
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantaina 17.12.2018 klo 14.00- 16.15

Paikka Vihnuskoti, Vihnuskatu 7, 37150 Nokia

Läsnä: Anneli Toikka, Nokian Eläkkeensaajat ry
Ilkka Kotiranta, Nokian Eläkeläiset ry.
Mervi Veijola, Nokian Eläkeläiset ry.
Raimo Sorsa, (vara) Nokian Eläkeläiset rt
Sinikka Hartman, Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Pirkko Peura, Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Kaarina Kuisma, Nokian Kristilliset Eläkeläiset ry.
Marjatta Heinonen, SPR, Nokia
Matti Honkaniemi, Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry.
Aatos Taipale, Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläisyhdistys ry.
Marjatta Rautalin, Nokian Sotaveteraanit ry.
Hannele Koivisto Nokian ev.lut. seurakunta
Eero KH Lämsä (pj.) Nokian eläkkeensaajat ry.
Riitta Sernola (siht.) Nokian kaupunki, ikäihmisten palvelut

1. TUTUSTUMINEN UUTEEN VIHNUSKODIN B-OSAAN,
Tapaaminen klo 14:00 uudella pääovella, joka sijaitsee rakennuksen
uimarantaan johtavan tien puoleisessa päädyssä.

Kommentteja uudesta talosta:
Valmistuskeittiö olisi ollut tärkeä. Silloin olisi mahdollistunut myös
kotona asuvien ruokailu Vihnuskodilla. Yhteisöllistä ja edullista
ruokailumahdollisuutta toivotaan Nokialle. Taloa kehuttiin hienoksi,
tekniikaltaan moderni. Tukiasuntojen asukasvalinnoista ja asuntojen
vuokrista annetaan tietoa myöhemmin.

2. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Joulukahvit tarjosi perusturvapalvelut.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Marjatta Rautalin pyysi lisäystä edellisen kokouksen pöytäkirjan
kohtaan 8. Ilmoitusasiat. Sotaveteraanit saavat maksuttomat ateriat ja
kuljetuspalvelua sekä palvelutarpeen arvioinnin perusteella
palvelusetelillä maksuttomasti palveluja kotiin.

4. TILANNEKATSAUS PERUSTURVAN OSALTA,
Hyvinvointikeskushankkeen tilanne



Hyvinvointikeskushankkeen projektipäällikön tehtävään ei ole saatu
hakijoita. Suunnitelmana on, että rakennuttajakonsultti kilpailutettaisiin
mahdollisimman pian. Vihnuskodin osasto A:n ja B:n asukkaat
muuttavat uuteen taloon tammikuussa, jonka jälkeen vapautuneisiin
tiloihin remontoidaan terveyskeskuksen aluevastaanottojen vaatimat
tilat. Tavoitteena on, että Vihnuskodin väistötiloihin päästään
muuttamaan maaliskuulla myös Tesoman väistötiloista.

Vanhusneuvoston kannanotto: Vanhusneuvosto on huolissaan
potilaspaikkojen vähentämisestä uudessa hyvinvointikeskuksessa.
Vanhusneuvosto seuraa tilannetta ja pyrkii vaikuttamaan paikkojen
lisäykseen.
Ilkka Kotiranta ilmaisee tyytyväisyyttä kotisairaalaan ja toivoo sen
kehittämistyön jatkuvan.

5. OMAISHOIDON TUEN TILANNE NOKIALLA

Riitta Sernola antoi selvityksen yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen
tilanteesta. Uusia hakemuksia kuluvana vuonna on tullut 90, joista 43
on saanut myönteisen päätöksen. Myönteisen päätöksen ovat saaneet
kaikki, jotka ovat täyttäneet perusturvalautakunnan hyväksymät
kriteerit. Tällä hetkellä Nokialla on myönnetty 88 omaishoidon tukea yli
65-vuotiaille.

Ongelmaksi koetaan omaishoitajien jaksaminen. Osa omaishoitajista ei
käytä heille kuuluvia vapaapäiviä lainkaan.

Ensimmäinen omaishoidon tuen valmennus järjestetään uusille ja
vanhoille omaishoitajille 16.1.2019 Setorissa.
Kaarina Kuisma tiedusteli vapaan myöntämisestä omaistaan hoitavalle
tilanteessa, jossa ei täyty omaishoidon tuen kriteerit. Näitä vapaita
voidaan myöntää viranhaltijan harkinnan mukaan.

6. VANHUSNEUVOSTOPÄIVÄ 7.11.2018
Eero Lämsä antoi tilaisuudessa palautteen. Tilaisuuden järjestäjänä oli
Avoin Hallinto

Aiheena vanhusneuvostopäivässä oli maakunta- ja sote-uudistus ja sen
vaikutuksen kuntien vanhusneuvostoihin sekä vanhuuteen
varautuminen. Miten saada vanhusneuvostojen ääni entistä paremmin
kuuluviin -teemassa, käsiteltiin kokemuksia vanhusneuvostoista
toimijoina sekä jaettiin hyviä käytäntöjä ja ideoitiin uutta. Toinen teema
oli Vanhuuteen varautuminen niin yhteisöllisesti, kuin yksilön
näkökulmasta.

Kaarina Kuisma lisäsi kommenttina, että vanhusneuvostojen
kokoonpanoissa on eroja ja että, ruohonjuuritason tiedoista on hyötyä.



Ilkka Kotiranta toi esille vanhusneuvoston jatkon tulevassa
maakunnassa. Valitaanko kaikista kunnista 1 edustaja maakunnan
vanhusneuvostoon vai huomioidaanko asukasmäärät jotenkin?

7. VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAA VUODELLE 2019
Nykyisen vanhusneuvoston toimikausi on 1.6.2017 - 31.5.2019.
Puheenjohtajuus vaihtuu 1.6.2019 Nokian Kansalliset Seniorit ry:lle.
Toimintasäännön mukaisesti vanhusneuvosto kokoontuu 2-6 kertaa
vuoden 2019 aikana eli kolme kertaa keväällä ja kolme kertaa syksyllä
Toimintakertomus vuodelta 2018 ja suunnitelmia vuodelle 2019 on
tämän pöytäkirjan liitteenä.

Pirkko Peura ja koko vanhusneuvosto on huolissaan Nokian keskustan
palveluista. Kaavasuunnittelussa pitää huomioida
päivittäistavarakauppoja asukkaiden läheisyyteen.

Vanhusneuvosto on ehdottanut toimintasuunnitelmaan
toimintasäännön mukaisten tehtävien lisäksi seuraavia asioita:
- tutustuminen SPR:n paikallisosaston ja Kotipesän toimintaan
- tutustuminen SAS-prosessiin vanhustyön sosiaalityöntekijän

johdolla
- tietoa maakuntavalmistelun vaiheesta, vieraaksi Eeva Halme
- tietoa joukkoliikenne-asioista, vieraaksi logistiikkainsinööri Milla

Valkonen

8. ILMOITUSASIAT
a. Setorin ja vanhusneuvoston esitteitä annettiin jaettavaksi
b. Punainen risti, Nokian osasto, pöytäkirjan ote, osaston

hallituksen kokous 22.11.2018 §95 Päätettiin, että
vanhusneuvostossa kaudella 2019-2010 toimii Marjatta
Heinonen ja varalla Mirja Vehmaro.

9. MUUT ASIAT
a. Seuraava kokous on maanantaina 11.2.2019 klo 13:00
b. Nokian nettisivuja toivotaan yksinkertaisemmiksi. Nettisivujen

hakutoiminto ei löydä esimerkiksi huoli-ilmoitusta tai
kuulolaitehuoltoa.

c. Keskustellaan miten järjestöjen puheenjohtajat tai
vanhusneuvostojen jäsenet käsittelevät ajankohtaisia asioita
järjestöjensä hallituksissa.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:15


