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Paikka Kunnanvirasto, toimitupa
Läsnä: Silvola Keijo Siikaisten kunta, puheenjohtaja

Heinäsuo Jouko Siikaisten Sotaveteraanit
Minkkinen Anu PoSa
Virtanen Jorma EL – Siikainen
Mäntylä Merja Siikaisten seurakunta
Taisto Salo sihteeri
Söderbacka Sari Siikaisten kunta kh:n edustaja 
Suominen Säde SPR Siikaisten osasto
Arja Glade Posa, varajäsen
Veikko Vuorisalo EL – Siikainen, varajäsen
Kauko Ylikoski Siikaisten kunta, kh:n varaedustaja

1
Kokouksen avaus

Päätös

2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

3
Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätös

4
Satakunnan muistiaktiivien kannanotto 

Satakunnan Muistiaktiivien ryhmän muodostavat muistisairaus-
diagnoosin saaneet henkilöt jaheidän puolisonsa, yhteensä 6 
pariskuntaa kolmesta Satakunnan seutukunnasta. Muistiaktiivit- 
toiminta on osa Muistiliiton alasta vaikuttamistyötä, jota ohjaa 
maakunnissa asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi. 
Muistiaktiivien sihteerinä toimii Satakunnassa aluesuunnittelija 
Marja Takala. 
Liitteenä 1 on Satakunnan muistiaktiivien kannanotto.

Päätös

5 
Satakunnan vanhusneuvosto käy vierailulla kussakin maakunnan 
vanhusneuvostossa

Käytännössä nämä tapaamiset sujuvat niin, että Satakunnan vanhus-
neuvosto on jaettu pienryhmiin (luku kolmeen) ja kukin pienryhmä käy 
paikallisen vanhusneuvoston kokouksen alussa keskustelemassa ja 
tutustumassa. 

Siikaisten Vanhusneuvoston kokoukseen, Satakunnan Vanhus-
neusvostosta on nimennyt: Keijo Silvola, Aku Keltto ja Sari Teeri.



Satakunnan vahuneuvosto pyytäissään meiltä päivämäärää, paikkaa 
ja kellonaikaa, pyytää myös meitä vastaamaan alla oleviin
kysymyksiin:

 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? 

Tapaamisista kirjoitetaan muistio (Satakunnan vanhusneuvoston 
sihteeri kirjoittaa) ja muistion asioita käsitellään sitten yhteisesti ensin 
pientyöryhmässä ja sitten kokonaisuutena Satakunnan vanhus-
neuvoston kokouksessa. Akuutteihin asioihin pyritään tarttumaan heti. 
Tapaamisen älkeen voitte jatkaa omaa kokoustanne normaalisti. 

Päätös

6

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 j
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.

Päätös 

mailto:ulla.koivula@satakunta.fi
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Tietoa huoli-ilmoituksesta

Puheenjohtaja selvittää asia kokouksessa.
Päätös

8                                                                                                                                              
Vanhusviikko 2020                                     

Vanhusviikko vietetään 4-11.10.2020, teemalla Onni on vanheta.         
Siikaisten vahusneustolla on järjestelyvuoro järjestää vahusviikon 
juhlan. Alustavasti on sovittu, että Markus Halminen (Geriatrian 
erikoislääkärin) pitää esitelmän tilaisuudessa. Muusta ohjelmasta 
keskustellaan kokouksessa samoin kuin muusta vahusviikon 
ohjelmasta.

Päätös

9                                                                                                                                              
Lounaskahvila Marilyn esteetön kulku                

Kuntalainen on oltu yhteydessä kuntaan Lounaskahvila Marilynin 
esteettömästä kulkureitistä. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä 
yrittäjään jonka mukaan kiinteistönomistaja ei ole ryhtynyt 
toimenpiteisiin.

Päätös

10  

Muut esille tulevat asiat

Päätös                                                                                                                          

11

Seuraava kokous

Samana päivänä kuin Satakunnan Vahusneuvoston vierailu on 
päättynyt.

Päätös

Keijo Silvola Taisto Salo               
puheenjohtaja sihteeri                                              


	

