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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantai 12.8.2019 klo 13.00- 15.05

Paikka: Setori, Maununkatu 10, 37100 Nokia

Läsnä:
Pirjo Oinonen (vara), Nokian Eläkkeensaajat ry
Ilkka Kotiranta, Nokian Eläkeläiset ry.
Mervi Veijola, Nokian Eläkeläiset ry.
Pirkko Peura (pj.), Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Tarja Pukuri, Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Teijo Salminen (vara), 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,  Nokian eläkkeensaajat ry.
Katja Uitus-Mäntylä (siht.)Nokian kaupunki, ikäihmisten palvelut

1.    KOKOUKSEN AVAUS
Edellisen vanhusneuvoston toimikauden puheenjohtaja Eero KH Lämsä avasi kokouksen ja
toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2.    PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Kaupunginhallitus on päättänyt 17.6.2019, 183 § uuden vanhusneuvoston asettamisesta
toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021. Aiemmin on päätetty puheenjohtajuuden osalta kiertävästä
puheenjohtajuudesta järjestöjen suuruusjärjestyksessä. Nyt puheenjohtajuusvuorossa on
Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Peura

Puheenjohtaja esitti varapuheenjohtajaksi seuraavaksi puheenjohtajavuorossa olevan
Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläisyhdistys ry:n nykyistä vanhusneuvoston jäsentä.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Hans Lönnqvist.

Keskusteltiin vanhusneuvoston erillisen työryhmän nimeämisestä. Todettiin, että
ydintyöryhmä (3 jäsentä) on hyvä nimetä. Todettiin, että tarvittaessa ryhmää voidaan
täydentää muilla vanhusneuvoston jäsenillä. Lisäksi päätettiin, että jos tulee vanhusneuvoston
varsinaisten kokousten välissä kiireellistä käsittelyä vaativia asioita, pyyntö menee
puheenjohtajan kautta ja hän välittää tiedon työryhmälle.
Työryhmään valittiin Ilkka Kotiranta, Mervi Veijola ja Eero KH Lämsä.
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Liikennetyöryhmään valittiin vanhusneuvoston edustajaksi Marjatta Heinonen.

3.     EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4.    VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2020
Vanhusneuvoston on kokouksessaan 16.12.2019 käsitellyt jo vuoden 2019
toimintasuunnitelmaa. Tässä kokouksessa on päätetty, että erityisesti kiinnitetään huomiota:

- Kotoisa Ehtoo - hyvinvointisuunnitelman toteutumiseen
- Seurataan kaavoitusta ja suunnittelua sekä otetaan kantaa lähipalveluiden säilymisestä
- Seurataan hyvinvointikeskuksen suunnittelua
- Työryhmä miettii vanhusneuvoston jalkautumista Siuroon, Linnavuoreen, Tottijärvelle

Lisäksi päätettiin, että vanhusneuvosto kokoontuu vuoden 2019 aikana 6 kertaa; 3 kertaa
keväällä, 3 kertaa syksyllä.

Vanhusneuvosto kutsuu asiantuntijavieraita;
o SPR toiminnanohjaaja Satu Luoto; käytiin SPR:ssä
o vanhustyönsosiaalityöntekijä Sanna Koivukangas
o projektipäällikkö Eeva Halme
o logistiikkainsinööri Milla Valkonen

Todettiin, että vuoden 2019 osalta tehty suunnitelma on pääosin toteutunut. Milla Valkonen ei
ole vielä käynyt vanhusneuvostossa, joten hänet kutsustaan kokoukseen.

Keskusteltiin, että olisi tärkeää jalkautua yksityisiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin,
jotka toimivat Nokialla. Käynnit voi jaksottaa pidemmälle aikavälille. Ehdotettiin, että
tutumiskäynnit olisi hyvä pitää erikseen varsinaisesta kokouksesta. Siunauksela voisi olla
ensimmäinen tutustumiskohde. Puheenjohtaja sopii käyntiaikaa suoraan yksikön kanssa.

Keskusteltiin, laadittaisiinko toimintakertomus ja -suunnitelma jatkossa toimikausittain, joka
vanhusneuvostolla päättyy aina 31.5.

Toimintasuunnitelmaan palataan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

5.   KOTOISA EHTOO- OHJELMAN SEURANTA JA TOTEUTUMINEN
Hyvinvointiryhmässä käsitellään ensi viikolla eri alaryhmien toiminnan keskeiset asiat. Yksi
alaryhmistä on ikääntyneiden ryhmä.

Käytiin läpi Kotoisa ehtoo- ohjelmaan kirjatut mittarit ja indikaattorit siltä osin, kun uudet
tiedot vuodelta 2018 on jo saatavilla. Suuria muutoksia ei ole juurikaan tapahtunut vuodesta
2018.  Kotihoidon aliravitsemusriskissä olevien osuus oli laskenut merkittävästi ja on nyt 25,9%
(32,6%).
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Vanhusneuvoston keskusteli ohjelman toteutumiseen liittyen erityisesti seuraavista teemoista:
- Ikääntyneiden yksinäisyyden kokemuksista ja siitä, miten sitä voitaisiin ehkäistä.
- Hoitopaikkojen riittävyys tulevaisuudessa. Vanhusneuvosto on jo aiemmin esittänyt

huolensa siitä, että uudessa hyvinvointikeskuksessa sairaalapaikkojen määrä vähenee.

Vanhusneuvosto keskusteli myös Kotoisa ehtoo- ohjelmaan kirjatuista kaupungin strategiasta
johdetuista tavoitteista ja niiden toteutumista. Näihin vanhusneuvoston olisi erityisesti hyvä
kiinnittää huomiota; mitä tehty, mitkä olisivat tärkeimpiä kehityskohteita.

Vanhusneuvosto keskusteli 15.8. alkaviin liikuntaryhmiin ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen
meni internettiin ja asiasta oli ilmoitus vain Nokian Uutisissa. Kuitenkaan tästä ei tiedotettu
vanhusneuvostoa, eikä neuvostolta pyydetty kantaa asiaan.
Päätös: Annetaan asiasta palaute vapaa-aikatoimelle. Vanhusneuvosto toteaa myös
kantanaan, että netin lisäksi pitäisi olla muukin tapa ilmoittautua.

Lisäksi todettiin että Rautavaara-kentän katsomon tukikaiteet puuttuva edelleen.
Vanhusneuvosto on jo aiemmin kiinnittänyt huomioita asiaan ja antanut tästä lausuntonsa.
Edelleenkään muutoksia ei ole tehty.
Päätös: Annetaan asiasta palaute tekniselle puolelle.

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 vaihtuneet ja uusi
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Sihteeri päivittää esitteen tiedot internettiin.

Esitteitä on ollut jaossa Setorilla ja järjestöt ovat saaneet esitettä jaettavaksi jäsenilleen.
Jokainen järjestö ilmoittaa tarvitsemansa määrät sihteerille. Todettiin, että esitteitä tulisi olla
jaossa myös vanhusten viikolla.   Lisäksi esitettiin, että esite jaettaisiin kaikille eri lautakuntien
jäsenille sekä laitettaisiin myös Vihnuskodilla yksiköiden ilmoitustauluille.

7.    AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA
Aluehallintoviraston käynti Vihnuskodilla 23.5.2019. Lausunto menee tiedoksi seuraavaan
perusturvalautakunnan kokoukseen.

Vihnuskodilla aloittaa alkusyksyn aikana toinen lähitori Vihtori. Aluksi kokoontuminen
kerran viikossa.
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Nokian kaupungin sivuilla on huoli-ilmoitus, jolla voi ilmoittaa huolensa jonkun ikääntyneen
tilanteesta. https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5f6d0d26-9aaf-4f59-991b-
c5d7a8329544?displayId=Fin1625573

8.   ILMOITUSASIAT
Ilkka Kotiranta ilmoitti, että vanhustenviikon seuraava suunnittelukokous on 19.8.2019 klo
10.00 Kerhola /Polonia-Sali

Ulkokuntosalin avajaiset Eepen puistossa pidetään 13.8.2019 klo 10-12.

9.   MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

10.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05.

Seuraava kokous:
23.9..2019 klo 13.00.
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