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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantai 23.9.2019 klo 13.00- 14.55

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

Läsnä:
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.
Anneli Toikka, Nokian eläkkeensaajat ry.
Katja Uitus-Mäntylä (siht.)Nokian kaupunki, ikäihmisten palvelut

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. TALOUSARVIO 2020
Ikäihmisten palveluiden tulosalueen esitys sisältää tällä hetkellä tehostettuun
palveluasumiseen ja omaishoidon tukeen lisäystä (Kotoisa ehtoo-ohjelma). Lisäksi esitys
sisältää kaksi lisävakanssia.

Alustavat tavoitteet:
· Ikäihmisten ravitsemustietämyksen lisääminen. Setorille ravitsemusteemasta

koulutusta.
· Kotihoidon ja Vihnuskodin asiakkaiden suunnitelmallisen kuntoutuksen

lisääminen.
· Laajennetaan ikääntyneiden mahdollisuutta osallistua lähitoritoimintaa.
· Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden lääkehoidon järjestäminen annosjakeluna.
· Neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen laajentamalla ikääntyneiden chat-palvelua.
· Virtuaalikotihoidon käyttöön otto.
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· Kotihoidon välittömän asiakastyöajan parantaminen.

Esitys sisältää myös tehostetun palveluasumisen asiakkaiden ateriamaksun korotuksen
(aterioiden sisäisen laskutus nousee).

4. VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA
Viime kokouksessa keskusteltiin suunnitelmakauden pituudesta, kun vanhusneuvoston
toimikausi päättyy kesken vuoden.

Päätettiin, että toimintasuunnitelma ja-kertomus tehtäisiin toimintakauden mukaan eli
aina 31.5. asti. Puheenjohtaja totesi, että nyt voitaisiin käyttää jo tehtyä suunnitelmaa
syksylle 2019 ja sitten erikseen tehdään suunnitelma 2020.

5. VIHNUSKODIN ASUKASKYSELY 2019
Kokouksessa käytiin läpi Vihnuskodin toukokuussa teetetyn asiakaskyselyn tulokset.

6. IKÄIHMISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN VALVONTA
Vanhusneuvosto on laatinut kannanottoa valvonnan toteuttamiseen. Käytiin
lausuntoluonnos läpi. Todettiin, että tekstiä hieman tarkennetaan ja kirjataan, että ”
ennalta ilmoittamattomia käyntejä pitäisi olla enemmän”

Sihteeri kertoi vanhusneuvostolle, mitä asioita käydään läpi sijaintikunnan
valvontakäynnillä.

Ilkka Kotiranta kertasi, että kaupunginvaltuusto on käsitellyt valvontaa tämän vuoden
aikana. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat tehneet keväällä kirjallisen kysymyksen liittyen
vanhustenhoidon tilanteeseen ja valvonnan riittävyyteen. Syyskuussa on SDP tehnyt
valtuustoaloitteen valvontakoordinaattorin vakanssista ja valvonnan lisäämisestä
ikäihmisten palveluihin.

Päätös: Vanhusneuvosto hyväksyy yksimielisesti kannanoton tehdyillä tarkennuksilla.

7. AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA

a. Odotusajat 4-7/2019
· Kotihoito 1-3 vrk
· Omaishoidon tuki 22 vrk
· Ympärivuorokautinen hoiva 65 vrk

b. Vie vanhus ulos- kampanjan
Puheenjohtaja ja liikuntapalveluiden Katri Manninen ovat tehneet tiedotteen, joka
tulee jaettavaksi kaupungin päättäjille. Keskusteltiin, saadaanko
vanhusneuvostosta oma porukka osallistumaan kampanjaan. Päätöstapahtuma
pidetään 10.10. klo 9-12 Penttilän puistossa. Tämä voisi olla tapahtuma, johon
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vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat. Mahdollisia osallistujia oli
vanhusneuvostosta kolme. Jos tapahtumaan viedään Vihuskodin asukkaita, niin
pitäisi varmistaa, että joku hoitajista olisi mahdollista saada mukaan.

Seurakunta on osallistumassa kampanjaan.

9. ILMOITUSASIAT
a. Nokian kaupungin nettisivujen saavutettavuussuunnitelma valmisteilla. Liittyy

siihen, että nettosivujen toteutuksessa olisi huomioitu myös erilaiset
käyttäjien rajoitteet (mm. näkörajoitteiset henkilöt).

b. Vanhusneuvostopäivät Helsingissä 7.11.2019.  Keskusteltiin vanhusneuvoston
                      mahdollisista osallistujista.

c. Marjatta Heinonen kertoi Liikkumisen työryhmän kokouksessa 23.8.
käsittelyistä keskeisistä asioista. Vanhusneuvosto esittää, että Ikävinkki-
messuille tulisi joukkoliikenne puolelta joku, että arvokortteja voisi saada
myös sieltä.

d. Ulkoilu ystäväksi iäkkäälle- koulutus. Puheenjohtaja kertoi, että on mukana
menossa olevassa koulutuksessa, jossa on yhteensä seitsemän henkilöä.

10. MUUT ASIAT
Seuraava kokous 18.11.2019 klo 13.00-15.00
Pyydetään kokoukseen terveyspalveluiden johtaja kertomaan hyvinvointikeskuksen
valmistelusta ja tulossa olevasta väestövastuumallin muutoksesta.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55


