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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantai 10.6.2019 klo 13.00- 15.05

Paikka: Virastotalo, Harjukatu 21, 37100 Nokia, kokoushuone 301

Läsnä:
Anneli Toikka, Nokian Eläkkeensaajat ry
Matti Haapala (vara), Nokian Eläkeläiset ry.
Mervi Veijola, Nokian Eläkeläiset ry.
Pirkko Peura, Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Tarja Pukuri, Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Teijo Salminen, Nokian Kristilliset Eläkeläiset ry.
Marjatta Heinonen, SPR, Nokia
Matti Honkaniemi, Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry.
Hans Lönnqvist, Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläisyhdistys ry.
Marjatta Rautalin, Nokian Sotaveteraanit ry.
Hannele Koivisto Nokian ev.lut. seurakunta
Eero KH Lämsä (pj.) Nokian eläkkeensaajat ry.
Katja Uitus-Mäntylä (siht.)Nokian kaupunki, ikäihmisten palvelut

1.    KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2.    PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Todettiin, että kaupunginhallitus käsittelee uuden vanhusneuvoston kokoonpanon vasta
17.6.2019. Järjestäytyminen ja puheenjohtajan valinta voidaan ottaa käsittelyyn vasta
seuraavassa kokouksessa elokuussa. Kokouksessa oli kuitenkin läsnä jo muutama uusi jäsen.
Vanhusneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että nämä jäsenet voivat osallistua kokoukseen.
Puheenjohtajavuorossa seuraavalle kaudelle on Nokian Kansalliset Seniorit.

3.     EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Kotoisa ehtoo- hyvinvointiohjelman toteutuminen otetaan käsittelyyn aiemmasta poiketen
vasta syksyn kokouksessa.  Mervi Veijolaa pyydettiin toimittamaan vanhusneuvoston jäsenille
vielä sähköpostilla listauksen niistä asioista, johon vanhusneuvoston tulisi ottaa kantaa.

Muilta osin muistio hyväksyttiin.

4.     PIRKANMAAN YHTEINEN SUUNNITELMA IKÄIHMISTEN PALVELUISTA
Suunnitelma linjaa yhteisiä tavoitteita Pirkanmaalla. Valmistelutyö on tapahtunut osana
Pirkanmaa 2021-valmistelua. Taustalla on ollut laaja-alainen valmistelupohja
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Kyseessä on nelivuotinen asiakirja, jossa määritellään ajanjaksolle toimenpiteet ikääntyneiden
hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelujen järjestämiseksi:

- Ikäihmisten vaikuttamismahdollisuudet
- Palvelutarve Pirkanmaalla
- Yhteistyö julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken

tavoitteiden saavuttamiseksi
- Sote-palveluiden lisäksi myös toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden

edistämiseksi

Suunnitelman painopisteistä:
- Tavoitteena ikäihmisten toimiva arki

· Aito asiakaslähtöisyys
· ”Yleisestä erityiseen”

- Arjen tuki ja palvelut
- Matalan kynnyksen palveluilla joustavuutta
- Digitaaliset palvelut ja oma-arviot osaksi ikäihmisten arkipäivää
- Henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen merkitys
- Asumisen ja elinympäristön suunnittelu
- Kotona asumista auttavat palvelut ja kotihoito ensisijaisia
- Siirtymävaiheen palveluiden tarve lisääntyy
- Asumispalveluihin monipuolisempia ratkaisuja

Laadittu suunnitelma kytkeytyy myös valtakunnan tason työhön. Kaikissa maakunnissa on
laadittu vastaavanlainen suunnitelma. Suunnitelmat ovat pohjana STM:n Ikästrategian
laadinnassa

Linkki suunnitelmaan:
https://stm.fi/documents/1271139/12617122/Ik%C3%A4ihmisten_palvelujen_suunnitelma+Pi
rkanmaa_final.pdf/89cd0b33-b25d-6307-10c5-
4c4194985615/Ik%C3%A4ihmisten_palvelujen_suunnitelma+Pirkanmaa_final.pdf.pdf

5.    IKÄIHMISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN VALVONTA
Vanhusneuvostolle esiteltiin valvonnan toteuttamisen yleiset toimintakäytännöt Nokialla.
Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma laaditaan kahdeksi vuodeksi ja sen hyväksyy
perusturvalautakunta. Lautakunta myös seuraa suunnitelman toteutumista vuosittain.

Asiakaspalaute yksiköstä olisi tärkeää saada aina vanhustyön johtajalle tai ikäihmisten
palveluiden sosiaalityöntekijälle, jotta asia voidaan käydä läpi hoitavan yksikön kanssa. Tulleet
palautteet käydään aina läpi myös valvontakäynnillä. Kuntalaisia voi pyytää ottamaan suoraan
yhteyttä sosiaalityöntekijään tai vanhustyön johtajaan. Vanhusneuvoston edustajat voivat
myös ottaa kuntalaiselta yhteystiedot ja välittää ne em. henkilöille yhteydenottoa varten.

https://stm.fi/documents/1271139/12617122/Ik%C3%A4ihmisten_palvelujen_suunnitelma+Pirkanmaa_final.pdf/89cd0b33-b25d-6307-10c5-4c4194985615/Ik%C3%A4ihmisten_palvelujen_suunnitelma+Pirkanmaa_final.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/12617122/Ik%C3%A4ihmisten_palvelujen_suunnitelma+Pirkanmaa_final.pdf/89cd0b33-b25d-6307-10c5-4c4194985615/Ik%C3%A4ihmisten_palvelujen_suunnitelma+Pirkanmaa_final.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/12617122/Ik%C3%A4ihmisten_palvelujen_suunnitelma+Pirkanmaa_final.pdf/89cd0b33-b25d-6307-10c5-4c4194985615/Ik%C3%A4ihmisten_palvelujen_suunnitelma+Pirkanmaa_final.pdf.pdf
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Nokialle sijaitsevat yksityiset tehostetun palveluasumisen yksiköt:
Mainiokoti Arwola Nokia, Mehiläinen, Keskisentie 31
Mainiokoti Nokia, Mehiläinen, Lähdeniityntie 13
Esperi Hoivakoti Villa Niemi, Pitkäniementie 15
Esperi Hoivakoti Iiris, Latomäentie 1
Attendo Fredrik hoivakoti, Näsiäkatu 3
Siunaukselakoti, Korvolantie 79

Vanhusneuvosto esitti kantanaan jo viime kokouksessa, että valvontaan tulisi osoittaa
enemmän resurssia, jotta myös ennalta ilmoittamattomia käyntejä pysyttäisiin tekemään

6.    VANHUSNEUVOSTON ESITE
Esitteen päivityksen osalta jokaisen jäsenen tulee huolehtia, että omat tiedot ovat aina ajan
tasalla.  Viimeksi päivityksessä oli jonkin verran virheellisiä tietoja.

Todettiin, että esitteen kaikki tiedot tulee päivittää nyt, kun jäsenet vaihtuvat. Päivitys voidaan
tehdä kuitenkin vasta, kun uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

7.    AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA
Tilannekatsaukset:

- Uusi Vihnuskoti
Kotihoidon ”palveluasumisen” piirissä on jo 11 asiakasta Kaislakodossa. Viimeinen
asunto täyttyy kesän aikana. Myös isommat vuokra-asunnot (6) ovat kaikki täynnä.
Vanhusneuvostolle annettiin tiedoksi, että ainakaan tässä vaiheessa ulkopuolisten
ei ole mahdollista ruokailla Vihnuskodin ruokalassa.

- Omaishoito
Omaishoidon hakemisesta tulee välillä palautetta vanhusneuvoston jäsenille.
Todettiin, että hyvä ohjeistus löytyy Nokian kaupungin sivuilla:
https://www.nokiankaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-
palvelut/omaishoito/

- Ulkokuntosali
                      Eepen puisto ulkokuntosali valmistuu näillä tiedoilla heinäkuun alkupuolella.
                      Viralliset avajaiset pidetään 13.8.2019 klo 10.00

- Hyvinvointikeskus
                      Käytiin läpi hankeaikataulu. Alustavan aikataulun mukaan uusi
                      talo olisi valmis 5/2022.

8.   ILMOITUSASIAT
Vanhustenviikon ensimmäinen kokous on ollut 29.5.2019. Nimiehdotuksesta viikolle
keskusteltiin kokouksessa. Nyt otsikkona on varttuneiden viikko.  Vanhusneuvoston
kokouksessa todettiin kuitenkin, että vanhustenviikko on valtakunnallinen tapahtuma, josta

https://www.nokiankaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/omaishoito/
https://www.nokiankaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/omaishoito/
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käytetään vanhustenviikon nimeä. Puheenjohtaja kävi läpi vanhustenviikon valmistelun
tilannekatsauksen:

- Vanhustenviikkoa vietetään 6.-13.10.
- Ikävinkki-messut tiistaina 8.10. klo: 10-14
- Vanhustenviikon pääjuhla keskiviikkona 13-15
- Tulossa myös muuta ohjelmaa

Tampereen seudun joukkoliikenteen matkakortteja oli haettavana Noste-kioskilta Nokia-
viikolla 20.-24.5.2019. Matkakorttia ei saa muuten hankittua Nokialta, vaan se pitää hakea
jatkossa Tampereelta. Vanhustenviikon kokouksessa keskusteltiin, voisiko lippuja saada
Ikävinkki-messuilta. Puheenjohtaja kertoi myös, että aloitetta on lisäksi tehty, että kortteja
saisi Priman infopisteestä.

Nokia aloittaa TAKK:n kanssa lähihoitajien (ja hoiva-avustajien) rekrytointikoulutuksen.
Opiskelupaikkoja avataan 17. Ensimmäinen infotilaisuus on elokuussa.

9.   MUUT ASIAT
Mervi Veijola kertoi, että Nokian Työväenteatteri on tehnyt esityksen kaupungille, että Nokia-
saliin saataisiin induktiosilmukka. Vanhusneuvosto kannattaa tehtyä esitystä.

Käytiin keskustelu, onko Pirkkalaistorilla yleistä WC-tilaa käytössä. Nyt jopa entisen
Herkkusuun tiloissa olevaa hissiä on käytetty WC:nä. Todettiin, että Pirkkalaistorilla on WC,
mutta neuvostossa ei ollut tietoa tämän käytöstä. Selvitetään asiaa Tilapalveluilta.

Mervi Veijola on ollut tekemisissä alan opiskelijoiden kanssa erään kyselyn tiimoilta. Samassa
yhteydessä oli ollut keskustelua Nokian kaupungin sivuilta olevasta huoli -ilmoituksesta.
Opiskelijat olivat antaneet palautetta, että vain harvojen kaupunkien sivuilta ilmoitus löytyy.

Vanhusneuvosto keskusteli, että tulevalla toimikaudella voitaisiin jalkautua esimerkiksi
yksityisiin hoivakoteihin pitämään kokousta. Asiaan palataan, kun tehdään uutta
toimintasuunnitelmaa vanhuseneuvostolle.

10.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen lopuksi neuvostoa kuluneesta kahdesta vuodesta ja päätti
kokouksen klo 15:05.

Seuraava kokous:
12.8.2019 klo 13.00. Kokous järjestään Setorilla


