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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantai 10.8.2020 klo 13.00-14.50

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
Keijo Saarinen (vara), 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 tilannekatsauksen koronapandemian
vaikutuksista ikäihmisten palveluihin.

Lyhytaikaishoidon jaksot ovat käytössä tällä hetkellä normaalisti.
Terveyskeskussairaalasta loppukeväästä siirretyistä pitkäaikaispaikan odottajista on
yksiköissä vielä viisi.

Vihnuskoti on edelleen suljettuna ulkopuolisilta vierailijoita. Omaisten tapaamisiin
suositellaan ensi sijassa ulkoalueita tai tapaamishuonetta. Kuitenkin myös
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asumisyksiköihin on tapaamisiin päässyt sopimuksen mukaan (hygienia ja
suojautuminen).

Päivätoiminta käynnistyy 17.8.

Setorin mahdollista avaamista on suunniteltu. Tätä ei ole vielä kuitenkaan varmaksi
päätetty. Valtion tämän hetkisen linjauksen mukaisesti 70 vuotta täyttäneille ei ole
enää suositusta liikkumisrajoituksista.

Keskusteltiin robotiikkasoitosta. Tästä tullut palautetta vanhusneuvoston jäsenille.
Todettiin, että paikallislehti ei tehnyt etukäteen soitoista uutista, vaikka tiedote
lehteen meni edellisen viikon keskiviikkona. Tämä vaikutti merkittävästi siihen, että
kuntalaisilla ei ollut etukäteen laajasti tietoa soittojen toteuttamisesta.

4. VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA
Puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelman luonnos ajalle 1.6.2020-31.5.2021
jaettiin kokouksessa (liite).

Keskusteltiin suunnitelmasta:
- Toimintasuunnitelmissa olisi hyvä näkyä myös vanhusneuvoston koulutus.
- Vie vanhus ulos- haastekampanja onnistui viime syksynä hyvin.

Vanhusneuvostosta haettiin Vihnuskodin asukkaita ulkoilemaan ja tästä
asukkaat antoivat hyvän palautteen.  Todettiin, että kampanja ollut
liikuntapuolen projekti, joten pitää selvittää, onko tulossa syksyllä.
Päätettiin, että esitetään liikuntapuolelle, että tällaisen voisi järjestää tänäkin
vuonna.

- Kommentteja toimintasuunnitelmaan voi laittaa vielä puheenjohtajalle ja
suunnitelma hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

5.  VANHUSTENVIIKKO 2020
Aiemmin on jo päätetty, että koronan vuoksi tänä vuonna ei järjestetä Ikävinkki-
messuja eikä vanhustenviikon pääjuhlaa. Kulttuuripalveluilla on käytettävissä
määräraha vanhustenviikon ohjelmaan ja mainontaan. Työpanosta ei kuitenkaan
ole tähän osoittaa tänä vuonna. Keskusteltiin vanhusneuvostossa, miten järjestelyt
organisoidaan tänä vuonna.

Puheenjohtaja esitti, että jokainen järjestö voisi nyt miettiä, haluavatko järjestää
ohjelmaa vanhustenviikolla ja myös päivän. Kerättäisiin nämä sitten yhteen ja
tiedotetaan tapahtumista Nokian Uutisissa.
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Päätettiin, että puheenjohtaja keskustelee kulttuurikoordinaattorin kanssa, jos
hän voisi kerätä tiedot ja julkaista mainoksen lehdessä. Puheenjohtaja tiedottaa
tarkemmin järjestöjä tämän jälkeen.

Vanhustyön keskusliitto järjestää vanhustenviikon valtakunnallisen pääjuhlan
ikääntyneille ihmisille ja heidän läheisilleen sunnuntaina 4.10.2020 Naantalissa.

6. AJANKOHTAISET ASIAT

a. Odotusajat palveluihin
• kotihoito 1-3 vuorokautta
• ympärivuorokautinen hoiva 66 vuorokautta
• omaishoidon tuki 17 vuorokautta

b. Muut ajankohtaiset asiat
Terveyskeskussairaalasta otettu yhteyttä Ilkka Kotirantaan, että Harjuniityn
tilat eivät sovellu sairaalakäyttöön. Sairaanhoitajat antaneet lisäksi
palautetta, että heidän kanssa ei ole sovittu käynneistä Komeetassa.
Vanhusneuvostolle esiteltiin lyhyesti Komeetan toimintamalli ja käytännöt
ja vanhusneuvosto keskusteli asiasta.

7. ILMOITUSASIAT
a. Esitys vanhusneuvostolle

Voisiko kuntalaiset tehdä vanhusneuvostolle erilaisia uudistamis-
/kehittämisehdotuksia? Vanhusneuvosto kävi keskustelun esityksestä.
Käytännössä palautetta annettu nyt suoraan vanhusneuvoston jäsenille.
Keskusteltiin, miten palautteen antoa voisi nykyisestä kehittää. Voisiko
olla esimerkiksi palautelomake vanhusneuvoston nettisivuilla?
Todettiin, että palautelomake ei voi olla tarkoitettu henkilökohtaisille
asioille, vaan ainoastaan yleiseen palautteeseen ja
kehittämisehdotuksiin. Palautelomaketta pitäisi myös markkinoida, että
siitä tiedetään. Vanhustyön johtaja selvittää palautelomakkeen saantia
nettisivuille.

b. Palautteet terveyspalveluista
§ Suuntima ei ilmeisesti ole käytössä laajasti, koska

vanhusneuvoston kokemuksen mukaan ainakaan ikääntyneille
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kuntalaisille ei olisi tätä laajemmin vielä käytetty. Vanhustyön
johtaja vie viestiä asiasta eteenpäin terveyspalveluihin.

§ Vanhusneuvostolle on tullut palautetta asiakaspalvelun laadusta,
kun kuntalainen varaa aikaa lääkärille. Vanhustyön johtaja vie
viestiä asiasta eteenpäin terveyspalveluihin.

§ Voisiko takaisinsoittopalvelun ilmoituksessa tulla samalla tieto,
että soitetaan takaisin esimerkiksi 13.00 jälkeen. Helpottaisi
kuntalaisia, kun tietäisi edes suunnilleen ajan. Vanhustyön
johtaja vie viestiä asiasta eteenpäin terveyspalveluihin.

c. Vanhusneuvostopäivä 21.10. pidetään virtuaalisena kokouksena.

8. MUUT ASIAT

a. Nyt ollut julkisuudessa keskustelua, että kunnat eivät tarkasta omia
hoivapaikkojaan. Keskusteltiin, miten valvontaa toteutetaan Nokialla
kaupungin omissa yksiköissä. Valvonnan ensisijainen muoto on
omavalvonta (kuten yksityisellä) ja tämän mukaista toimintaa valvotaan
myös kaupungin omassa toiminnassa. Yksityisten valvonta perustuu
lakiin yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996).

b. Kaupunginhallitus ei ole vielä antanut raamia talousarvioon 2021.
Käytiin lähetekeskustelu liittyen talousarvioon.  Vanhusneuvoston
toteaa kantanaan, että laadukkaat ikäihmisten palvelut pitää turvata
jatkossakin, vaikka taloudellisia haasteita onkin. Leikkauksia ei pidä
näihin palveluihin tehdä.

Seuraavat kokoukset:
12.10. klo 13.00, Valtuustosali
14.12. klo 13.00, paikka vielä avoin

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50
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liite

Nokian kaupungin vanhusneuvoston toimintasuunnitelma
toimikaudelle 1.6.2020-31.5.2021

Vanhusneuvosto käsitteli toimintasuunnitelman kokouksessaan 20.1.2020.
Erityisesti kiinnitetään huomiota:

- Kotoisa Ehtoo - hyvinvointisuunnitelman toteutumiseen
- Edelleen painotetaan hoivakotien ennalta ilmoittamattomien

tarkastusten tärkeyttä
- Pyritään vaikuttamaan kaupungin budjettiin niin, ettei ikäihmisiä koskevia

toimintoja heikennettäisi
- Seurataan kaavoitusta ja suunnittelua sekä otetaan kantaa

lähipalveluiden säilymiseksi
- Seurataan hyvinvointikeskuksen suunnittelua ja toteuttamista
- Seurataan matkakeskuksen suunnittelun etenemistä
- Pyritään vaikuttamaan lautakuntien päätöksiin olemalla yhteydessä

lautakuntien
            puheenjohtajiin. Toimitetaan vanhusneuvoston kannanotot lautakuntien
tietoon ja
            pyydetään vastaus asiaan.

- Tehdään yhteistyötä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa koskien
ikäihmisten ulkoiluttamista sekä kotihoidon kanssa olemalla ystävä
yksinäiselle. Toteutetaan em. toimia myös yhteistyössä seurakunnan ja
edustamiemme yhdistysten kanssa.

- Työryhmä miettii vanhusneuvoston jalkautumista Siuroon, Linnavuoreen,
Tottijärvelle. Koronaepidemia estää vierailut toistaiseksi.

- Vanhusneuvosto jalkautuu myös yksityisiin hoivakoteihin, kun se on
mahdollista.

Vanhusneuvosto kokoontuu toimikauden 1.6.20-31.5.21 aikana 6 kertaa;
            3 kertaa syksyllä ja 3 kertaa keväällä

- Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 10.8.
- Vanhusneuvosto kutsuu asiantuntijavieraita mm;
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o kaupunkikehityslautakunnasta, rakennus- ja
ympäristölautakunnasta, perusturvalautakunnasta ja tarpeen
mukaan asiantuntijoita myös muilta tahoilta


