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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Maanantai 12.10.2020 klo 13.00-15.10

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
Setori on avattu lokakuussa. Osallistujamäärä on rajattu, jotta turvavälit yms.
voidaan toteuttaa. Ikäihmisten palveluissa seurataan koronatilannetta ja sen
mahdollisia vaikutuksia Setorin käyttöön.
Päivätoiminta on käytössä lähes normaalissa laajuudessa. Suojautuminen (maskit)
ovat käytössä matkoilla. Palveluntuottaja vastaa turvavälien yms. toteutumisesta
päivätoimintapäivän aikana.
Lyhytaikaishoidossa suosituksena on, että jakson aikana ei tultaisi vierailulle
yksiköihin lainkaan. Jakso kestää tavallisesti vain viikon ja tänä aikana on
mahdollista olla yhteydessä puhelimitse sekä Skypen tai WhatsApp:n välityksellä.
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Vihnuskoti on edelleen käytännössä suljettuna ulkopuolisilta. Pitkäaikaisesti
Vihnuskodilla asuvien asukkaiden tapaamiseen suositellaan käytettäväksi erillistä
tapaamishuonetta tai tapaamisten järjestämistä talon ulkoalueilla sää salliessa.
Asumisyksiköissä on mahdollista käydä tapaamassa omaistaan erikseen yksikön
kanssa sovittaessa. Käynneillä on kuitenkin rajattu vierailijamäärä ja kesto ja
vierailijan tulee käyttää suu-nenäsuojaa koko vierailun ajan. Tapaaminen
toteutetaan asiakkaan omassa asunnossa.
4. TA 2021
Käytiin läpi ikäihmisten esitysluonnos, joka menossa lautakunnalle käsittelyyn
20.10.2020.
Yksityisten valvontaan vanhusneuvosto esitti lisäresurssia vuodelle 2020. Tätä ei
talousarviossa saatu. Samasta asiasta tehtiin 2019 myös kaksi valtuustoaloitetta.
Todettiin, että edelleen vanhusneuvoston pitää ajaa valvonnan tehostamista
eteenpäin. Päätettiin, että tästä tehdään erillinen lausunto
perusturvalautakunnalle, johon haluttaisiin vastaus.
Vanhusneuvosto on lisäksi todennut jo viime kokouksessa, että laadukkaat
ikäihmisten palvelut pitää turvata jatkossakin, vaikka taloudellisia haasteita onkin.
Talousarviossa ei pidä tehdä leikkauksia näihin palveluihin.
Talousarvioasian käsittelyn yhteydessä keskusteltiin yleisesti, miten
vanhusneuvoston tekemät erilliset lausunnot ja kannanotot käsitellään kaupungin
eri elimissä. Vanhusneuvoston pöytäkirjat menevät tiedoksi ainakin
perusturvalautakunnalle ja kaupunginhallitukselle.
Kokouksessa keskusteltiin vanhusneuvoston omasta budjetista. Tällä hetkellä
mahdolliset koulutukset yms. menevät demokratian kustannuspaikalta.
Vanhusneuvostolle on edellä mainitun kustannuspaikan talousarviossa varattu
erillinen määräraha.

5. VANHUSNEUVOSTON PALAUTELOMAKE
Internetissä on nyt sähköinen palautelomake, jolla kuntalaiset voivat antaa
palautetta tai kehittämisehdotuksia vanhusneuvostolle. Lomakkeen käyttöönoton
jälkeen on tullut seuraavat kehittämisehdotukset ja palautteet:
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Kehittämisehdotus:
Ikäautoilijoiden maksuton kuntokurssi 65-vuotta täyttäneille.
Päätettiin, että vanhusneuvosto esittää Pirkan Opistolle kurssin järjestämistä.
Todettiin, että mikäli kurssi järjestetään, olisi hyvä saada sinne mukaan Viisaan
liikkumisen työryhmän pj. Mika Lehtinen.
Palaute:
Eepen puiston ulkokuntosalista kiitetty Nokian kaupunkia.
Keskusteltiin lisäksi palautelomakkeesta tiedottamisesta. Esimerkiksi
vanhusneuvoston puheenjohtaja voisi antaa asiasta juttuvinkin Nokian Uutiseen,
jotta tieto palautelomakkeesta tavoittaisi mahdollisimman monen kuntalaisen.

6. TOIMINTASUUNNITELMA
Viime kokouksessa oli käsittelyssä puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma,
johon sai kokouksen jälkeen vielä antaa kommentteja. Kommentteja ei ole tullut.
Päätös: Vanhusneuvoston hyväksyy toimintasuunnitelman (liite).

7. VANHUSTENVIIKKO 2020
Keskusteltiin tämän vuoden vanhustenviikon toteutuksesta, kun viikko toteutettiin
koronan vuoksi poikkeuksellisilla järjestelyillä. Todettiin, että suunniteltua
ulkoilutapahtumaa ei toteutettu koronatilanteen vuoksi. Vihnuskodilla järjestettiin
oma liikuntapäivä 8.10.
8. AJANKOHTAISET ASIAT
a. Odotusajat palveluihin 8/2020
•
kotihoito 1-3 vuorokautta
•
ympärivuorokautinen hoiva 72 (66) vuorokautta
•
omaishoidon tuki 18 (17) vuorokautta
b. HELLÄ-Etänä lähellä- palvelu aloitetaan kotihoidossa loka-marraskuun
vaihteessa. Kyseessä on videovälitteinen kotihoidon käynti niille
kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta esimerkiksi
lääkkeenotossa, muistutusta ruokailusta tai joiden arkikuntoutusta
voidaan tehdä ohjatusti ilman hoitajan fyysistä läsnäoloa.
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c. Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta. Vanhusneuvoston keskusteli
Mouhijärven Iltala-kodin tapauksesta. Todettiin, että
valvontatarkastusten raporttien keskeiset huomiot voidaan käsitellä
jatkossa vanhusneuvostossa, jotta neuvostolla olisi tarkempaa tietoa
erityisesti yksityisten palveluiden tilanteesta Nokialla.

9. ILMOITUSASIAT
- Uuden hyvinvointikeskuksen rakennuttajaksi valittiin Skanska.
Hankintapäätöksessä on kuitenkin valitettu markkinaoikeuteen, joten varmaa
tietoa ei ole, missä vaiheessa hankkeessa päästään eteenpäin. Tähän
kokoukseen piti tulla Minna Luoto/Kirsi Maijala kertomaan lisää hankkeesta,
mutta siirretään vierailu myöhempään ajankohtaan.
-

Ikäihmisten sosiaalityöntekijä Sanna Koivukangas on irtisanoutunut ja siirtyy
vammaispalveluun sosiaalityöntekijäksi 1.12. alkaen.

-

Virtuaalinen vanhusneuvostopäivä 21.10. klo 10.00.

-

Suuntima-asia ja soittopalveluasia on viety viime kokouksen jälkeen tiedoksi
terveyspalveluille.

Nokian sotaveteraaneilta ilmestyy kirja ”Veteraanien perintö Nokialla” ennen
Isänpäivää, hinta 30 €.
10. MUUT ASIAT
Seuraava kokous:
14.12. klo 13.00. Kokouksen paikaksi yritetään saada tila uudesta Virrasta. Kahvitus
tilataan Virran kahvilasta.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10
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liite

Nokian kaupungin vanhusneuvoston toimintasuunnitelma
toimikaudelle 1.6.2020-31.5.2021
9.10.20/pp

Vanhusneuvosto käsitteli toimintasuunnitelman kokouksessaan 20.1.2020.
Erityisesti kiinnitetään huomiota:
- Kotoisa Ehtoo - hyvinvointisuunnitelman toteutumiseen.
- Edelleen painotetaan hoivakotien ennaltailmoittamattomien
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.
- Osallistutaan vanhusneuvostoja koskeviin koulutuksiin, mm. Tampereen
vanhusneuvoston ja Ikäinstituutin järjestämiin seminaareihin, Ikäneuvo
työpajoihin ja seurataan Ikäneuvon Lähitori toimintaa.
-

-

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.
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Vanhusneuvosto kokoontuu toimikauden 1.6.20-31.5.21 aikana 6 kertaa;
3 kertaa syksyllä ja 3 kertaa keväällä
- Syyskauden kokoukset pidetään 10.8, 12.10, 14.12.
- Vanhusneuvosto kutsuu asiantuntijavieraita mm;
* kaupunkikehitys-, rakennus ja ympäristö- ja perusturvalautakunnista
* tarpeen mukaan myös muita asiantuntijoita
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