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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantai 18.5.2020 klo 13.00-15.05

Paikka: Kaupungintalo, Harjukatu 23, 37100 Nokia, valtuustosali

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. IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN KORONAKATSAUS
Vanhustyön johtaja kertoi vanhusneuvostolle koronapandemian vaikutuksista
ikäihmisten palveluihin. Palveluiden rajoittaminen on perustunut valtion tekemiin
päätöksiin.

Esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnit ja sosiaalityöntekijän palvelut ovat jatkuneet
normaalisti asiakastarpeen mukaan.

Kaikille 70 v. täyttäneille nokialaisille (3802 kpl) lähetettiin tiedote 3.4. Tiedotteen
johdosta 7.-8.4. tuli runsaasti yhteydenottoja neuvontapuhelimeen, mutta sen
jälkeen puheluiden määrä on normalisoitunut ja niitä tulee muutamia päivässä.
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Koska yhteydenottoja tuli lopulta todella vähän, niin ei nähty kaikille 70 v.
soittamiselle olevan ns. ”välitöntä hätää”. Ajateltiin nimenomaan, että asiaan
voidaan palata, tilanteen mahdollisesti jatkuessa. Nyt aloitettu suunnittelu
soittojen toteuttamiseksi. Mahdollinen aikaisin ajankohta olisi n. 2 viikon kuluttua.
Automaattisoitto tehtäisiin kaikille 70 v. täyttäneille ja puhelun aikana toiveensa
esittäneille soitettaisiin vielä henkilökohtaisesti.

Kotihoidon palvelut ovat jatkuneet normaalisti koronapanemista huolimatta.
Kotihoidon asiakkaat saivat tiedotteen jo pandemian alkuvaiheessa, jossa oli
kerätty mm. keskeiset puhelinnumerot ja yleistä tiedostusta.
Kauppa- ja asiointipalvelun mahdollisuus järjestettiin tarvitseville maaliskuussa.
Puheluita on hoitanut aluksi varikon työhön valmentaja, mutta nyt puhelut on
siirretty ikäihmisten neuvontanumeron hoidettavaksi. Vain koronapandemian
vuoksi asiointiapua tarvitsevien kuntalaisten määrä on ollut vähäinen (alle 10)

Päivätoimintapalvelut suljettiin 17.3. alkaen. Päivätoimintatiloissa on järjestetty
tämän jälkeen ainoastaan saunapalvelua n. 10 asiakkaalle, joilla ei ole
pesumahdollisuuksia kotonaan.  STM:ltä/THL:ltä ei ole saatu selkeää ohjetta
päivätoiminnan avaamisen kesäkuussa. Myöskään aluehallintovirastolta ei saatu
suoraan kantaa asiaan. Suurempien ryhmäkokojen salliminen mahdollistaisi
toiminnan jatkamisen, mutta koska kaikki asiakkaat ovat yli 70 v., niin heidän
kontakteja muihin tulisi edelleen välttää. Näillä tiedoilla kehyskunnat eivät ole
avaamassa päivätoimintaa kesäaikana. Mahdollisesti Nokiallakin sulkua jatketaan,
koska turvavälien noudattaminen tulisi olemaan erittäin haasteellista (mm.
kuljetukset).

Lyhytaikaishoidon jaksot suljettiin asteittain 13.3 alkaen. Paikkoja on nyt jo otettu
uudelleen käyttöön ja tällä hetkellä toisessa yksikössä jatkuu lyhytaikaishoidon
jaksot normaaliin tapaan. Lyhytaikaishoidon paikoille on pandemian aikana siirretty
terveyskeskussairaalasta 23 potilasta, jotka pääasiassa ovat olleet
pitkäaikaishoidon paikkoja odottavia. Heistä 11:sta on saatu paikka järjestymään
viimeisen kahden kuukauden aikana. Yksikössä odottaa paikkaa edelleen 9
asiakasta.

Omaishoidon tuen asiakkaiden hoitaville omaisille ollaan soitettu ja kyselty
kuulumisia. Pandemian alkuvaiheessa tilanne oli omaishoidossa rauhallisempi,
mutta viimeisen kuukauden aikana on selkeästi esiintynyt lisääntynyt tarve saada
järjestettyä hoitajille vapaata. Tästä syystä lyhytaikaishoidon avaaminen on ollutkin
ehdottoman välttämätöntä. Omaishoitajille lähetettiin oma tiedote huhtikuun
alkupuolella
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Vierailukielto tehostetun palveluasumisen yksiköissä on ollut voimassa meillä 13.3.
alkaen ja jatkuu edelleen.  Kuvayhteys skypellä ja whatsapp-sovelluksessa on ollut
käytössä jo huhtikuun alkupuolelta. Tätä mahdollisuutta on käyttänyt kuitenkin vai
muutama omainen. THL on antanut tarkennetun ohjeen turvallisista tapaamista
15.5. Ohjeistuksesta voidaan käänteisesti tulkita, 24/7 yksiköt pidetään edelleen
suljettuna.  Ulkona tapahtuvat tapaamiset ovat olleet mahdollisia Vihnuskodilla
Äitienpäivästä.  Lisäksi Vihnuskodille on suunniteltu jo tapaamishuonetta
hoivakodin kellarikerroksen omaisten huoneeseen.

THL:n julkaisemat vinkit sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen ja
läheisyhteydenpitoon:

• tehostettu yhteydenpito omaisiin; omahoitajat soittavat kuulumisia tavallista
      useammin ja sopivat eri tavoilla toteutettavien yhteydenottojen ajankohdista
• videopuhelut; älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella
• postikortit, kuvatervehdykset ja videot; asukkailta läheisille ja läheisiltä
      asukkaille
• kuvien ja videoiden jakaminen hoivakodin tapahtumista sosiaalisessa mediassa
• tapaamiset tapaamiskontissa, -teltassa tai vastaavassa
• tapaamiset ikkunan takana tai lasitetulla terassilla
• tapaamiset ulkona

Kaikissa tapaamisissa tulee huolehtia turvaväleistä, käsihygieniasta ja
kosketuspintojen puhdistamisesta

     Vanhusneuvosto keskusteli soitoista ikäihmisille. Todettiin, että henkilökohtainen
     soitto olisi parempi vaihtoehto.  Soittoja tulisi kuitenkin tehdä sellaiset henkilöt,
     jotka tuntevat palvelujärjestelmän. Ikäihmisten asiakasohjaajia on vain neljä, eikä
     heillä ole soittoja tehdä omien työtehtäviensä lisäksi. Hannele Koivisto kertoi, että
     seurakunnalla papit ovat soitelleet tietylle ikäryhmälle. Kaikille ei ole kuitenkaan
     saatavilla numeroita. Diakoniapuoli soittanut kaikille heidän tiedossa oleville
     henkilöille.

4. TERVEYSKESKUKSEN TILANNEKATSAUS
Nokian terveyskeskussairaala on siirtynyt Harjuniittyyn.  Kiirevastaanotto (entinen
ensiapua) siirtyy Vihnusasemalle 25.5. Terveyskeskuksen alkaa olla tyhjä ja
purkaminen alkaa kesäkuun alussa. Myös perusturvan hallinto siirtyy
Vihnusasemalle.
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5. UUSI ARVIOINTI- JA KUNTOUTUSYKSIKKÖ
Harjuniityn toiseen siipeen avataan 25.5. alkavalta viikolta ikäihmisten palveluiden
uusi arviointi- ja kuntoutusyksikkö aluksi pilottina.  Yksikkö on tarkoitettu
ensisijaisesti terveyskeskussairaalasta siirtyville asiakkaille, joita ei vielä voida
kotiuttaa. Uudessa yksikössä heidän toimintakykyään arvioidaan ja tarpeen
mukaisesti kuntoutetaan. Yksikön henkilöstö siirtyy osin terveyskeskussairaalasta
sekä osa on Vihnuskodilta määräaikaisesti siirtyviä, jotka ilmoittaneet
halukkuudesta uusiin tehtäviin.  Asiakasmaksut vastaavat lyhytaikaisen
kuntouttavan asumispalvelun maksuja. Näitä maksuja on tarkennettu huhtikuun
perusturvalautakunnassa. Vanhusneuvosto keskusteli henkilöstöltä tulleista
nimiehdotuksista. Vanhusneuvosto päätti esittää nimeksi Arviointi- ja
kuntoutusyksikkö Komeetta.

6.  AJANKOHTAISET ASIAT

Puheenjohtaja esitti seuraavat asiat:
· Toimintasuunnitelma 1.6.2020-31.5.2021 otetaan käsittelyyn seuraavaan

vanhusneuvoston kokoukseen.
· Vanhusneuvoston päätös on ollut, että vanhustenviikon pääjuhlaa ja

Ikävinkki-messuja ei järjestetä syksyllä.
· Siunaukselan rakennushankkeeseen on tehty vanhusneuvoston kannanotto.

Nokian Uutiseen. Lausunto on lähetetty myös Mika Ovaskaisella ja Pirkka
Lappalaiselle

· Matkakeskuksesta on lähtenyt kirjelmä Mikko Niemiselle, että
matkahuollon rakennus tarvitaan. Vanhusneuvostolla oli tieto, että
rakennusta ei olisi tulossa.

· Ulkokuntosalista on käyty keskustelua Mikko Lahtisen (Kompan) ja Mika
Lehtisen kanssa, koska ulkokuntosalilaitteet eivät ole olleet kaikilta osin
olleetkaan senioreille soveltuvia, esimerkiksi:

o Kuntopyörässä ei ole vastuksia
o Nostolaitteiden säädöt ovat sellaisia, että ei saa kevyemmäksi

è Mika Lehtinen on nyt kaupungin suunnasta neuvottelukumppani
Kompanille.

Marjatta Heinonen on selvittänyt kotona asuvilta ikääntyneiltä, mitä he
toivovat elämän saadun parantamiseksi. Tiedot on toimitettu Tarja Pukurille,
joka on välittänyt tiedot edelleen oppilaitokselle (TAMK) mahdolliseksi
opinnäytetyön aiheeksi.

Tarja Pukuri kertoi myös Helena Laitisen tutkimuksesta, jossa selvitetään, miten
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paljon ystävyyssuhteisiin avustamistyötä tehdään kuulumatta mihinkään
järjestöön. Tarja Pukuri tuo tuloksia tiedoksi vanhusneuvostolle, kun tutkimus
aikanaan valmistuu.

Vanhusneuvoston pienryhmä on selvitellyt yhteistyötä luottamuselimiin.
Puheenjohtaja totesi, että tietoa löytyy kokouksista ja esityslistoilla olevista
asioista. Edelleen vanhusneuvoston keskeinen tehtävä on, että
vanhusneuvostolta pyydettäisiin lausuntoa ikäihmisiä koskeviin asioihin.

Kotoisa ehtoo- Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelman toteutuminen on
käsitelty perusturvalautakunnassa 10.3.2020 ja hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 11.5.2020.

7. ILMOITUSASIAT
Ilkka Kotiranta kertoi, että Nokian kaupungille on tullut tiedote liittymisestä
Ikäystävällisten kuntien verkostoon. Kotiranta kertoi myös lyhyesti, mitä
tavoitteita toiminnalla on. Aloite liittymisestä on jo tehty
kaupunginvaltuustolle, mutta sitä ei ole vielä käsitelty.

8. MUUT ASIAT
Jäsenet ilmoittavat tämän kokouksen matkakulut poikkeuksellisesti sihteerille
sähköpostilla.

Seuraava kokous: 10.8. klo 13.00, valtuustosali

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05


