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SATA-LIPAKE -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUSMUISTIO 
 
 
 
Aika:   Maanantai 4.3.2019 klo 13 – 15 
 
Paikka:  Satakunnan keskussairaala,  

Sairaalantie 3 Pori, N2 neuvotteluhuone  
 
 

Jäsenet (ja varajäsenet): 
 

 Vaula Eija, johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, puheenjohtaja  
 Niemi Mari, hanketoiminnan päällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri 
 Mannermaa Katri, työhyvinvointipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri  
 Hakala Johanna, kuntoutussuunnittelija, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 
 (Perälä Tanja, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä) 
 Olli Jarmo, vapaa-ajan palvelupäällikkö, Eurajoki 
 (Hakala Vesa, vapaa-aikasihteeri, Harjavalta) 
 Nurmi Markku, johtava hoitaja, Eura  
 Saarinen Anne-Maija, fysioterapeutti, Huittinen  
 Kenttälä Sanna, sairaanhoitaja, Rauma  
 (Marja Lehtimäki), ylihoitaja, Rauma 
 Heikkilä Janika, terveydenhoitaja, Säkylä 
 (Muurinen Seija, diabeteshoitaja, Säkylä) 
 Karjalainen, Milja, toiminnanjohtaja, Satakunnan yhteisökeskus   
 (Tuomela Jaana, yhteisökoordinaattori, Sataosaa –hanke) 
 Koskelo Juha, terveysliikunnan kehittäjä, Lounais-Suomen Liiku ry  
 Keckman Marjo, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu   
 Länsiniemi Marjut, asiantuntija, Porin perusturva   
 Rajala Katri, terveyspalvelupäällikkö, Pohjois-Satakunnan perusturvakuntayhtymä 
 (Sorvali Anu (terveydenhoitaja, Pohjois-Satakunnan perusturvakuntayhtymä) 
 Räty Anne, asiakasedustaja  
 Lilja Heikki, asiakasedustaja 
 Inkinen Marita, Sata-Lipake -hankkeen projektisuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sihteeri 
 Tarhasaari Anne, projektisuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiiri  

 
Kutsuttuna: 
 
   Helldan Anni, kehittämispäällikkö, THL 
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ASIALISTA 4.3.2019  
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen 
 
Kokoukseen voivat osallistua varsinaiset jäsenet, varajäsenet, projektisuunnittelijat sekä 
kutsuttuna rahoittajan edustaja.     

 
 Ehdotus:  
 Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.     

Hyväksytään esityslista.  
 
 Päätös: Varapuheenjohtaja Mari Niemi avasi kokouksen klo 13 puheenjohtajan ollessa 

estynyt. 
 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
Ohjausryhmän edellisen kokouksen asiakirjat ovat luettavissa hankkeen kotisivulta  

 https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1003 
 

Ehdotus:  
Ohjausryhmä hyväksyy Sata-Lipake -hankkeen edellisen (8.10.2018) kokouksen pöytäkir-
jan liitteineen. 

 
 Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen muistion liitteineen muutoksitta. 
 
 

3. Tilannekatsaus hankkeen toimenpiteistä 10/2018 – 2/2019 
 

Projektisuunnittelijat esittelevät katsauksen toteutuneista toimenpiteistä. 
 
Ehdotus:  
Ohjausryhmä merkitsee toimenpiteet tiedokseen ja ottaa tarvittaessa kantaa toimenpitei-   
siin.  
 
Päätös:   
Ohjausryhmä hyväksyi projektisuunnittelijoiden esittämät toimenpiteet. 
Ohjausryhmä ohjeisti kartoittamaan HYTE-valmentajakoulutuksen sekä Verkkopuntari- 
koulutuksen tarpeen ja tarvittaessa järjestämään koulutukset. 
 
 

4.          Sata-Lipake foorumi - liikuntaneuvonta Satakunnassa   
 
  Foorumi on kokoontunut ensimmäisen kerran 14.2.2019. Foorumiin ilmoittautui 30 ja osal-

listui yhteensä 28 kunnanjohtajaa, Liikun ja liikuntatoimen edustajaa sekä sote-
organisaatioiden esimiestä ja HYTE-valmentajaa sekä ohjausryhmän jäsentä. Tilaisuudes-
sa esiteltiin KSTHKY:n ja Porin liikuntaneuvonnan palveluketjumallit ja käytiin esitysten 
pohjalta vilkas keskustelu palveluketjun kehittämistarpeista ja onnistumisen edellytyksistä 
eri alueilla. Käsiäänestyksen perusteella foorumiin osallistuneet ilmaisivat saaneensa kehit-

https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1003
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tämistyöhön eväitä. Foorumista on saatu palaute. Seuraava foorumi sovittiin pidettävän 
22.5.2019.  

 Lisäksi hanke kutsuu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen liikunta- ja sote-toimijoita 
huhtikuussa alueen liikuntaneuvonnan suunnitteluun. PoSan alueella hanke teki ohjaus-
käynnin tammikuussa. Raumalle ja Euraan on sovittu tapaamiset maaliskuussa. 

  
 
  Ehdotus:  

Ohjausryhmä ottaa kantaa foorumin kokoonpanoon ja jatkotyöskentelyyn.  
 
 Päätös: Ohjausryhmä esitti foorumiin osallistuneiden toiveiden huomioimista seuraavan 

foorumin järjestämisessä.  
 

 
5. Sata-Lipake –hankkeen maksatushakemus ja talousarvion toteutuma  

 
 Hankkeen toinen maksatushakemus ajalta 1.1. – 31.12.2018 toimitetaan THL:lle  8.2.2019. 

Maksatushakemuksen liitteenä lähtevä tilanneraportti tulostetaan, allekirjoitetaan ja scanna-
taan THL:lle, hankerahoittajalle kokouksen jälkeen. Hankerahoittajan edustajalta saatiin ko-
koukseen vahvistus, ettei sraportin lähettäminen maksatushakemuksen jälkeen viiveellä 
vaikuta maksatukseen.  

 
 Ehdotus:  

 Hanketoiminnan päällikkö esittelee maksatushakemuksen ja talousarvion toteutuman. Oh-
jausryhmä merkitsee tiedoksi maksatushakemuksen ja talouden toteutuman.  
 
Päätös:   
Maksatushakemus ja talousarvion toteutuma todettiin saadun tiedoksi.  
Sairaanhoitopiirin talousarvio 2019 sisältää hankkeen 42 000 € omarahoitusosuuden, johon 
suhteutetaan hankkeen jäljellä olevan määrärahan käyttö.  

 
 

6. Muut esille tulevat asiat  
Kuntaosuuksista laskelma tälle vuodelle tarkistetaan hanketoiminnan päällikön ja projekti-
suunnittelijoiden kesken. 
KKI-ohjelma järjestää KKI-päivät 20.-21.3.2019 Lahdessa – päivien teemana on Onnelliset 
asukkaat luovat elinvoimaisen kunnan ja maakunnan. Hyte-valmentaja, ft Mari Jalava esit-
telee tilaisuudessa KHTHKY:n liikuntaneuvonnan palveluketjun otsikolla Asiakas moniam-
matillisella hyvinvointipolulla.  
HYTE-täydennyskoulutussuunnittelun työryhmä on aloittanut 14.1.2019. 
SuomiAreenaan hanke osallistuu, mikäli lainsäädännön etenemisestä johtuen maakunta-
uudistuksen tilavaraus on vielä heinäkuussa voimassa. Tavoitteena on järjestää – toimin-
nallista tekemistä ja terveellistä tarjottavaa. 
Hankeajan päättymiseen 31.10.2019 liittyen hanke järjestää hyvinvointia ja liikuntaneuvon-
taa edistävän tilaisuuden syyskuussa. 

 
 Ehdotus: Ohjausryhmä saa asiat tiedokseen ja evästää tulevia toimenpiteittä. 
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 Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi toimenpiteet ja evästi hankkeen päättymiseen liittyvää tilai-
suutta, joka tulee järjestää yleisötilaisuutena asiakasosallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen 
sekä yhteistyötahojen osallistumismahdollisuudet huomioiden. 

 
 
 
7.  Seuraava kokous 

Ehdotus:  
Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta syyskuulle.   

  
 Päätös: 
 Seuraava kokous sovittiin pidettävän keskiviikkona 4.9.2019 klo 13 – 15. 
 

8.              Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45. 

 
 
Liitteet: 
Tilannekatsaus hankkeen toimenpiteistä 10/2018 – 2/2019 – diat 
Allekirjoitettu maksatushakemus 
Allekirjoitettu väliselvitys 
 
 


