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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Maanantai 15.2.2021 klo 13.00-15.00

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.
Marjatta Heinonen, SPR, Nokia
Matti Honkaniemi, Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry.
Hans Lönnqvist, Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläisyhdistys ry.
Seija Vuorinen (vara), 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
Sanna Rautalammi, perusturvajohtaja klo 13-14
Minna Luoto, terveyspalveluiden johtaja klo 13-14

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen alussa oli esittäytymässä Nokian
kaupungin uusi perusturvajohtaja Sanna Rautalammi.
2. HYVINVOINTIKESKUKSEN ESITTELY
Terveyspalveluiden johtaja Minna Luoto oli kokouksessa (klo 13-14) esittelemässä
uuden hyvinvointikeskuksen suunnitelman. Uudessa rakennukseen siirtyvät
pääasiassa terveysaseman palvelut. Skanska Oy valittiin rakennuttajaksi.
Rakennuksen on suunnitellut Aihio Arkkitehdit Oy.
Työntekijäraati (jokaisesta muuttavasta työyksiköstä) on arvioinut tulleet
suunnitelmat. Rakennuttajan valinnan jälkeen on tehty lähinnä toiminnallista
tarkennusta. Rakennuksen luovutus tapahtuu 2/2023. Syksyllä 2023 toiminta alkaa
uudessa rakennuksessa.
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Vanhusneuvosto esitti terveyspalveluiden johtajalle kysymyksiä uudesta
rakennuksesta.
Vanhusneuvosto voi esittää vielä toiveita tilojen viimeistelyyn.
3. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
4. IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN KORONAKATSAUS
Hoivakotien asukkaat ovat saaneet molemmat koronarokotteet. Lisäksi Nokialla
aloitettiin 80-vuotiaiden kotona asuvien (ei palveluiden piirissä) kuntalaisten
rokotukset. Näitä ehdittiin tehdä n.650. Tehosterokotteen ajat joudutaan
siirtämään, koska rokotteiden saannissa on ollut haasteita. Tällä hetkellä
rokotusvälin suositus (THL) on 12 vkoa. Rokotteiden saannin aikataulut
muuttuvat viikoittain ja tämä vaikeuttaa rokotusten suunnittelua.
Nuijamiesten kiinteistössä (ent. kirjaston väistötila) on tarkoitus toteuttaa ns.
”massarokotukset”, jotka nekin tapahtuvat kuitenkin ajanvarauksella.
5. KOTOISA EHTOO- HYVINVOINTIOHJELMA
Hyvinvointiohjelma päivitetään valtuustokausittain. Uusi ohjelma 2022-2025 olisi
tarkoitus saada uudelle valtuustolla hyväksyttäväksi syksyllä. Työryhmäksi
esitetään hyvinvointiryhmän alaista ikääntyneiden teemaryhmää, johon
toivottaisiin lisäksi vanhusneuvoston edustaja.
Vanhusneuvoston edustajaksi valittiin Eero KH Lämsä.

6. LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2021-2024
Ikääntyneiden teemaryhmän pohdinta uuden laajan hyvinvointikertomuksen
tavoitteista on lähetetty ennen kokousta tutustuttavaksi vanhusneuvoston
jäsenille.
Tavoitteet (luonnos):
- Digiosaamisen (sähköinen asiointi) kehittäminen
- Ikääntyneen väestön osallistumisvalmiuksien tukeminen koronan jälkeen
- Vapaaehtoistyön kehittäminen/lisääminen
- Kaupunki- ja toimitilasuunnittelussa ja ylläpidossa huomioidaan ikääntyvä
väestö
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Vanhusneuvosto keskusteli tavoitteista.
7. VANHUSNEUVOSTON LAUSUNNOT JA KANNANOTOT VUONNA 2020
- Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle vanhusasiavaltuutetun
kirjaamisesta lakiin.
-

Vastattu kyselyyn Kunnallisten vanhusneuvostojen asemasta, toimintatavoista
ja vaikutusmahdollisuuksista.

-

OHT- palvelusetelin sääntökirjaan tutustuttiin, mutta ei otettu kantaa, koska
asia koettiin vieraaksi.

-

Ihmisoikeuskeskuksen kyselyyn vanhusneuvostojen toiminnasta ja
arvostuksesta vastattiin.

-

Lähetettiin lausunto perusturvalautakunnan kautta budjettikeskusteluun.
Painotettiin rahan tarvetta lisäresurssien palkkaamiseen hoivakotien
tarkastamiseen.

8. AJANKOHTAISET ASIAT
a. TA 2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ikäihmisten talousarvion kaupunginhallituksen
esityksen mukaisesti.
b. Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta
Vuoden 2020 valvonnan toteutumisen raportti on valmisteilla.
Koronan vuoksi ennalta ilmoittamattomia käyntejä ei
pystytty toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaan. Uusi valvontasuunnitelma 2021-2022 on myös laadinnassa. Molemmat on tarkoitus saada
hyväksyttäväksi maaliskuun perusturvalautakuntaan.
c. Odotusajat 12/2020
- kotihoito 1-3 vrk
- omaishoidon tuki 13 vrk (18 vrk)
- ympärivuorokautinen hoivan 81 vrk (72 vrk)
d. Akuuttihoitoketjun lausunto
PSHP:n luonnos ikääntyneiden akuuttihoitoketjusta on lähetetty ennen
kokousta tutustuttavaksi vanhusneuvoston jäsenille.
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Vanhusneuvostolle ei ole erityistä lausuttavaa hoitoketjuun.
8. ILMOITUSASIAT
- Vanhusneuvoston toimikausi päättyy 31.5. Uudet edustajat pitää saada
nimettyä mahdollisimman pian, että uusi vanhusneuvosto pääsee
aloittamaan työnsä. Edustajat ilmoitetaan hallintojohtaja Hanna Vuojelalle ja
kopiona vanhustyön johtajalle.
- Saavutettavuus-asia voidaan ottaa asialistalle kevään johonkin kokoukseen
- Vanhusneuvostolle on tullut aiemmin aloite, että nimismiespalvelut pitäisi
saada takaisin Nokialle kaksi kertaa viikossa. Keskusteltiin vanhusneuvoston
vaikutusmahdollisuuksista valtion palveluihin.
- Pirkan Opiston kehittämisen etäseminaari 11.3. klo 16.30-19. Vanhusneuvoston
pienryhmä osallistuu tähän.
- Pirkan Opiston Parhaassa ajokunnossa kaiken ikää (yli 63 v) helmikuun ryhmä
joudutaan rajoitusten vuoksi perumaan. Maaliskuun 2. ryhmä pyritään
toteuttamaan.
- Ikäystävällinen kunta. Missä mennään Nokian selvityksen osalta.
- HELLÄ-palveluiden piirissä on 12 asiakasta ja käyntejä tehdään n.50/viikko.
9. MUUT ASIAT
THL on julkaissut tilaston ympärivuorokautisen hoivan mitoituksista. Näissä
tilastoissa näkyy, että Vihnuskodilla muutamassa yksikössä mitoitus olisi jopa alle
0,5. Näin alhaisia mitoituksia ei kuitenkaan todellisuudessa ole missään yksikössä.
Vanhusneuvostolle on lähetetty sähköpostilla 11.2. tarkempi selvitys THL:n
tilastokeruusta ja Vihnuskodin yksiköiden tosiasiallisista mitoituksista. Vihnuskodin
yksiköiden mitoituksia seurataan säännöllisesti. Pitkäaikaishoivan yksiköiden
toteutuneet mitoitukset 30.11.2020-31.1.2021 ovat olleet 0,59-0,65, vaativassa
tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 0,75
Seuraavat kokoukset:
12.4. klo 13.00, Vihnuskodin juhlasali (sisäänkäynti rantatien sivuovesta)
31.5. klo 13.00, valtuustosali

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00
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