen viikko 3 päivää ja joka toinen viikko 5 päivää viikossa. Häntä avustaa 
hammashoitaja koko ajan. Lisäksi Merikarvialla on suuhygienisti joka toinen viikko kolme 
päivää ja joka toinen viikko neljä päivää.  



                                                                                                                                                  
Johtava ylihammaslääkäri Katja Lepistö on raportoinut, että Merikarvialla 
hammaslääkärille kiireettömään hoitoon sai ajan tammikuussa keskimäärin 74 päivän 
sisällä. Porin perusturvan palvelulupaus on alle 90 päivää. Koronan aiheuttama viime 
kevään kiireettömän hoidon alasajo on vaikuttanut siihen, että hoitoon pääsyaika on 
pitkittynyt kaikissa kolmessa kunnassa; Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla.  

Kolmantena asiana mainitsen koronarokotuksista, että Perusturva on kertonut 
ilmoittavansa rokotusaikataulusta ja etenemisjärjestyksestä Merikarvia lehdessä viikolla 7. 
Suunnitelman mukaan rokotukset käynnistyvät Merikarvialla viikolla 9. Rokotukset 
annetaan Merikarvian terveysasemalla. Myös Porissa on mahdollista käydä ottamassa 
koronarokotus. 

 

7. MERIKARVIAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO PORIN 
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN SUUNNITELMASTA 
VUOTEEN 2025 

Neuvosto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon iäkkäiden palveluiden suunnitelmasta. 
Näemme myös, että suunnitelman laadinnassa vanhus- ja vammaisneuvostomme edustus 
on mukana. 

Palvelusuunnitelman rakenteen laatiminen on lain kautta tulevan kaksijakoisuuden takia 
haasteellinen. Pitäisi ottaa kantaa Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, 
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevan toiminnan kehittämiseen mutta kuitenkin 
niin, että painopiste on iäkkäiden henkilöiden eli vanhusten laadukkaiden, oikea-aikaisten, 
yksilöllistä tarvetta vastaavien palveluiden saatavuudessa, sekä toiminnan kehittämisessä 
niin, että se takaa iäkkäiden ihmisten mahdollisuuden vaikuttaa omien palveluiden 
toteuttamiseen. 

1.Minkälaisia konkreettisia palveluiden rakennemuutoksia ja palveluiden sisällöllisiä 
muutoksia on suunnitteilla? 

2.Ennaltaehkäisevään työhön on panostettava ja laadittava suunnitelmat työn 
toteuttamiseksi. 

3.Taattava KOKO yhteistoiminta-alueelle yhdenvertaiset palvelut. Välimatkat eivät saa 
eikä voi olla esteenä palveluiden toteuttamiselle. 

4.Henkilökunnan rekrytointiin tulee panostaa, että osaavaa henkilökuntaa on riittävästi. 

5.Palveluista ja niiden saannista tiedottaminen. Tiedottamiseen tulisi kiinnittää huomiota. 

6.Vuosittain  järjestää esim. iäkkäiden ikäraadin, jossa iäkkäitä kuunneltaisiin ja voitaisiin 
palveluita kehittää entisestään heidän tarpeistaan. Näin myös voimme lisätä heidän 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

7.Yhteistoiminta-alueen tavoite on, että vähintään 94% yli 75-vuotiaista asuu omissa 
kodeissaan. Neuvostomme mielestä tavoite on aivan liian kunnianhimoinen. 

Neuvostomme pelkää, että tavoite menee iäkkäiden laadukkaan hoidon edelle ja näin yhä 
useampi iäkäs on ns. heitteillä. 



                                                                                                                                                  
8.Kotiin annettavien palveluiden kehittämiseen tulisi paneutua ja mietittävä kotihoidon 
roolia tulevaisuudessa. Jokaiselle asiakkaalle tulee olla riittävästi aikaa palveluiden 
toteuttamiselle. 

9.”Iäkkäät pystyvät asumaan kotona entistä pidempään monipuolisempien kotiin 
tarjottavien kotihoidon ja muiden palveluiden avulla” 

Konkreettisia esimerkkejä kaipasimme! Kuinka palveluja tullaan kehittämään? 

10.Teknologian ja digipalveluiden kehittyminen iäkkäiden palveluissa on hieno asia ja 
varteenotettava osa heidän hoidossa. MUTTA samalla tulee muistaa, että on paljon 
iäkkäitä, joilla ei ole käytössä minkäänlaisia digilaitteita. Pitää myös huolehtia heidän 
tiedon saannista. 

11.”Kunnan tulisi huolehtia, että haja-asutusalueilta on mahdollisuus asiointikuljetuksiin” 

Merikarvian kunta lopetti hiljattain ko. palvelumuodon vähäisen käytön vuoksi. 

Neuvosto katsoo, että pitäisi koko kunnan alueelta kartoittaa asiointiliikenteen 
tarpeellisuus. Neuvosto toivoo, että kunta kartoittaa ko. palvelun uudelleen aloittamisen 
koko kunnan alueella. 

12.Seniorineuvolatoiminnan jalkauttaminen on hieno asia. 

Merikarvialla voisi miettiä mm. kylille ja kylätaloihin jalkauttamista. 

13.Aktiiviset eläkeläisjärjestöt tekevät todella tärkeää ennaltaehkäisevää. Yhteistyötä 
heidän kanssaan voisi kehittää. 

14.Palveluohjaukseen ja sen kehittämiseen kiinnitettävä huomiota. Tiedottaminen myös 
tässä isossa roolissa. 

15.Taattava jatkossakin jokaiselle Merikarvialaiselle pitkäaikaishoitopaikka sitä 
tarvitsevalle omassa kunnassa. 

16.Etsivään vanhustyöhön tulisi panostaa. Covid-19 lisännyt entisestään iäkkäiden 
yksinäisyyttä ja lisännyt eristäytymistä. 

17.Omaishoidossa riittävän matalat kriteerit, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus 
ryhtyä omaishoitajiksi. Huolehdittava jatkossakin omaishoitajien jaksamisesta ja taattava 
heille kuuluvat vapaapäivät ja lomat. 

Merikarvialla Kiilarinteellä on järjestetty vuorohoitojaksoja kotona hoidettaville ja näin 
omaishoitajat ovat saaneet tarvittavan loman. Valitettavasti tällä hetkellä Kiilarinteellä ei 
järjestetä vuorohoitojaksoja (syy ei tiedossa.) 

Olemme saaneet yhteydenottoja tähän liittyen. Monelle omaishoitajalle on kynnys viedä 
omaisensa hoitojaksolle muualle kuin Kiilarinteelle.  

Vuorohoito koskee myös kotona yksinasuvia ikäihmisiä, jotka ovat kotona asumisen 
tukena käyneet säännöllisillä vuorohoitojaksoilla. 



                                                                                                                                                  
Muutamat omaishoitajat ja yksinasuvat ovat jättäneet nämä tärkeät jaksot                            
käyttämättä, jotka tukevat heidän jaksamistaan. Selvitettävä syy, miksi näin? Onko heitä 
informoitu riittävästi? 

Neuvoston mielestä ei voida velvoittaa, että merikarvialaiset vanhukset lähtevät Poriin asti 
vuorohoitoon. On selvää, että vanhus kokee oman pitäjän terveyskeskuksen palvelut, 
mukaan lukien vuorohoidon, kotoisampana ja turvallisempana kuin vuorohoidon oudossa 
ympäristössä. 

Neuvoston tietoon on tullut, että taxin omavastuuosuutta, joka edestakaisesta matkasta 50 
euroa pidetään kohtuuttomana ja muutamat omaishoitajat ovat siksi jättäneet lakisääteiset 
vapaat käyttämättä. 

Neuvosto vaatii, että vuorohoitojaksot Merikarvialaisille järjestetään Merikarvian 
Kiilarinteellä. 

18.Ympärivuorokautisessa hoidossa on taattava koulutettu henkilökunta ja riittävä 
henkilökuntamitoitus. 

19.Suunnitelmassa on otettu huomioon välimuotoisten asumispalveluiden kehittäminen. 
Neuvosto suhtautuu tähän myönteisesti. 

20.Perusterveydenhuollon puolella taattava toimivat lääkäripalvelut koko yhteistoiminta-
alueella. Merikarvian terveyskeskuksen lääkäripulaan tartuttava. 

         130 henkilöä (21.1.21) jonossa, jotka odottavat lääkäriaikaa. 

21.Terveysasemalla riittävät lääkäripalvelut kuntalaisille. Lääkärille jonottavien jonon purku 
pitää hoitaa välittömästi. 

Mikäli lääkäriaikoja ei ole antaa niin asiakkaalle tulee tarjota mahdollisuus palveluseteliin 
yksityispuolelle, mutta se ei saa heikentää lääkäripalveluita Merikarvialla, eikä saa olla 
lääkäripalveluiden korvike. 

Akuuttihoito taattava yhdenvertaisesti koko perusturvan alueella. 

22.Seniorineuvolan vastaanotto. Neuvosto on huolissaan kun Merikarvialla ei ole 
säännöllistä seniorineuvolaa. Miksi sitä ei ole järjestetty? 

Onko neuvolatoiminta tiedossa eläkeläisten tiedossa laajalti? Onko syynä myös 
saavutettavuus? Kaikilla ei ole autoa kulkea sinne. Liikkuva seniorineuvola olisi hyvä asia. 
Säännöllisin väliajoin voisi toimia myös keskustassa? 

23.Merikarvialle pitäisi kyllä löytyä myös avointa ja matalankynnyksen toimintaa. 
Olemme tässäkin suhteessa eriarvoisessa asemassa! 

Terve ja toimintakykyinen vanhuus alkaa jo varhaislapsuudesta. Onneksi terveellä ja 
aktiivisella elämäntavalla voidaan kompensoida jopa heikoista lähtökohdista tai 
perinnöllisiä sairausriskien omaavaa. Elintavoilla on ratkaiseva merkitys myös monien 
sairauksien syntyyn. Onneksi elintapamuutoksilla voidaan tehdä paljon hyvää ja korjaavaa 
toimintakyvyn parantamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. 



                                                                                                                                                  
Seniorineuvola- + muistihoitaja-toimintaparhaimmillaan toimii ennaltaehkäisevänä ja 
hoitotasapainoa ylläpitävänä ja tulisikin olla aktiivisesti käytössä kunnassamme! 

Muistisairaiden määrä maailmanlaajuisestikin on suuri ja lisääntyvä. Huonoilla elintavoilla 
edes vaikutetaan monen muistisairauden syntyyn. Kuitenkin, kun tietoa ja informaatiota 
lisätään, voitaisiin siirtää vuosilla sairauden puhkeaminen ja itsenäisen elämän 
mahdollistuminen jatkuu pidempään. 

Ulkopuolisen avun ja hoidon tarvekin voidaan siirtää näin tuonnemmaksi. (Senioreille 
tarkoitetut) monipuoliset aktiviteetit tukevat kognitiivisten taitojen ylläpitoa. Myös 
sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä. Senioriryhmät ovat tässä positiivinen esimerkki. 

Neuvostossa heräsi keskustelua ennaltaehkäisevästä työstä. Ennaltaehkäisevään 
toimintaan pitäisi kiinnittää huomiota ja luoda paikkakunnalle eri ennaltaehkäisevän työn 
muotoja. 

Avoin päivätoiminta/mummon kammari tms. on yksi parhaimmista (myös eri sukupolvia) 
ihmisiä yhteentuova, tietoa jakava, yksinäisyyttä ehkäisevä toimintamuoto. Osaava, luova 
ja innostava vetäjä voi toimia monen ikääntyvän tukihenkilönä / surullisimmillaan ainoana 
”lähiomaisena”. Hän toimii tarvittaessa myös yhteyshenkilönä koti- / sosiaalihuoltoon, 
mikäli tarve ilmenee. Kaikilla ei välttämättä ole läheisiä silloin, kun ulkopuolisen avun tarve 
nousee, tai asianomainen itse ei osaa tai ymmärrä sitä pyytää. Miten voitaisiin saada 
Merikarvialle tällainen paikka, joka Porissakin toimii?!!! 

Toiminta pitäisi olla keskeisellä paikalla ja kyyditys syrjäkyliltä mahdollista. Vaikka eri 
puolilta kuntaa eri päivinä. 

Merikarvialla pitäisi hahmottaa ikäihmisten eritasoisten palveluiden tarve esim. mm. 
Wassan alueen ja sivukylien palveluiden kehittäminen. 

Pyydämme Porin perusturvalta vastausta laatimaamme lausuntoon koskien iäkkäiden 
palveluiden suunnitelmasta viimeistään 28.2.2021 mennessä. 

Neuvostomme kaipasi myös suunnitelmasta ajalliset tavoitteet milloin toimenpiteisiin 
ryhdytään. Neuvosto toivoo, että ko. suunnitelmaa ja toteutumista tarkastellaan vuosittain.  

 

Merikarvialla 26.1.2021   
Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto käsitteli iäkkäiden ikäihmisten palvelusuunnitelmaa 
perusteellisesti ja keskustelujen pohjalta koottiin ko. lausunto, joka lähetettiin 29.1.21 Pirjo 
Rehulalle ja kunnanjohtaja Kimmo Puolitaipaleelle tiedoksi. 

 

 

 



                                                                                                                                                  
8. OSALLISUUS SATAKUNNASSA - ASIAKIRJA KOMMENTEILLE 
 
Vuonna 2018 laadittu osallisuus - asiakirja päivitetään ja otetaan käyttöön nyt mm. 
Satasoten valmistelussa. Vanha asiakirja ja sähköinen kysely päivittämiseksi on nyt 
avoinna Tulevaisuuden sote-keskukset tarvitsevat kumppaneita | Satakunnan 
yhteisökeskus (yhteisokeskus.fi) 
Neuvosto käy keskustelua ko. osallisuus asiakirjasta ja päättää osallistua kyselyyn. 
Neuvosto valtuutti puheenjohtajan vastaamaan ko. olevaan kyselyyn. 
 
 
9. AJANKOHTAISTA SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO 

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

Samalla kun Satakuntaliitossa tehtiin verkkosivu-uudistus, uudistettiin myös Satakunnan 
vanhusneuvoston sivut. 
Satakuntaliiton verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.satakunta.fi 
  
Satakunnan vanhusneuvoston verkkosivut löytyvät tässä vaiheessa vanhasta osoitteesta 
poiketen seuraavasti: 

· eteneminen otsikoita seuraamalla: Yhteistyö ja vaikuttaminen – Yhteistyöryhmät – 
Satakunnan vanhusneuvosto 

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

  
Uusi käytäntö on, että sivuille laitetaan vain maksimissaan yhden vuoden ikäistä tietoa. 
Sivusto laajenee sen mukaan kun aineistoa saadaan. Edelleen voi lähettää esimerkiksi 
hyviä käytäntöjä nettisivuilla esitettäviksi. Ajankohtaista, toimintakertomukset ja 
toimintasuunnitelmat -osioon laitetaan sitä mukaa tietoa kun vahvistettuina saadaan. Tämä 
koskee siis Satakunnan vanhusneuvoston toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta. 
  
Satakunnan vanhusneuvoston sivuilta löytyy sähköisenä Satakunnan vanhusneuvoston 
historiikki 2010-2020 ”materiaalit” -otsikon alta. 
Sama löytyy  myös tämän suoran linkin takaa: https://satakunta.fi/wp-
content/uploads/2021/02/Historiikki-2010-2020.pdf 
 
Tiedosto on niin iso, etten nyt laita sitä sähköpostin kautta teille tulemaan. Lähetän 
erikseen sähköisenä niille, jotka sähköisenä toivovat, mutta löytyy siis suoraan tuon edellä 
mainitun linkin takaa. 
  
Kahdeksan henkilöä on pyytänyt historiikin itselleen postitse tähän mennessä. Lähetän ne. 
Jos joku vielä kaipaa printattua versiota, niin pyydän lähettämään nimen ja postiosoitteen, 
kiitos. Olen joka tapauksessa luvannut lähettää postimme mukana Porin vanhusneuvoston 
20-vuotishistoriikin, joten tilatkaa vapaasti noita printtiversioitakin, olkaa hyvät. Tarvitsen 
siis kunkin kunnan vanhusneuvoston puheenjohtajan postiosoitteen sekä jokaisen 
Satakunnan vanhusneuvoston jäsenen ja varajäsenen postiosoitteen jos mahdollista.   
Historiikkia voi vapaasti jakaa ja sitä voitte myös itse printata tarvittaessa. 
  
 

https://www.yhteisokeskus.fi/sote/
https://www.yhteisokeskus.fi/sote/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/
https://www.satakunta.fi/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/
https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2021/02/Historiikki-2010-2020.pdf
https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2021/02/Historiikki-2010-2020.pdf


                                                                                                                                                  
10. TULLEET SÄHKÖPOSTIT 

22.1.21 Tiedoksi: Kaikille avoin EtäMuistikahvila 2021 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi tiedottaa  

22.1.21 Tervetuloa Satakunnan alueen vapaaehtoistoiminnan verkoston 
tapaamiseen 25.1. klo 10-12 
Satakunnan alueen vapaaehtoistoiminnan verkoston tapaaminen ma 25.1.2021 klo 
10–12, Teams 
Ei ennakkoilmoittautumista, suora linkki kokoukseen löytyy 
osoitteesta https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/ 

Vapaaehtoistoiminnan verkostoon ovat tervetulleita kaikki Satakunnan alueella 
vapaaehtoisten kanssa työskentelevät ja muuten asiasta kiinnostuneet. 

Tammikuun tapaamisessa aiheena on soteuudistuksessa tehtävä sidosryhmäyhteistyö 
sekä järjestöjen neuvottelukunnan toiminta. Satasoten osalta kirjaamme yhdessä 
toimenpiteitä ja tavoitteita vapaaehtoistyön määrän ja saavutettavuuden lisäämiseksi. 
Työskentelyssä hyödynnämme alueellisesti kokoontuneiden vapaaehtoistoiminnan sote-
työpajojen antia. Neuvottelukunnan toimintaa esittelee Satakunnan järjestöjen 
neuvottelukunnan pj. Hanna Ruohola.  

25.1. tapaamisen jälkeen maakunnallinen verkosto kokoontuu etäyhteydellä kerran 
kuukaudessa (4.3. alkaen). Tapaamiset ovat joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 9–
11. Tarkemmat tiedot, osallistumislinkit ym. löydät Yhteisökeskuksen tapahtumat-sivulta.  

22.1.21 JYTRY tiedoksi: Koti TV -palvelukanavan kehittämiskysely 1/2021 
Alla Koti TV:n tiedotus kyselystä. 
Koti TV näkyy arkipäivisin klo 11-13. 
 

Koti TV tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta 
sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä joka arkipäivä klo 11–13. Koti TV ohjelmatiedot 

Koti TV näkyy antenni-tv-verkossa kanavapaikalla 33. Voit tarkastaa Koti TV:n 
jakeluealueet tästä. 

DNA:n kaapelitalouksissa Koti TV näkyy kanavapaikalla 66. DNA:n tiedote luettavissa. 
  
  
Koti TV tiedottaa  
  
Arvoisa vanhuspalveluammattilainen, 
 
AUTA MEITÄ TUKEMAAN JA PALVELEMAAN OMAN VASTUUALUEESI IKÄIHMISIÄ 
Koti TV-palvelukanava on juuri avattu kokeilukevääksi 2021 alueellenne. Koti TV lähettää 
palveluja joka arkipäivä klo 11–13. 
 
Koti TV on television kuntoutus-ja päiväpalvelukanava ikäihmisille. Koti TV:n tavoitteena 
on lähettää kaikkien ikäihmisten saataville television välityksellä sellaisia etätukipalveluja, 
jotka muille ikäryhmille välitetään tietokoneiden ja älypuhelimien avulla.  

https://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/
https://kotitv.fi/ohjelmatiedot.html
https://kotitv.fi/jakelualueet.html
https://kotitv.fi/jakelualueet.html
https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69897705&scrollTo=UJpEOgFgPw1f


                                                                                                                                                  
 
Tällä kyselyllä pyydämme teitä arvioimaan, mitkä näistä aiotuista Koti TV-palveluista 
mielestänne ovat ikäihmisille merkityksellisiä ja mitkä eivät. Tietosi ja palautteesi 
ikäihmisten todellisista etäpalvelutarpeista ovat erityisen tärkeitä Koti TV -palvelukanavan 
kehittämisessä. 
 
Vastauksienne pohjalta laaditaan ja kehitetään Koti TV:n kevään 2021 palveluohjelmistoa. 
Vastaaminen vie vain muutaman minuutin. 
 
https://link.webropolsurveys.com/S/509701C5CF74318C 
 
Ystävällisesti pyydän välittämään viestin kyselyineen mahdollisimman monelle 
organisaatiossanne. 

27.1.21 JYTRY tiedoksi:  Terveisiä KumppanuusAkatemia -hankkeelta 1/2021! 
Hei. Tässä KumppanuusAkatemialta tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten 
Satakunnan kuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kautta koko 
vanhusneuvostollenne. Posti lähti myös Satakunnan vanhusneuvostolle varajäsenineen. 

Terveisin, Satakuntaliitto, Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri Ulla Koivula 
  
KumppanuusAkatemia tiedottaa 
  
  
Tässä kirjeessä kerromme KumppanuusAkatemia -hankkeen kevään suunnitelmista, 
mm.  sähköisen palveluhakemiston käyttöönotosta ja erilaisten kokeilujen ympärille 
koottavista pienryhmistä. 
  
  
KILPAILIJOISTA KUMPPANEIKSI –VERKOSTON TAPAAMISET 
  
Kilpailijoista kumppaneiksi –verkosto on tarkoitettu kaikille ikäihmisten koti- ja omaishoidon 
parissa Satakunnassa toimiville, tervetuloa mukaan! 
  
Vuoden ensimmäinen tapaaminen pidettiin 21.1. ja teemana oli Kokeilujen kautta 
käytäntöön. Tapaamisessa päätimme, mitä kokeiluja lähdemme tänä keväänä 
pienryhmissä toteuttamaan. Näistä pienryhmistä voit lukea tarkemmin seuraavasta 
osiosta. Tapaamisen yhteenvedon löydät Teams-alustaltaltamme, tai voit pyytää sen 
Mirjeltä (mirje.halla@utu.fi). 
  
Kevään verkostotapaamisille on jo sovittu ajankohdat: 
to 4.3. klo 14-16 Teemana Pienryhmien kokeilujen eteneminen, ilmoittaudu mukaan 
viimeistään 1.3. http://ty.fi/kk10. 
Jos et saa ilmoittautumisesta vahvistusta sähköpostiisi, laitathan Mirjelle viestiä 
(mirje.halla@utu.fi) 
ti 13.4. klo 16-18 
ti 11.5. klo 14-16 
to 10.6. klo 14-16 
  

https://link.webropolsurveys.com/S/509701C5CF74318C
mailto:mirje.halla@utu.fi
http://ty.fi/kk10
mailto:mirje.halla@utu.fi


                                                                                                                                                  
  
KÄYTÄNNÖN KOKEILUJA PIENRYHMISSÄ 
  
Keväällä on jo tuttujen verkostotapaamisten lisäksi tarkoitus tehdä 
yhteistyötäpienemmissä ryhmissä, käytännön kokeiluja toteuttaen. Tammikuun 
Kilpailijoista kumppaneiksi –tapaamisessa päätettiin, että seuraavat pienryhmät 
käynnistyvät: 
  
Yhtenäisen asiakaspalautteen kokeilu (minna.koivuniemi@utu.fi) 
Pienryhmä kokeilee yhtenäistä tapaa kerätä asiakaspalautetta tarkoituksena saada kuva 
palvelukokonaisuudesta ikääntyneiden näkökulmasta. 
* Pääset kehittämään ja kokeilemaan yhtenäistä tapaa kerätä palautetta kansallisen 
kehityksen pohjalta 
* Ymmärrys eri palveluiden muodostamasta kokonaisuudesta asiakasnäkökulmasta 
lisääntyy 
* Saat yhteenvedon asiakkaiden näkemyksistä kokeilun ajalta 
1. tapaaminen to 11.2. klo 14-16 
  
Koti TV –kanava yhteistyö (minna.koivuniemi@utu.fi) 
Pienryhmä tunnistaa muutoskohdat ikäihmisten palvelutarpeessa ja tuottaa näihin 
kohdennettua tv-ohjelmasisältöä palvelukokonaisuutta esitellen. 
* Pääset kehittämään Koti TV:ssa esitettävää sisältöä 
* Saat kokemusta tv-tuotannon suunnittelusta ja toteutuksesta 
* Ymmärrät paremmin tarjolla olevien palveluiden kokonaisuuden 
1. tapaaminen to 4.2. klo 14-16; 2. tapaaminen 18.2. klo 14-16? 
  
Verkostojohtamisen käsikirja (markus.kantola@utu.fi) 
Pienryhmä laatii dokumentin (käsikirjan) toimintatavoista ja pelisäännöistä, jotka 
helpottavat eri organisaatioiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä ikäihmisten 
palveluverkostossa. 
* Pääset keskustelemaan kollegoittesi kanssa eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
helpottavista käytänteistä 
* Pääset vaikuttamaan yhteisten pelisääntöjen sisältöön 
Seuraava tapaaminen sovitaan yhdessä 
  
Sähköinen palveluhakemisto (mirje.halla@utu.fi) 
Pienryhmä tukee sähköisen palveluhakemiston kehittämisessä, käyttöönotossa ja 
markkinoinnissa. 
* Pääset vaikuttamaan palveluhakemiston sisältöön 
* Edesautat sitä, että palveluhakemistosta tulee mahdollisimman toimiva ja laajalti käytetty 
* Opit ymmärtämään IT kehitystyötä 
1. tapaaminen ke 3.2. klo 14-15:30 
  
Toimijoiden tiedot asiakkaan kotona (joanna.asumus@utu.fi) 
Pienryhmä kokeilee asiakkaan luokse jätettävää lomaketta/lukujärjestystä, jossa on 
kaikkien kyseisen asiakkaan luona käyvien tiedot. 
* Edesautat yhteistyötä eri toimijoiden välillä organisaatio- ja sektorirajoista huolimatta 
* Vähennät päällekkäistä työtä 
* Asiakastyytyväisyys paranee, kun verkoston yhteistyö on sujuvampaa 
1. tapaaminen helmikuun lopussa 

mailto:minna.koivuniemi@utu.fi
mailto:minna.koivuniemi@utu.fi
mailto:markus.kantola@utu.fi
mailto:mirje.halla@utu.fi
mailto:joanna.asumus@utu.fi


                                                                                                                                                  
  
Tarkemmat kuvaukset pienryhmistä liitteenä (KumppanuusAkatemia pienryhmät kevät 
2021). Ryhmien vastuuhenkilöt vastaavat myös mielellään kysymyksiinne. 
  
Toivotamme kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi mukaan pienryhmiin! Jos 
et ole vielä ilmoittautunut mukaan, voit tehdä sen tämän viikon loppuun 
mennessä: https://webropol.com/s/ka-pienryhmat 
  
  
HANKKEEN VÄLIARVIOINTI 
  
Hankkeessa on väliarvioinnin aika. Arvioinnin tarkoituksena on koota tietoa hankkeen 
tähänastisesta etenemisestä sekä saada suuntaa ja vinkkejä hankkeen loppuajan 
toteutukselle. Jokainen vastaus on meille tärkeä, joten käythän vastaamassa 
mahdollisimman pikaisesti, mutta viimeistään 10.2.: https://webropol.com/s/ka-arviointi 
  
  
MUKAAN SÄHKÖISEN ALUSTAN PALVELUHAKEMISTOON 
  
Sähköisen alustan (https://tukeakotiin.fi) kehitystyö on vauhdissa ja jos menet käymään 
sivuilla, näet siellä jo perustiedot hankkeesta. Sähköinen alustan tarkoitus on tukea ja 
yhdistää ikäihmisten koti- ja omaishoidon toimijoita Satakunnassa sekä tarjota myös 
asiakkaille mahdollisuus etsiä palveluja. Alustan palveluhakemisto-osio avataan 
helmikuun lopussa, mutta toimijat pääsevät syöttämään omat tietonsa jo aiemmin 
suomi.fi:n palvelutietovarantoa hyödyntäen.Kaikki ikäihmisten kotona asumista tukevia 
palveluja tarjoavat ovat tervetulleita mukaan hakemistoon, riippumatta esimerkiksi siitä 
millä sektorilla toimii tai ovatko palvelut maksullisia vai ilmaisia. Maaliskuulle meillä on 
suunnitteilla isompi mainoskampanja palveluhakemiston tunnetuksi tekemiseksi, joten 
kannattaa varmistaa, että omat tiedot löytyvät tuolloin hakemistosta. 
  
Tarkemmat ohjeet tietojen syöttämiseen tulevat löytymään 
suoraan https://tukeakotiin.fi sivustolta viimeistään 3.2.  
  
Helmikuun alussa voit myös osallistua lyhyisiin etäkoulutuksiin, joissa käymme läpi 
hakemistoon liittymisen ja neuvomme tietojen syöttämisessä. Koulutukset pidetään Zoom-
alustalla. 
torstai 4.2. klo 10-10:45 ilmoittaudu viimeistään 3.2.: http://ty.fi/palveluhakemisto-
koulutus-1 
tiistai 9.2. klo 14-14:45 ilmoittaudu viimeistään 8.2.: http://ty.fi/palveluhakemisto-
koulutus-2 
Pääset liittymään koulutukseen vahvistusviestistä löytyvän linkin kautta. Jos et saa 
ilmoittautumisesta vahvistusta sähköpostiisi, laitathan Mirjelle viestiä (mirje.halla@utu.fi). 
  
Voit myös varata henkilökohtaisen etätukiajan ja syöttää tiedot hakemistoon yhdessä 
meidän kanssamme. Ole yhteydessä Joannaan (joanna.asumus@utu.fi,050 476 6831) 
sopiaksesi ajan. 
  
  
LUENTOSARJA 
  

https://webropol.com/s/ka-pienryhmat
https://webropol.com/s/ka-arviointi
https://tukeakotiin.fi/
https://tukeakotiin.fi/
http://ty.fi/palveluhakemisto-koulutus-1
http://ty.fi/palveluhakemisto-koulutus-1
http://ty.fi/palveluhakemisto-koulutus-2
http://ty.fi/palveluhakemisto-koulutus-2
mailto:mirje.halla@utu.fi
mailto:joanna.asumus@utu.fi


                                                                                                                                                  
KumppanuusAkatemia järjestää maalis-toukokuussa viiden verkkoluennon sarjan teitä 
kiinnostavista aiheista. Luennot järjestetään joka kolmas keskiviikko klo 14-
15 etäyhteydellä. Nämä luennot eroavat muista tapaamisistamme niin, että pääpaino on 
asiantuntijan esityksellä. Näissä voit siis vain nojata taaksepäin ja kuunnella! Jokaisen 
luennon lopuksi olemme toki varanneet aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 
  
Ensimmäinen luento pidetään 3.3. ja aiheena on Miten kommunikoida selkeästi. 
Luennolle ei tarvitse ilmoittautua, sillä jaamme suoran linkin tapahtumaan seuraavassa 
uutiskirjeessämme. Muiden luentojen ajankohdat ovat 24.3., 14.5., 5.5. ja 26.5. 
  
Kaikkien luentojen aiheita ei vielä ole lyöty lukkoon, eikä myöskään webinaarien 
aihealueita. Täällä: http://ty.fi/ka-aiheet voit siis vielä kertoa toiveesi tai tykätä ja 
kommentoida muiden ehdotuksia. Luentosarjasta voit kysyä lisää Markukselta 
(markus.kantola@utu.fi). 
  
  
MUUTA AJANKOHTAISTA 
  
Muistuttelemme Satakunnan ikäihmisten koti- ja omaishoidon toimijoille tarjolla 
olevasta yhteisestä Teams-keskustelualustasta. Siellä voi vaihtaa viestejä muiden alan 
toimijoiden kanssa, kysellä, jakaa tietoa ja verkostoitua. Liity mukaan 
keskusteluun: https://teams.microsoft.com/join/rxgpmmwr82po. Alustalta löytyvät 
myös verkostotapaamisten materiaalit. Lisätietoja ja apua alustan käytössä saat Joannalta 
(joanna.asumus@utu.fi). 
  
Helmikuussa (ke 10.2 klo 15-17) meillä on vielä yksi vierailumahdollisuus Sataedun 
hyvinvointiteknologian tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristö MeWet-kotiin. Mukaan 
mahtuu enintään kolme vierailijaa ja etusija on tällä kertaa yksityisen ja kolmannen 
sektorin toimijoilla. Voit varata paikkasi Mirjeltä (mirje.halla@utu.fi). 
  
  
Toivottavasti tapaamme KumppanuusAkatemian merkeissä tänä keväänä! 
  
KumppanuusAkatemian tiimi 
Jenni, Mirje, Markus, Minna, Reeta ja Joanna 
https://tukeakotiin.fi 
https://blogit.utu.fi/liike/category/kumppanuusakatemia/ 
https://www.facebook.com/KumppanuusAkatemia/ 
http:/satamittari.fi/verkosto-ja-kumppanuusjohtaminen 
  
KUMPPANUUSAKATEMIA-HANKE 
KumppanuusAkatemia -hankkeen tavoitteena on ikäihmisten koti- ja omaishoidon 
kehittäminen Satakunnassa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluntuottajista koostuvan verkoston 
toimintaa tukien. Hanke edistää kumppanuutta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
ikäihmisten palveluntuottajien välillä mm. erilaisten tapaamisten ja työryhmien kautta, 
jakamalla tietoa ja tutkimustuloksia sekä toteuttamalla sähköisen alustan verkoston 
toimintaa tukemaan. KumppanuusAkatemia on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun 
Porin yksikön EAKR-rahoitteinen, kaksivuotinen (2019-2021) aluekehittämishanke.  
  
 

http://ty.fi/ka-aiheet
mailto:markus.kantola@utu.fi
https://teams.microsoft.com/join/rxgpmmwr82po
mailto:joanna.asumus@utu.fi
https://mewethome.com/
mailto:mirje.halla@utu.fi
https://tukeakotiin.fi/
https://blogit.utu.fi/liike/category/kumppanuusakatemia/
https://www.facebook.com/KumppanuusAkatemia/
http://www.satamittari.fi/verkosto-ja-kumppanuusjohtaminen


                                                                                                                                                  
27.1.21 Voimaa ruuasta -viikon ravitsemustreffit Zoom 3.2. klo 10-11.30 - ilmainen 
Hyvä ikäihminen, omainen, läheinen ja ikäihmisten parissa työskentelevä ammattilainen. 
Sydämellisesti tervetuloa mukaan Voimaa ruuasta viikolle ja kansallisille 
ravitsemustreffeille helmikuussa 1.–7.2.2021. 
  
Keskiviikkona 3.2. klo 10–11.30 vietetään Voimaa ruuasta -viikon maksutonta 
etäyhteydellä järjestettävää päätapahtumaa ”Voimaa ja iloa ruuasta” -ravitsemustreffejä, 
jotka kokoavat yhteen suomalaiset ikäihmiset. Ravitsemustreffeillä kuullaan 
ruokasuosituksista ja keskustellaan monipuolisesti ikäihmisten hyvästä ravitsemuksesta. 
Ravitsemustreffeillä palkitaan myös Voimaa ruuasta -teko, joka edistää ikääntyneiden 
hyvää ravitsemusta ja hyvinvointia. 
  
Ravitsemustreffit aloittavat kevään maksuttomat ”Voimaa ja iloa ruuasta” 
-valmennukset. ”Voimaa ja iloa ruuasta” -valmennuksissa nostetaan esiin keskeisiä 
teemoja ikäihmisten ravitsemuksesta, kuten riittävää proteiininsaantia, ravitsemusta 
liikuntaharjoittelun yhteydessä, rasvan laatua ja kulutusta vastaavaa energiansaantia. 
  
Laitathan siis 3.2. klo 10-11.30 ravitsemustreffit  jo nyt kalenteriisi. 
Ilmoittautumista ei tarvita ja liittymään pääset tällä linkillä https://zoom.us/j/3193021873. 
  
Voit lukea lisää www.gery.fi. Ravitsemustreffeillä tavataan! 
 
 
1.2.2021 Hyvää kansainvälistä tietosuojapäivää! (28.1.2021) 
Tieke (Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry) lähetti Hyvän kansainvälisen 
tietosuojapäivän toivotukset ja alla olevan tiedotteen. 
Kiinnittäisin huomiotanne nyt ainakin tiedotteen alinna olevaan osioon: Avoin digitaitojen 
oppimisympäristö avattu -otsikolla. Oppimisympäristö on kehitettyDigiTaito-hankkeessa, 
joka vahvistaa erityisesti sote- ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten taitoja digitaalisten 
laitteiden, sovellusten ja palvelujen käytössä. Oppimisympäristöstä on iloa yli 
ammattirajojen ja se toimii myös opetustyön tukena. TIEKE on ollut mukana tuottamassa 
Digitaaliset perustaidot -moduulin sisältöjä. 

Suosittelen tutustumaan ja tutkimaan ja oppimaan tarvittaessa lisää digitaalisuuteen 
liittyvistä asioista. 

Lisäksi muistutus siitä, että eOppivassa (Valtion digitaalinen oppimisympäristö) voi 
tutustua kaikille avoimiin veloituksettomiin koulutuksiin 
osoitteessa: https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/kaikille-avoimet-koulutukset/ 

Hyviä digiopettelun ja digikoulutuksen hetkiä. 

3.2.2021 Uudet Satakunnan vanhusneuvoston verkkosivut ja linkki Satakunnan 
vanhusneuvoston 10-vuotishistoriikkiin 
Samalla kun Satakuntaliitossa tehtiin verkkosivu-uudistus, uudistettiin myös Satakunnan 
vanhusneuvoston sivut. 
Satakuntaliiton verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.satakunta.fi 
  

https://zoom.us/j/3193021873
http://www.gery.fi/
https://uutiskirje.tieke.fi/go/30880616-3894858-182776734
https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/kaikille-avoimet-koulutukset/
https://www.satakunta.fi/


                                                                                                                                                  
Satakunnan vanhusneuvoston verkkosivut löytyvät tässä vaiheessa vanhasta osoitteesta 
poiketen seuraavasti: 

· eteneminen otsikoita seuraamalla: Yhteistyö ja vaikuttaminen – Yhteistyöryhmät – 
Satakunnan vanhusneuvosto 

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

  
Uusi käytäntö on, että sivuille laitetaan vain maksimissaan yhden vuoden ikäistä tietoa. 
Sivusto laajenee sen mukaan kun aineistoa saadaan. Edelleen voi lähettää esimerkiksi 
hyviä käytäntöjä nettisivuilla esitettäviksi. Ajankohtaista, toimintakertomukset ja 
toimintasuunnitelmat -osioon laitetaan sitä mukaa tietoa kun vahvistettuina saadaan. Tämä 
koskee siis Satakunnan vanhusneuvoston toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta. 
  
Satakunnan vanhusneuvoston sivuilta löytyy sähköisenä Satakunnan vanhusneuvoston 
historiikki 2010-2020 ”materiaalit” -otsikon alta. 
Sama löytyy  myös tämän suoran linkin takaa: https://satakunta.fi/wp-
content/uploads/2021/02/Historiikki-2010-2020.pdf 
Tiedosto on niin iso, etten nyt laita sitä sähköpostin kautta teille tulemaan. Lähetän 
erikseen sähköisenä niille, jotka sähköisenä toivovat, mutta löytyy siis suoraan tuon edellä 
mainitun linkin takaa. 
  
Kahdeksan henkilöä on pyytänyt historiikin itselleen postitse tähän mennessä. Lähetän ne. 
Jos joku vielä kaipaa printattua versiota, niin pyydän lähettämään nimen ja postiosoitteen, 
kiitos. Olen joka tapauksessa luvannut lähettää postimme mukana Porin vanhusneuvoston 
20-vuotishistoriikin, joten tilatkaa vapaasti noita printtiversioitakin, olkaa hyvät. Tarvitsen 
siis kunkin kunnan vanhusneuvoston puheenjohtajan postiosoitteen sekä jokaisen 
Satakunnan vanhusneuvoston jäsenen ja varajäsenen postiosoitteen jos mahdollista.   
Historiikkia voi vapaasti jakaa ja sitä voitte myös itse printata tarvittaessa. 
  
Aurinkoisia päiviä kaikille Satakunnan vanhusneuvoston jäsenille ja varajäsenille sekä 
kuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajille ja sihteereille. 
 
Tukiliiton uutiskirje 4.2.2021 
 
 
5.2. THL:lla on Osallisuusviikko 15.-19.2.2021 
Tiedoksi kiinnostuneille. Terveisin, Ulla Koivula, Satakuntaliitto, Satakunnan 
vanhusneuvoston sihteeri  
  
THL:lla on Osallisuusviikko 15.-19.2.2021. Alhaalla linkki tapahtumiin. 

"Osallisuuden edistäminen onnistuu, kun hyödynnetään tietoa osallisuudesta, arvioidaan 
toiminnan vaikutuksia ja levitetään hyviä tuloksia muille. Osallisuusviikolla pääset 
tutustumaan käytännön työkaluihin osallisuustyössä. Tilaisuudet on suunnattu 
osallisuuden edistäjille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Sokra-koordinaatiossa kehitetyt työkalut tukevat osallisuutta edistävän toiminnan 
suunnittelua, arviointia ja raportointia. Toivomme, että ne voivat tulla pysyväksi osaksi 
osallisuustyön työkalupakkia toimien näin konkreettisena apuna työssä. 

https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/
https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2021/02/Historiikki-2010-2020.pdf
https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2021/02/Historiikki-2010-2020.pdf


                                                                                                                                                  
Tervetuloa tutustumaan työkaluihin ja kokeilemaan niitä myös itse! 

Kaikki tilaisuudet ovat maksuttomia." 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6865160 
 
 
 
5.2.2021 Muistutus ja osallistumislinkki:  Satakunnan järjestöjen virtuaaliset sote-
aamukahvit pe 5.2.2021 klo 9.00 
Satakunnan vanhusneuvostolle ja kuntien vanhusneuvostoille (lähetetty pj ja sih., mutta 
kaikki voivat osallistua) tiedoksi. Terveisin, Ulla Koivula, Satakuntaliitto, Satakunnan 
vanhusneuvoston sihteeri 
  
Ei ennakkoilmoittautumisia. Lämpimästi tervetuloa!  
 
 
9.2.2021 Osallisuus Satakunnassa - asiakirja kommenteille 
Vuonna 2018 laadittu osallisuus - asiakirja päivitetään ja otetaan käyttöön nyt mm. 
Satasoten valmistelussa. Vanha asiakirja ja sähköinen kysely päivittämiseksi on nyt 
avoinna Tulevaisuuden sote-keskukset tarvitsevat kumppaneita | Satakunnan 
yhteisökeskus (yhteisokeskus.fi) 
  
Välittäisittekö ystävällisesti tietoa tästä ja kutsua tulla päivittämään asiakirjaa mm. 
maakunnassa toimiville vammais- ja vanhusneuvostoille? Olisi todella tärkeää, että 
vaikuttamistoimielimet osallistuisivat tähän työhön. Lisäksi tätä saa oikein mielellään 
välittää myös muillekin tahoille, vastaaminen on kaikille avoin. 
 
 
9.2.2021 Satasote kick off-tapahtuman 28.1.2021 linkki 
Satasote kick off-tapahtuma 28.1.2021 löytyy Youtubesta 
tallenteena: https://www.youtube.com/watch?v=SerM17Lh58c&feature=youtu.be 
Videon alussa on jonkin aikaa tyhjää.  
  
Tässä Krista Kiurun osuudesta ylöskirjoitettua: 
  
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, videotervehdys 
”Soteuudistuksen valmistelussa on edetty suunnitellussa aikataulussa. Nyt vaihe, jossa 
hallituksen esitys eduskunnalle on annettu ja eduskuntakäsittely on alkanut 
lähetekeskustelulla ja lakipaketin esittelyllä valiokunnissa.  Valiokuntakäsittely jatkuu 
kevätistuntokaudella helmikuun alusta ja lakien hyväksymisen  
 
jälkeen ne tulisivat voimaan porrastetusti siten, että hyvinvointialueiden toiminnan 
aloittamiseen liittyvät lait tulisivat voimaan 1.7.2021. Alueen toimintaan kytkeytyvät 
säännökset 1.3.2022 ja varsinaisen tehtävän hoitoa sekä verotusta ja rahoitusta koskevat 
lait 1.1.2023. Ehdotuksen mukaisesti hyvinvointialueet perustettaisiin siis voimaanpanolain 
nojalla 1.7.2021. 
  
Ehdotuksen mukaisesti hyvinvointialueet perustettaisiin siis voimaanpanolain 
nojalla 1.7.2021. Hyvinvointialueen valmisteleva toimielin eli tuttavallisemmin VATE 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6865160
https://www.yhteisokeskus.fi/sote/
https://www.yhteisokeskus.fi/sote/
https://www.youtube.com/watch?v=SerM17Lh58c&feature=youtu.be


                                                                                                                                                  
vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen 
saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen asettama aluehallitus on aloittanut 
toimintansa. Hyvinvointialueen kuntien yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, 
erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava lain voimaantultua väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa 
valmistelutoimielimen. 
Ensimmäiset aluevaalit pidettäisiin alkuvuodesta 2022. Ensivaiheessa hyvinvointialueiden 
väliaikainen valmistelutoimielin ja aluevaalien jälkeen valitun aluevaltuuston toiminnan 
käynnistymisen jälkeen hyvinvointialue valmistelee toiminnan organisoinnin sekä 
henkilöstö- ja omaisuussiirrot. Tämä tehdään yhdessä nykyisten kuntien ja kuntayhtymien 
kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi siis 
hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. 
  
Tällä hallituskaudella soteuudistusta tehdään ihminen ja palvelut edellä. Emme halua 
keskittyä vain rakenteisiin ja organisaatioon. Myös palveluita tulee kehittää ja tätä sisältöä 
tehdään nyt valtionavustusten tuella. Käytännössä meillä on meneillään sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenneuudistus ja sisältöuudistus. Tavoitteena on vahvistaa 
peruspalveluita, jotka jatkossakin tarjotaan lähipalveluna sekä nopeuttaa palvelujen 
saamista. 
  
Satakunnassa valmistautuminen on jo hyvässä vauhdissa. Haasteenamme on, että 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on edelleen hajanainen. Ei ole vain yhtä 
tahoa, joka koordinoisi palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja. Soteuudistuksen 
kariutuminen viime vaalikaudella on osaltaan hidastanut hyvinvointipalvelujen 
järjestämissuunnitelman toimeenpanoa. Huomattava osa sovituista toimintamalleista on 
kuitenkin otettu käyttöön järjestäjäkohtaisin päätöksin. 58 sovitusta toimenpiteestä ainakin 
50 on jo osittain toteutunut. Se kertoo siitä, että tahtoa on. Alueellista valmistelua ja 
yhteistyön vahvistamista tukevat Satakunnan alueen tulevaisuuden sotekeskushanke ja 
soterakenneuudistushanke sekä muutkin valtionavustushankkeet. Eli sekä rakennetta että 
sisältöä näillä hankkeilla ja niihin kohdistuvilla avustuksilla viedään nyt eteenpäin. 
  
Pelastustoimen osalta kenttätason toiminnassa uudistus ei Satakunnassa näyttäydy yhtä 
suurena muutoksena, koska pelastustoimi on jo alueellisesti organisoitunut. Hallinnollista 
työtä toki on edessä paljon ja tietenkin muutos rakenteellisesti on edessä.  
  
Satakunnassa uudistuksen alueellista valmistelua tukevat poliittisista toimijoista kootut 
satasoteohjausryhmä ja johtoryhmä. Poliittisen ohjauksen tavoitteena on ohjata ja tukea 
sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista uudistamista eli luoda nykylainsäädännön pohjalta 
edellytyksiä viedä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta kohti yhtä koko maakunnan 
alueella toimivaa järjestäjää. Tämä on juuri sitä valmistelua, jota tarvitaan ja on hienoa, 
että meillä omassa maakunnassa tähän työhön on aktiivisesti tartuttu ja tahtoa todella on. 
Heinäkuu ja hyvinvointialueiden perustaminen tulevat pian eivätkä kaikki tulevat 
hyvinvointialueet ole yhtä pitkällä kuin meillä Satakunnassa ollaan. 
  
Sosiaali- ja terveysministeriön neljännet harjoitusneuvottelu alueiden kanssa päättyivät 
joulun alla. Sain neuvotteluissa tiedon, että Satakunnassa soteuudistuksen aikataulua 
pidetään hyvin tiukkana, mutta kyllä alueella on uskoa siihen, että kaikki toimet pystytään 
toteuttamaan aikataulun mukaisesti tai vähintäänkin porrastetusti. Taustalla on aiemmin 
tehty suuri työ ja yhteisten näkemysten rakentaminen. Alueella on yhteinen tahtotila 
vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja yhteistyötä. Olen ymmärtänyt,  



                                                                                                                                                  
 
että kehittämistyön lähtökohtana on, että mahdollisuuksien mukaan potilaat hoidetaan 
omissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa ilman, että heitä tarvitsee edes lähettää 
erikoissairaanhoitoon. Tämän periaatteen vahvistaminen ja osaamisen varmistaminen on 
tärkeää, jotta perusterveydenhuollossa on myös erikoissairaanhoidon asiantuntemusta 
alueilla käytettävissä. 
  
Keskeinen tavoite on siis osaamisen kehittäminen peruspalveluissa. Alueella tunnistetaan, 
että kevyemmin tuettujen ja kotiin vietävien palveluiden osalta on vielä paljon tehtävää. 
Tämä on juuri sitä palveluiden sisällöllistä kehittämistä, jota voidaan tehdä jo 
nykylainsäädännön puitteissa. Paljon voidaan siis tehdä jo nyt. 
Kaikkea soteuudistuksen valmistelua tukevat valtionavustushankkeet ovat Satakunnassa 
alkaneet myös hyvin. Valtionavustushankkeisiin ei ole palkattu erillistä 
projektihenkilökuntaa, vaan kehitystyötä ovat tekemässä organisaatioiden omat työntekijät, 
mikä on aivan erinomaista. Sidosryhmät ovat siis vahvasti mukana myös valmistelussa ja 
hankkeiden käynnistäminen on vienyt totta kai aikaa johtuen monesta järjestämistahosta ja 
useista toimijoista. Mutta liikkeelle on päästy. 
  
Soteuudistusta pystytään Satakunnassa viemään eteenpäin kokonaisuutena, jossa 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita ja rakennetta kehitetään 
samaan suuntaan. Työtä on edessä vielä paljon, mutta sitä pystytään jatkamaan sen 
luottamuksen ja yhteistyön pohjalta, jota viime vuosina on rakennettu. On tärkeää jatkaa 
valmistelua päättäjien, henkilöstön ja sidosryhmien yhteistyönä juuri kuten tässäkin 
tilaisuudessa tehdään. ” 
 
 
 
16.2. Tiedoksi: tukeakotiin.fi palveluhakemistoon pääsee nyt liittymään! - 
KumppanuusAkatemian viesti - KumppanuusAkatemia tiedottaa 
  
  
Tukeakotiin.fi palveluhakemistoon pääsee nyt liittymään! 
Hakemisto julkaistaan 1.3.2021, joten ennen sitä kannattaa käydä syöttämässä oman 
organisaatio tiedot. 
  
  
MISTÄ OLIKAAN KYSE? 
  
Tukeakotiin.fi on ilmainen hakemisto Satakunnan alueen ikäihmisten kotona asumista 
tukevista palveluista. Hakemisto toteutetaan nettisivuna (https://tukeakotiin.fi) , jossa 
käyttäjä pääsee etsimään itselleen sopivia palveluja ja tutustumaan niihin tarkemmin. 
Palveluhakemistoon liittyminen ei maksa mitään ja kaikki palveluja tarjoavat ovat 
tervetulleita mukaan, riippumatta esimerkiksi siitä millä sektorilla toimii tai ovatko palvelut 
maksullisia vai ilmaisia. Hakemisto tuotetaan osana KumppanuusAkatemia –hanketta. 
  
  
MIKSI ORGANISAATIONI KANNATTAISI LIITTYÄ HAKEMISTOON? 
  
Asiakkaiden on helpompi löytää teidät 

https://tukeakotiin.fi/
http://tukeakotiin.fi/
https://tukeakotiin.fi/


                                                                                                                                                  
Tällä hetkellä palvelujen löytäminen on hankalaa ja vertailtavaa tietoa on hankala 
löytää. Tukeakotiin.fi palveluhakemisto kokoaa kaikki palvelut yhteen paikkaan, helposti 
löydettäviksi. Hakemistossa voi etsiä palveluja tietyn kunnan alueella ja rajata hakua 
tiettyihin palveluihin tai esimerkiksi vain ilmaispalveluihin tai palvelusetelillä saatavissa 
oleviin. 
  
Muiden toimijoiden on helpompi löytää teidät 
Muut toimijat voivat käyttää hakemistoa löytääkseen mahdollisia yhteistyökumppaneita, 
vaikkapa tarjoamaan jotain omia palveluja täydentäviä palveluita. Ja totta kai voitte itsekin 
käyttää hakemistoa tähän. 
  
Liittyminen on maksutonta 
Hakemistoon liittyminen ei maksa mitään, eikä myöhemminkään ole laskua tulossa. 
Hakemisto toteutetaan osana EU-rahoitteista aluekehittämishanketta ja siinä 
hyödynnetään Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämää, käyttäjilleen 
maksutonta suomi.fi palvelutietovarantoa (PTV). 
  
Löydettävyys paranee myös muilla tavoin 
Koska tukeakotiin.fi käyttää suomi.fi palvelutietovarantoa, syötetyt tiedot näkyvät myös 
mm. suomi.fi verkkopalvelussa ja suomi.fi kartalla. Palvelutietovarannon tiedot ovat 
koneluettavaa (eli tietokoneillekin ymmärrettävää) ja kaikille avointa dataa, joten niitä 
voidaan käyttää uusissa verkkopalveluissa, kuntien sivuilla, maakunnallisilla sivustoilla jne. 
Kun tiedot on siis kerran kuvattu, niitä voidaan hyödyntää rajattomasti.     
  
Palveluhakemistolle on luvassa näkyvyyttä 
Palveluhakemiston markkinoimiseksi tehdään iso mainoskampanja maaliskuun 
loppupuolella. Palveluhakemisto tulee näkymään myös ikäihmisille suunnatulla Koti TV -
kanavalla. Lisäksi keskustelemme tällä hetkellä kuntien kanssa siitä, miten heidän 
sivuiltaan ohjataan palveluhakemistoon. 
  
Tämä on kestävä ratkaisu 
Palveluhakemistomme hyödyntää suomi.fi palvelutietovarantoa, jonka ylläpidosta ja 
jatkuvuudesta vastaa kansallinen taho. Palvelutietovaranto on mukana kansallisissa ja 
sote-uudistuksen suunnitelmissa, joten tietojen syöttäminen sinne on hyödyllistä myös 
pitkällä tähtäimellä. 
  
  
MITEN PÄÄSEMME MUKAAN? 
  
tukeakotiin.fi/mukaan-palveluhakemistoon löydät yksityiskohtaiset ohjeet. 
  
Voit myös osallistua järjestämiimme koulutuksiin: 

·        Tiistai 16.2. klo 13-14 (ilmoittaudu viimeistään 15.2.): http://ty.fi/palveluhakemisto-
koulutus-3 

·        Keskiviikko 24.2. klo 10-11 (ilmoittaudu viimeistään 
23.2.): http://ty.fi/palveluhakemisto-koulutus-4 

Ilmoittautumisen vahvistusviestistä löydät liittymislinkin koulutukseen. Jos et saa 
vahvistusta, ole yhteydessä Mirjeen (mirje.halla@utu.fi). 
  

http://tukeakotiin.fi/
http://suomi.fi/
http://tukeakotiin.fi/
http://suomi.fi/
http://suomi.fi/
http://suomi.fi/
http://suomi.fi/
https://tukeakotiin.fi/mukaan-palveluhakemistoon/
http://ty.fi/palveluhakemisto-koulutus-3
http://ty.fi/palveluhakemisto-koulutus-3
http://ty.fi/palveluhakemisto-koulutus-4
mailto:mirje.halla@utu.fi


                                                                                                                                                  
Järjestämme lisää koulutuksia tarpeen mukaan. Julkaisemme ajat tukeakotiin.fisivustolla. 
Voit myös esittää toiveen sopivasta koulutusajasta! 
  
Jos haluat, että syötämme tiedot hakemistoon yhdessä sinun kanssasi, voit varata 
ilmaisen, henkilökohtaisen etätukiajan. Ole yhteydessä Joannaan 
(joanna.asumus@utu.fi, 050 476 6831) sopiaksesi ajan. 
  
Hakemiston toimivuuden kannalta on tärkeää saada sinne mahdollisimman monen 
palvelun tiedot, joten teemme parhaamme tukeaksemme teitä. Olkaa siis rohkeasti 
yhteydessä, jos tulee kysymyksiä tai epäselvyyksiä, vaikka ihan pieniäkin! 
  
  
Ystävällisin terveisin,  
Joanna ja Mirje KumppanuusAkatemiasta 
joanna.asumus@utu.fi 
mirje.halla@utu.fi 
  
KUMPPANUUSAKATEMIA-HANKE 
KumppanuusAkatemia -hankkeen tavoitteena on ikäihmisten koti- ja omaishoidon 
kehittäminen Satakunnassa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluntuottajista koostuvan verkoston 
toimintaa tukien. Hanke edistää kumppanuutta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
ikäihmisten palveluntuottajien välillä mm. erilaisten tapaamisten ja työryhmien kautta, 
jakamalla tietoa ja tutkimustuloksia sekä toteuttamalla sähköisen alustan verkoston 
toimintaa tukemaan. KumppanuusAkatemia on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun 
Porin yksikön EAKR-rahoitteinen, kaksivuotinen (2019-2021) aluekehittämishanke.  
  
https://tukeakotiin.fi     https://blogit.utu.fi/liike/category/kumppanuusakatemia/     
https://www.facebook.com/KumppanuusAkatemia/    http:/satamittari.fi/verkosto-ja-
kumppanuusjohtaminen 
 
16.2. JYTRY tiedoksi:  Ravitsemuksella hyvinvointia-sivustot avattu kaikkien 
käyttöön! 
EU:n maa-arvion mukaan Suomessa 20 %:ssa kuolleisuuden taustalla ovat epäterveelliset 
ruokatottumukset. 
(Tupakka 11 %, alkoholi 4 %, vähäinen liikunta 3 %) 
Eilen julkaistu laaja ”Ravitsemuksella hyvinvointia-sivusto. Hienoa! 
(ja koko ajan päivitettyä tietoa ravitsemukseen liittyvää, tulossa esim. TEA-viisarin tuloksia) 
  
Hieno mahdollisuus! Otattehan seurantaan! Ja olisi mukava, jos jaat tätä tietoa omissa 
verkostoissasi. 
Linkki tässä 
(https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-
hyvinvointia/) 
 
16.2. RAI-järjestelmän käyttöönotto aloitetaan Satakunnassa 
 
RAI-järjestelmän käyttöönotto aloitetaan Satakunnassa 

http://tukeakotiin.fi/
mailto:joanna.asumus@utu.fi
mailto:joanna.asumus@utu.fi
mailto:mirje.halla@utu.fi
https://tukeakotiin.fi/
https://blogit.utu.fi/liike/category/kumppanuusakatemia/
https://www.facebook.com/KumppanuusAkatemia/
http://www.satamittari.fi/verkosto-ja-kumppanuusjohtaminen
http://www.satamittari.fi/verkosto-ja-kumppanuusjohtaminen
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-hyvinvointia/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-hyvinvointia/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-hyvinvointia/


                                                                                                                                                  
Satakunnan kunnat yhdessä Satasairaalan kanssa aloittavat yhteisen RAI-järjestelmän 
käyttöönoton Satasoten mahdollistamana. Satasoten palvelurakenneryhmä teki asiasta 
päätöksen 12.2. pidetyssä kokouksessaan. 
  
RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö ja sen avulla 
selvitetään vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaiden palvelutarpeet ja kohdennetaan 
palvelut oikein ja tarpeenmukaisesti. Järjestelmän avulla tehdään asiakkaan 
palvelutarpeen arviointi ja laaditaan hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma. 
  
Satakunnassa RAI-järjestelmän käyttöönotto pystytään toteuttamaan Sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksynnän mukaisesti osana Satakunnan sote-rakenneuudistuksen 
kehittämishanketta. Hankerahoista katetaan käyttöönoton maakunnalliset kulut sekä osa 
käyttömaksuista vuonna 2021. Satakunta on myös yksi Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen RAI-pilottihankealue. 
  
Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön 
palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Kuntien on 
aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. 
  
Lisätietoja antavat: 

Anna-Liisa Koivisto, Satasoten palvelurakenneryhmän puheenjohtaja, puh. 044 701 0243 
Anneli Lehtimäki, Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeen hankejohtaja, 
puh. 044 711 4339 
Anna Jaatinen, Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankejohtaja, puh. 044 
711 4336 
  
Satasoten palvelurakenneryhmän tehtävänä on tehdä päätöksiä sekä valmistella sosiaali- 
ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn. 
Palvelurakenneryhmässä asiat päätetään laajasti kuntien ja sote-kuntayhtymien 
ammattilaisten yhteistyönä. 
  
Palvelurakenneryhmän kokouksista lähetetään kokoustiedotteet, joihin kootaan kokouksen 
pääasiat. Kokoustiedotteet löytyvät myös Satasoten internetsivuilta. 
 
16.2. KUTSU: Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa ma 
15.3.2021 klo 13.00–15.00 
 
Satakunnan yhteisökeskus välitti tietoomme ja halutessanne osallistuttavaksi alla olevan 
tilaisuuden. Ystävällisin terveisin, Ulla Koivula, Satakuntaliitto, Satakunnan 
vanhusneuvoston sihteeri 
  
 KUTSU: Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa ma 15.3.2021 
 
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä: 
https://mailchi.mp/95e6bc578271/kansalaisyhteiskunnantilajatulevaisuus15032021 
 

https://satasote.fi/
https://mailchi.mp/95e6bc578271/kansalaisyhteiskunnantilajatulevaisuus15032021


                                                                                                                                                  
 
18.2. JYTRY tiedoksi: Ystävätoiminnan peruskurssi - vielä ehtii ilmoittautumaan 
Tähän maailman aikaan on tärkeää olla läsnä läheisille ja tuntemattomillekin. Tässä välitän 
käyttöönne ja eteenpäin välitettäväksenne Satakunnan yhteisökeskuksen välittämänä 
SPR:n Satakunnan piirin tiedotteen. Hyvää viikon jatkoa, kohta pitäisi pakkasten hellittää 
ilmeisesti.  
 
 Kiinnostaako vapaaehtoistyö? 
Tule mukaan Punaisen Ristin verkko – ja/ tai 
kasvokkaiseen ystävä-toimintaan 
 
Ystävätoiminnan vapaaehtoisena annat aikaasi juuri sen verran kuin haluat. Jos sinulla on 
kyky kuunnella ja olla läsnä, olet sopiva vapaaehtoiseksi ystäväksi. 
Valmiuksia ystävänä toimimiseen saat ystäväkurssilta. 
 
Voit tavata ystävääsi henkilökohtaisesti, olla ystävä verkon välityksellä tai osallistua 
ryhmätoimintaan. Voit sitoutua pidemmäksi aikaa, vain muutamaksi kuukaudeksi tai 
osallistua toimintaan kertaluontoisesti. 
Aika: 23.02.2021 Klo 17:00 – 20:00 
Paikka: Etäkoulutus verkossa 
Ilmoittautuminen seuraavan sivun 
kautta: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10382 
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.02.2021 
Lähetämme osallistujille Teams-linkin sähköpostiin ennen koulutuksen alkua. 
 
Koulutuksen sisältö: 
• Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta ja ystävätoiminnan eri muodot 
• Yksinäisyys haastaa ystävätoimintaa 
• Vapaaehtoisena ystävänä toimiminen 
• Vuorovaikutus ja kohtaaminen 
• Vapaaehtoisen hyvinvointi 
 
Toivomme, että ennen kurssia olet tutustunut Punaiseen Ristiin Tervetuloa yhteiseen 
tarinaan -verkkokurssilla, kesto 30-50min: https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/ 
Toivomme myös, että kurssille saavuttuasi olet luonut profiilin OMA Punainen Risti-
järjestelmään. Profiilin luominen nopeuttaa ystävävapaaehtoisen profiilin luomista 
kurssilla. Profiilin voi tehdä osoitteessa: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ 

Yhteyshenkilö: Anne-Mari Hakuni, p. 0407607141, anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 
***************** 
 
10. TERVEISET SATAKUNNAN VAMMAISNEUVOSTOJEN YHTEISTAPAAMISESTA 
26.1.2021 
 
*Vammaisneuvostojen toimintaedellytykset turvattava myös koronapandemian aikana 
*JYTRY Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä 
*Satasoten sidosryhmäyhteistyöhanke 
 
YK vammaissopimus velvoittaa erityisesti vammaisten osallistamiseen päätöksenteossa: 
yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, artikla 4 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2 
 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10382
https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
mailto:anne-mari.hakuni@punainenristi.fi
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2


                                                                                                                                                  
 
Ohessa liitteenä verkkotilaisuudessa esitettyjä materiaaleja tiedoksi Satakunnan 
vammaisneuvostoille ja invalidiyhdistyksille. 
Näistä poimintoina erityisesti, että vammaisneuvostojen ja niihin kuuluvien yhdistysten 
kannattaa lähteä mukaan vaikuttamaan ja järjestöyhteistyöhön esim.  

· Satasoten sidosryhmäyhteistyön työpajoihin ja järjestöjen sote-aamukahveille – 
näistä seuraava jo pe 29.1. Lisätiedot ja ilmoittautumiset tai suorat osallistumislinkit 
löytyvät nettisivuilta www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat/  

· Satakunnan järjestöjen yhteistyötoimintaan JYTRYn ja sen alueellisten verkostojen 
kautta. Lisätiedot nettisivuilla www.yhteisokeskus.fi/jytry/  

 
Tilaisuudessa nousi myös kysymys vammaisneuvostojen toiminnasta korona-aikana. 
Useampi taho on ottanut kantaa jo viime keväänä, että oikeus osallistua päätöksentekoon 
on edelleen turvattava: 

· STM:n vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta: https://vane.to/-
/vammaisten-henkiloiden-oikeuksien-huomioiminen-koronavirustilanteessa  

· Invalidiliitto: www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/vammaisneuvostoilla-tarkea-tehtava-
myos-poikkeusoloissa  

· Uudenmaan vammaisneuvosto UVAn kannanottoa en ole vielä saanut 
paikallistettua, mutta laitan senkin tiedoksi, jos löytyy. 

 
  
 11. VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Eläkkeensaajat 

https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/ 

Laskiaistapahtuma Kalpakalla, 30 henkilöä oli paikalla. Tulevaisuuden tapahtumia ei ole 
päätetty. 

 

Seniorit 

https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/ 

Seniorit harrastavat yhteisiä ulkoiluja.  

 

Eläkeliitto 

https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia 

Toiminta on edelleen pysäyksissä. Tarkoituksena pitää alueen 5 yhdistyksien kanssa 
tietokilpailu ja kevätkokouksen. Pomarkun yhdistys järjestänee pilkkikilpailut maaliskuulla. 
Tänään eläkeliitto on haastanut ihmisiä liikkumaan. Normaalit tapahtumat ovat tauolla. 

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.yhteisokeskus.fi%2Ftapahtumat%2F&data=04%7C01%7C%7Ca695277a3fc545e4d9a908d8c75af5a4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637478541186274676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=liRslJr3T42xjT1W5L8Vuagj%2FD2WgH%2FxgWFfrRIdjWA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.yhteisokeskus.fi%2Fjytry%2F&data=04%7C01%7C%7Ca695277a3fc545e4d9a908d8c75af5a4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637478541186284672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YYqrzGRiHFjXhPaziJGYnTAiIh6%2BL7QvVhX4K7Zdy9E%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvane.to%2F-%2Fvammaisten-henkiloiden-oikeuksien-huomioiminen-koronavirustilanteessa&data=04%7C01%7C%7Ca695277a3fc545e4d9a908d8c75af5a4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637478541186284672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=piDkuNpL%2Bt%2F1s1Ege09Ovi5gWv7PUIltig4UflJt%2FPs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvane.to%2F-%2Fvammaisten-henkiloiden-oikeuksien-huomioiminen-koronavirustilanteessa&data=04%7C01%7C%7Ca695277a3fc545e4d9a908d8c75af5a4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637478541186284672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=piDkuNpL%2Bt%2F1s1Ege09Ovi5gWv7PUIltig4UflJt%2FPs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.invalidiliitto.fi%2Fajankohtaista%2Fvammaisneuvostoilla-tarkea-tehtava-myos-poikkeusoloissa&data=04%7C01%7C%7Ca695277a3fc545e4d9a908d8c75af5a4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637478541186294663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcnQIuwdfU%2F9Jh6T0NitfArzdt3J5tXbU2rZnDAsvbc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.invalidiliitto.fi%2Fajankohtaista%2Fvammaisneuvostoilla-tarkea-tehtava-myos-poikkeusoloissa&data=04%7C01%7C%7Ca695277a3fc545e4d9a908d8c75af5a4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637478541186294663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dcnQIuwdfU%2F9Jh6T0NitfArzdt3J5tXbU2rZnDAsvbc%3D&reserved=0
https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/
https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia


                                                                                                                                                  
Veteraanit 

http://www.merikarvia.fi/?p=/info/yhdistyksia/sotaveteraanit_-
invalidit_resupseerit/merikarvian_sotaveteraanit_ry 

Veteraanien toiminta on edelleen tauolla. Tarkoituksena pitää maaliskuun alkupäivinä 
kevät kokous. 13.3. Talvisodan päättymisajankohta. 

  

 

12. VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Invalidiliitto 

https://www.invalidiliitto.fi/lounais-suomi 

Invalidiliiton toiminta on pysäyksissä. Seija Lehti aloittaa invalidiliiton yhdistystoiminnan 
paikkakunnalla koronatilanteen hellittäessä. 

Kansainvälinen harvinaistensairauksien päivää vietetään 28.2. 

 

13. MUIDEN TAHOJEN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Suomen punainen risti  

https://rednet.punainenristi.fi/merikarvia 

 

Merikarvian seurakunta 

https://www.merikarvianseurakunta.fi 

Veteraaninjuhlan suunnittelu veteraaneille ja leskille on käynnissä. Koronarajoitukset 
huomioiden. 

 

14. MUUT ASIAT 
 
14.1 koronarokotus infoa 
Massarokotukset alkavat Porin perusturvassa viikolla 7. 
Aluksi rokotetaan Itä-Porin lähipalvelukeskuksessa ja sote-keskus Lännessä, viikolla 8 
myös sote-keskus Cottonissa. Rokotuksia annetaan aluksi arkisin klo 16-20 ja lauantaisin 
klo 9-15. Merikarvialla rokotukset alkavat viikolla 9. Merikarvialaiset, jotka kuuluvat 
ensimmäiseen rokotettavaan ryhmään voi käydä myös Porissa rokotuksella. 

Rokotettavat ryhmät viikolla 7 ovat vuonna 1936 syntyneet ja sitä vanhemmat, sekä 
heidän kotona asuvat omaishoitajansa ja alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset. Eri 
rokotevalmisteiden eroavaisuuksista johtuen kaikki yli 70-vuotiaat rokotetaan joko Itä-Porin 
lähipalvelukeskuksessa tai sote-keskus Cottonissa. 

http://www.merikarvia.fi/?p=/info/yhdistyksia/sotaveteraanit_-invalidit_resupseerit/merikarvian_sotaveteraanit_ry
http://www.merikarvia.fi/?p=/info/yhdistyksia/sotaveteraanit_-invalidit_resupseerit/merikarvian_sotaveteraanit_ry
https://www.invalidiliitto.fi/lounais-suomi
https://rednet.punainenristi.fi/merikarvia
https://www.merikarvianseurakunta.fi/


                                                                                                                                                  
Kaikki alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset rokotetaan sote-keskus Lännessä. Alkuvaiheessa 
rokotetaan riskiryhmäläisiä, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti 
altistava sairaus tai tila. Nämä sairaudet tai tilat ovat THL:n määritelmän mukaan elinsiirto 
tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän 
häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen keuhkosairaus, lääkehoitoinen 
tyypin 2 diabetes sekä Downin oireyhtymä (aikuiset). 

Ajanvaraus koronarokotuksiin aukeaa keskiviikkona 10.2. klo 12 sähköisesti 
koronarokotussivustolla ja puhelimitse keskitetyssä ajanvarauksessa numerosta 02 621 
5000. Ajanvarauspuhelinnumero koronarokotuksiin palvelee jatkossa arkisin klo 12-16. 

Tiedotamme rokotuksista lehti-ilmoituksissa Porin perusturvan alueen seuraavissa 
paikallislehdissä: Satakunnan Kansa, Satakunnan Viikko, Ulvilan Seutu, Merikarvia-lehti ja 
Uutisluotsi. 
                              
Porin perusturvan rokotussivusto on avattu osoitteessa pori.fi/korona/rokotukset ja sieltä 
löytyy jatkossa ajankohtaista tietoa rokotuksiin liittyen. Sivustolle päivitetään aina vuorossa 
oleva rokotettava ryhmä, ja sieltä voi seurata myös rokotusmäärien kasvua. 

ROKOTUSVUOROSSA OLEVAT 

Tällä hetkellä koronarokotukseen ajan voivat varata seuraavat asiakasryhmät: 

1. Vuonna 1936 syntyneet ja sitä vanhemmat sekä heidän samassa taloudessa asuvat 
omaishoitajansa 
 
2. Alle 70-vuotiaat, joilla on jokin seuraavista riskitekijöistä 

· Elinsiirto- tai kantasolusiirto 
· Aktiivisessa syöpähoidossa oleva syöpätauti 
· Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö 
· Vaikea krooninen munuaissairaus (esim. vaikea munuaisten vajaatoiminta) 
· Vaikea krooninen keuhkosairaus (esim. happihoitoinen keuhkoahtaumatauti) 
· Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes 
· Downin oireyhtymä (aikuiset) 

SEURAAVINA VUOROAAN ODOTTAVAT: 

80-85-vuotiaat sekä heidän samassa taloudessa asuvat omaishoitajansa 
Arvioitu alkamisaika: helmi-maaliskuu 

75-80-vuotiaat sekä heidän samassa taloudessa asuvat omaishoitajansa 
Arvioitu alkamisaika: helmi-maaliskuu 

70-75-vuotiaat sekä heidän samassa taloudessa asuvat omaishoitajansa 
Arvioitu alkamisaika: helmi-maaliskuu 

http://www.pori.fi/korona/rokotukset


                                                                                                                                                  
Alle 70-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila ja jotka eivät 
kuulu yllä mainittuihin riskiryhmiin. Määriteltävät sairaudet tai tilat ilmoitetaan myöhemmin. 
Arvioitu alkamisaika: maaliskuu 

ROKOTUSAIKATAULU 

Porin perusturva noudattaa rokotusaikataulussaan valtakunnallisia THL:n laatimia 
rokotusjärjestysohjeita. Tämän vuoksi rokotusten aikataulu riippuu rokotettavan omasta 
rokotusjärjestysluokasta, joka perustuu lääketieteelliseen riskiarvioon. Ensimmäiseksi 
rokotetaan COVID-19-potilaita hoitavia henkilökuntaan kuuluvia työntekijöitä ja mm. 
iäkkäiden asumispalveluiden henkilökuntaa sekä asukkaita. 

Laajamittaiset rokotukset terveysasemilla alkavat viikolla 7. Rokotukset aloitetaan vuonna 
1936 syntyneistä ja sitä vanhemmista Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntalaisista sekä 
heidän samassa taloudessa asuvista omaishoitajistaan. 

ROKOTUKSISTA TIEDOTTAMINEN 

Tiedotamme rokotusten etenemisistä tällä sivustolla. Lisäksi tiedotamme rokotuksista lehti-
ilmoituksissa Porin perusturvan alueen seuraavissa paikallislehdissä: Satakunnan Kansa, 
Satakunnan Viikko, Ulvilan Seutu, Merikarvia-lehti ja Uutisluotsi. 

ROKOTUSPAIKAT 

Rokottaminen aloitetaan kolmella terveysasemalla: nämä ovat sote-keskukset Cotton ja 
Länsi sekä Itä-Porin lähipalvelukeskus. Rokottaminen tapahtuu alkuvaiheessa arki-iltaisin 
ja lauantaisin. Tarvittaessa aukioloaikoja laajennetaan, samoin toimintaa tarvittaessa 
laajennetaan muihin toimipisteisiin. Merikarvialla ja Laviassa rokotetaan viikosta 9 
alkaen. 

ROKOTUSNEUVONTA 

Rokotusneuvontapuhelin palvelee numerosta 02 623 4333. Tämä puhelinnumero on vain 
rokotteista ja rokotuksista liittyviä tiedusteluja varten. Tästä puhelinnumerosta ei tehdä 
ajanvarauksia. 

AJANVARAUS 

Ajanvaraus ajanvarausvuorossa oleville on avattu. Voit varata ajan koronarokotukseen 
sähköisesti tästä linkistä. Lisäksi voit varata ajan puhelimitse numerosta 02 621 5000. 

TIETOA ROKOTTEISTA 

PFIZER-BIONTECHIN COMIRNATY-KORONAVIRUSROKOTE 

Comirnaty-koronavirusrokote on modernia mRNA-tekniikkaa käyttävä rokote, jota 
annetaan rokotettavalle kaksi annosta: tehosteannos annetaan 12 viikkoa ensimmäisen 
annoksen jälkeen. Tämä, kuten kaikki muutkin kehitteillä olevat koronavirusrokotteet, on 
käynyt läpi kaikki rokotusturvallisuuteen liittyvät tutkimusvaiheet. Tutkimuksia on tehty 

https://pori.terveytesi.fi/portal


                                                                                                                                                  
kymmenillä tuhansilla potilailla ja rokotteen on todettu olevan turvallinen. Rokotteen teho 
on jopa 95 %. Rokote sopii 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille. Rokotteen 
antamista raskaana oleville tulee harkita, mutta se on turvallinen imettäville. Rokotteesta 
voi tulla tavanomaisia rokotuksiin liittyviä sivuvaikutuksia, kuten pistopaikan punoitusta ja 
kipua. Pienelle osalle voi tulla myös n. päivän kestävä kuume. Rokotukseen liittyvät 
sivuvaikutukset ovat merkki rokotteen tehosta. Comirnaty-rokotetta on annettu Porin 
perusturvassa 11.1.2021 alkaen. 

Lisätietoa Comirnaty-rokotteesta: Comirnaty-koronavirusrokote - THL 

MODERNAN MRNA-KORONAVIRUSROKOTE 

Modernan koronavirusrokote on niin ikään modernia mRNA-tekniikkaa käyttävä rokote, 
jota annetaan rokotettavalle kaksi annosta: tehosteannos annetaan 12 viikkoa 
ensimmäisen annoksen jälkeen. Tämä, kuten kaikki muutkin kehitteillä olevat 
koronavirusrokotteet, on käynyt läpi kaikki rokotusturvallisuuteen liittyvät tutkimusvaiheet. 
Tutkimuksia on tehty kymmenillä tuhansilla potilailla ja rokotteen on todettu olevan 
turvallinen. Rokotteen teho on jopa 95 %. Rokote sopii 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille 
henkilöille. Rokotteen antamista raskaana oleville tulee harkita, mutta se on turvallinen 
imettäville. Rokotteesta voi tulla tavanomaisia rokotuksiin liittyviä sivuvaikutuksia, kuten 
pistopaikan punoitusta ja kipua. Pienelle osalle voi tulla myös n. päivän kestävä kuume. 
Rokotukseen liittyvät sivuvaikutukset ovat merkki rokotteen tehosta. Modernan mRNA-
rokotetta ei ole vielä annettu Porin perusturvassa. 

Lisätietoa Modernan mRNA-rokotteesta: Modernan koronavirusrokote - THL 

ASTRAZENECAN COVID-19-KORONAVIRUSROKOTE 

AstraZenecan Covid-19-koronavirusrokote on perinteistä adenovirusvektoritekniikkaa 
käyttävä rokote, jota annetaan rokotettavalle kaksi annosta: tehosteannos annetaan 12 
viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen. Tämä, kuten kaikki muutkin kehitteillä olevat 
koronavirusrokotteet, on käynyt läpi kaikki rokotusturvallisuuteen liittyvät tutkimusvaiheet. 
Tutkimuksia on tehty kymmenillä tuhansilla potilailla ja rokotteen on todettu olevan 
turvallinen. Rokotteen suoja on 70 %, mutta rokote lieventää tautia lopuillakin 30 %:lla. 
Rokote sopii 18–69-vuotiaille. Rokotteen antamista raskaana oleville tulee harkita, mutta 
se on turvallinen imettäville. Rokotteesta voi tulla tavanomaisia rokotuksiin liittyviä 
sivuvaikutuksia, kuten pistopaikan punoitusta ja kipua. Pienelle osalle voi tulla myös n. 
päivän kestävä kuume. Rokotukseen liittyvät sivuvaikutukset ovat merkki rokotteen 
tehosta. AstraZenecan Covid-19-rokotetta ei ole vielä annettu Porin perusturvassa. 

Lisätietoa AstraZenecan Covid-19-rokotteesta: AstraZenecan koronavirusrokote - THL 

Neuvosto keskusteli rokotuksista. Koronarokotuspuhelin ajanvaraus on ollut tukossa. 
Tiedottamista lisättävä, ettei kukaan jää rokottamatta epäselvyyden vuoksi. 

14.2 Puheenjohtaja on lähettänyt Satakunnan vanhusneuvostolle neuvostomme 
toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja toimintasuunnitelman 2021. 

14.3. Vanhustenkotiyhdistyksen edustajan lisääminen vanhus -ja vammaisneuvostoon.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/comirnaty-eli-bnt162b2-koronavirusrokote
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/moderna-covid-19-koronavirusrokote
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/astrazeneca-covid-19-koronavirusrokote


                                                                                                                                                  
Merikarvian vanhustenkotiyhdistyksen puolelta on tullut yhteydenotto koskien ko. 
yhdistyksen jäsenen lisäämisestä vanhus- ja vammaisneuvoston. Neuvosto kävi 
keskustelua ja päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanhallitukselle, että neuvoston toimintaa 
vahvistetaan vanhustenkotiyhdistyksen edustajalla.  

14.4 inva paikat. Neuvoston jäsenet kartoittavat onko paikkakunnalla keskeisimmissä 
paikoissa merkityt inva-paikat. 

14.5 Paikkakuntalainen ikäihminen on ollut yhteydessä useampaan neuvoston jäseneen ja 
ollut huolissaan saamastaan kohtelusta. Neuvosto on käsitelty kokouksessaan hänen 
yhteydenottopyyntöään. Neuvosto ei voi ajaa yksittäisen ihmisen asiaa. Neuvosto on 
neuvonut häntä ottamaan yhteyttä paikkakunnan terveyskeskukseen, josta hänet ohjataan 
tarvittaessa oikealle taholle. Neuvoston mielestä olisi tärkeää, että kaikki tulisivat kuulluksi 
ongelmien kanssa.  

 

15. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous pidetään sovitusti torstaina 25.3.2021 klo16 

 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:17.57 

 

Marika Uimaluoto 
Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 

 

 


