
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika: Maanantai 1.4.2019 klo 13:00 - 14:40

Paikka: Kokoushuone 301, Virastotalo Harjukatu 21, 37100 Nokia

Läsnä: Anneli Toikka, Nokian Eläkkeensaajat ry
Ilkka Kotiranta, Nokian Eläkeläiset ry.
Mervi Veijola, Nokian Eläkeläiset ry.
Raimo Sorsa, Nokian Eläkeläiset ry.
Sinikka Hartman, Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Pirkko Peura (varapj.), 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. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin vanhus- ja vammaisneuvoston yhteisen kokouksen
pöytäkirja 13.3.2019

3. TILANNEKATSAUS PERUSTURVAN OSALTA

Riitta Sernola kertoi aluevastaanottojen muuttamisesta Vihnuskodille.
Tesomalta lääkärit ovat jo muuttaneet ja aloittaneet vastaanotot
Vihnuskodilla. Muut alueiden lääkärit muuttavat 15.4 alkaen. Muuttoon
on varattu 2 viikkoa aikaa. Muistipolin muistihoitaja ja geriatri ovat jo
Vihnuskodilla. Kymppilinja kulkee tarvittaessa Vihnuskodin kautta.
Maakunta ja Sote valmistelun päättymisen vuoksi perusturvajohtaja
Eeva Halme on palannut omaan tehtävään. Katja Uitus-Mäntylä palaa
vanhustyön johtajaksi ja vanhusneuvoston sihteeriksi seuraavassa
kokouksessa.



Terveyspalveluiden johtajaksi on valittu Minna Luoto. Hän toimii myös
ylihammaslääkärinä.
Vapaaehtoistoimintaa kehitetään yhteistyössä ikäihmisten palveluiden
ja liikuntapalveluiden kesken. Vapaaehtoiseksi
ilmoittautumislomakkeita on kaupungin nettisivuilla. Lomakkeet
palautetaan Setoriin, josta näin aluksi ohjataan kaupungin
vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoiset toimivat ulkoiluystävinä,
jumppakavereina tai ovat mukana Setorin toiminnassa.

Ilkka Kotiranta kertoi perusturvalautakunnan kokouksen 2.4.2019
keskittyvän kehittämiseen ja ideointiin tulevista toiminnoista.

Hannele Koivisto kertoi seurakuntaan tulevista pyynnöistä, joissa
saattoapua tarvitaan kotona tai laitoksissa asuville.

Marjatta Heinonen antoi tiedoksi, että laitoksissa asuvat tarvitsisivat
vapaaehtoisten apua liikkumiseen laitosten ulkopuolelle.

4. IKÄIHMISTEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
Sanna Koivukangas kokouksessa kertomasa SAS-prosessista ja
asukasvalinnoista palveluasumiseen

Ikäihmisten sosiaalityöntekijä Sanna Koivukangas esittäytyi
vanhusneuvostolle. Hän kertoi SAS (selvitä - arvioi - sijoita) -
prosessista Nokialla. SAS-ryhmään kuuluvat hänen lisäksi
asiakasohjaajat, terveyskeskussairaalan lääkäri, kotihoidon lääkäri,
lyhytaikaishoidon sairaanhoitaja ja muistihoitaja. SAS-ryhmä valitsee
hakemusten ja tehtyjen selvitysten perusteella asukkaat
ympärivuorokautiseen hoivaan.

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut ja myöntämisperusteet löytyvät
kaupungin nettisivuilta. Tehostetun palveluasumisen hakuprosessi
alkaa hakemuksen saapumisesta, myös sanallinen hakemus käy.
Ennen SAS-ryhmän käsittelyä tehdään tarvittaessa RAI-arviointi ja
pidetään hoitoneuvottelu, perehdytään asiakkaan nykytilanteeseen.
Kun palveluiden lisääminen kotiin ei riitä, hakija pääsee jonottamaan
tehostetun palveluasumisen paikkaa. Laissa on säädetty, että paikka
tulee järjestää kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun  on tehty
päätös, että asiakas odottaa paikkaa. Sosiaalityöntekijä seuraa
vapautuvia paikkoja ja niihin valitaan asukkaat kiireellisyys
järjestyksessä.

Kaarina Kuisma kommentoi, että ensin pitäisi myöntää omaishoidon
tuki. Sen myöntämisen avulla potilas voisi asua omassa kodissa ja
hoito olisi kaupungille paljon edullisempi.



5. VANHUSTEN HOITO JA VALVONNAN RIITTÄVYYS

Kokouksessa käytiin läpi vastausta, joka on annettu vihreiden ja
vasemmistoliiton valtuustoryhmien tekemään kirjalliseen kysymykseen
kaupungin hallitukselle vanhusten hoidon tilanteesta. Kh 4.3.2019 § 73

Todettiin, että henkilöstöresurssin riittävyys on suurin haaste vanhusten
hoidossa tällä hetkellä. Kaupungin omaan palvelutuotantoon on
vaikeuksia saada riittävä määrä sijaishenkilöstöä.

Ilkka Kotiranta sanoi, että valvonnassa on ongelmana ennalta sovitut
valvontakäynnit. Tarvitaan lisää yllätyskäyntejä.

KANNANOTTO: Vanhusneuvosto ilmaisee huolensa valvonnan
riittämättömyyteen ja toivoo, että valvontaa toteutetaan
yllätyskäynteinä, kun ja jos tulee vinkkejä huolenaiheista.

Kaarina Kuisma ehdotti hoiva-avustajia lisäkäsiksi vanhusten hoitoon.
Marjatta Heinonen totesi motivaation vanhustyöhön olevan hoitajien
määrääkin tärkeämpi asia.
Marjatta Rautalin puhui vapaaehtoistyön puolesta lisäkäsinä vanhusten
hoivassa ja kertoi Pirkanmaan hoitokodin vapaaehtoistyöstä.
Raimo Sorsa kommentoi ennakoinnin tärkeydestä, että työvuorolistoilla
pitää olla riittävästi henkilökuntaa. Tarkastusten yhteydessä tulisi tutkia
työvuorolistat pitkälle takautuvasti.

6. KOTOISA EHTOO - IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN
HYVINVOINTISUUNNITELMAN 2018-2021 TOTEUTUMINEN

Kotoisa Ehtoo on hyväksytty kaupungin valtuustossa 10.9.2018. Siihen
on kirjattu, että vanhusneuvosto arvioi vuosittain Kotoisa Ehtoo -
ohjelman toteutumista osana toimintaansa. Päätettiin, että jokainen
vanhusneuvoston jäsen tutustuu ohjelmaan seuraavaan kokoukseen
mennessä. Seuraavassa kokouksessa 10.6.2019 arvioidaan ohjelman
toteutumista.

7. ELÄKEIKÄISTEN KUNTOSALIVUOROT

Terttu Kiminki, Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläisyhdistyksestä, on
pyytänyt vanhusneuvostoa käsittelemään ehdotustaan ilmaisesta
kuntosalivuorosta nokialaisille eläkeläisille.

KANNANOTTO: Vanhusneuvosto ehdottaa, että Nokialle
järjestetään maksuton kuntosalivuoro eläkeläisille arkisin
aamupäivisin esteettömässä kuntosalissa.



8. ILMOITUSASIAT

· Odotusajat ikäihmisten palveluihin 1-3 / 2019
- Kotihoitoon 1-3 pv
- Omaishoitoon 14 pv
- Ympärivuorokautinen hoiva 50 pv

· TKL:n matkakorttien hankinta on mahdollista Nokia-viikolla Prisman
yhteydessä olevasta NOSTE-kioskista. Matkakortin lataaminen
tehdään R-kioskilla tai netissä osoitteessa https://nella.tampere.fi

9. MUUT ASIAT

Seuraava vanhusneuvoston kokous on 10.6.2019 klo 13:00 Harjukatu
21, kokoushuone 301

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40


