
Kokemäen vanhusneuvoston kokouksen muistio 3/2022     

 
Aika  tiistai 8.3.2022 klo 10:00 

 

Paikka  Vanha Yhteiskoulu, valtuustosali, Tulkkilantie 16 b/teams 

 

Osallistujat Valtanen Paavo, puheenjohtaja 

Saarinen Maritta, Kauvatsan Eläkkeensaajat ry 

Seppälä Aino, Kokemäen Eläkeliitto 

Järvinen Irene, Kokemäen Eläkeläiset ry 

Toivanen Leena, vpj, Kokemäen Eläkkeensaajat 

Kylä-Setälä Kirsti, Kokemäen Seniorit 

Reijo Valin, Kokemäen Sotaveteraanit ry 

Kivenmaa Kaarina, Kessote 

Boberg Marja, Kokemäen seurakunta, diakoni 

Kilpeläinen Taina, asiantuntija Satasote 

Järvi Paula, asiantuntija 

Heinilä Elina, valmistelija / esittelijä / sihteeri 

Latvaniemi Eija, sihteeri 

 

Asialista 

 

1. Puheenjohtaja Paavo Valtanen avasi kokouksen klo 10.00 
 

2. Todettiin läsnäolijat 
 

3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 
 

4. RAI-järjestelmän esittely 
 

Kilpeläinen Taina, hankekoordinaattori Satasotesta esitteli Rai-

järjestelmää. 

Järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka 

on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- 

ja palvelusuunnitelman laatimiseen sekä säännöllisen hoidon seurantaan. 

Kokonaisvaltainen arviointi – fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen arvio 

sisältäen voinnin, voimavarat sekä huomioiden myös asiakkaan elämäntilanteen 

Järjestelmää käytetään mm. kotihoidossa, asiakasohjauksessa, tavallisessa ja 

tehostetussa palveluasumisessa, hoivakodeissa ja terveyskeskusten 

pitkäaikaisosastoilla. 

 

5. Liikuntatapahtuma kaupunkipuistossa 10.5.2022 
 

Vanhusneuvoston olohuonetapahtumiin liittyen järjestetään Kokemäen kaupunki-

puistossa luontoretki 10.5. klo 13-15. Tapahtuman suunnittelee ja ohjaa 

kaupungin liikunnanohjaaja Paula Järvi. Järvi esitteli ohjelmaluonnoksen 

kokouksessa: 10.5. on valtakunnallinen unelmien liikuntapäivä, teemana 

luonto, ohjelmassa mm. jumppaa, tasapainoharjoittelua, tarjolla makkaraa, 

kahvia/mehua ja mahdollisesti arvontapalkintoja. Sovittiin, että kaikki 

vanhusneuvoston jäsenet ovat paikalla tapahtumassa, Paula tekee tapahtumasta 

tiedotteen, joka jaetaan kaikille seuraavassa kokouksessa. Tiedotetaan myös 

nettisivuilla, somessa ja lehdessä. 

 

Paavo Valtanen esitti toiveen, että kuntoradan puoliväliin asennetaan 

penkki. Elina vie asiaa eteenpäin Ilkka Välkkeelle. 

 

6. Ajankohtaiset asiat / terveiset 
 

Seurakunnan diakoni Marja Boberg kertoi lyhyesti seurakunnan ajankohtaisista 

terveisistä vanhusneuvostolle. Mm. ystävä vanhukselle-toiminta 

käynnistymässä, ryhmätoiminta käynnistyi jälleen helmikuussa, mutta ollut 



melko hiljaista. Korona haastanut vielä toimintaa. 

 

Sovittiin, että jatkossa joka järjestö esittelee vuorotellen toimintaansa, 

ajankohtaisia asioita ja mahdollisia toiveita vanhusneuvostossa. 

 

Seuraavassa kokouksessa toimintaansa esittelee Kauvatsan Eläkkeensaajat ry, 

puheenjohtaja Paula Puronummi. 

 

7. Muut asiat  
 

Puheenjohtaja kertoi uuden hyvinvointialueen suunnitelmista, koskien kuntien 

vanhusneuvostoja. Valtuusto on järjestäytynyt ja valinnut hallituksen, jolla 

on edessä tiivis työtahti uuden organisaation rakentamisessa. Kunnilla 

jatkossakin lakisääteinen velvollisuus mahdollistaa vanhusneuvoston 

toiminta. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminnasta lisää tietoa saadaan 

myöhemmin.  
 

 

Yksinäisyystapahtumassa 16.2.2022 klo 12–15 keskusteltiin yksinäisyyden 

monista eri muodoista. Live-tapahtuma järjestettiin Porissa, Porin 

Seurakuntakeskuksen 2krs. Tilaisuuteen oli mahdollisuus osallistua myös 

Teams-yhteydellä, johon vanhusneuvoston sihteeri osallistui. Esityslistan 

liitteenä kooste psykoterapeutti Antti Ervastin puheenvuorosta. Merkittiin 

tiedoksi. 

 

Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri Ulla Koivula on 24.2. lähettänyt huoli-

ilmoitusesitteen printattavaksi ja jaettavaksi kuntiin. Toiveena on, että 

vanhusneuvoston kautta esite menisi kuntaan printattavaksi ja sitä kautta 

jakoon. Hyviä jakopaikkoja ovat kunnantoimisto, kirjasto, taksiasemat, 

kaupat ym. Toivottavasti esimerkiksi vanhusneuvoston edustaja voi 

tarvittaessa organisoida tätä jakelua tai ohjeistaa kuntaa jakelussa. Myös 

sähköisenä esitettä voi jakaa. 

Sovittiin, että Kokemäki käyttää jatkossakin Kessoten omaa huoli-

ilmoituslomaketta, joka löytyy Kessoten sivuilta (Palvelut  Kotiin 

annettavat palvelut  Huoli-ilmoitus) ja on muistion liitteenä. 

 

Toivottiin Kessoten ikäihmisten palveluista yhtenäistä paperista esitettä 

tai tietoa yhteystiedoista, niin että on helposti saatavilla, muutenkin kuin 

netissä. Kaarina Kivenmaa lupasi viedä asiaa eteenpäin. 

 

Seuraava kokous pidetään 12.4. klo 10.00. Vanhalla Yhteiskoululla. 

 

8. Kokous päättyi klo 11.15. 
 

 

Muistion vakuudeksi 

 

Elina Heinilä 

vapaa-aikapäällikkö 


