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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantai 13.9.2021 klo 13.00- 15.35

Paikka: Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6

Läsnä:
Ilkka Kotiranta, Nokian Eläkeläiset ry.
Mervi Veijola, Nokian Eläkeläiset ry.
Pirkko Peura, Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Tarja Pukuri, Nokian Kansalliset Seniorit ry.
Rauno Mörö, SPR, Nokia
Matti Honkaniemi, Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry.
Hans Lönnqvist (pj.), Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläisyhdistys ry.
Kaarina Kuisma, Nokian Kristilliset Eläkeläiset
Seija Vuorinen (varajäsen), 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 JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Puheenjohtaja Pirkko Peura avasi kokouksen.

2. VANHUSNEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN
Uusi vanhusneuvosto on nimetty kaupunginhallituksessa 23.8.2021 § 259

             toimikaudella 1.8.2021-31.5.2023.

Vanhusneuvoston aiemmin päättämän kierron mukaisesti puheenjohtajaksi
esitetään Hans Lönnqvist (Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläisyhdistys ry)  ja
varapuheenjohtajaksi Kaarina Kuisma (Nokian Kristilliset Eläkeläiset ry)
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vanhusneuvostolla on ollut nimettynä erillinen työnyrkki, joka valmistelee
tarvittaessa asioita Työnyrkkiin esitetään edustajiksi:
Hans Lönnqvist
Eero KH Lämsä
Ilkka Kotiranta
Mervi Veijola
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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3. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA
Hans Lönnqvist on toimittanut sähköpostilla ennen kokousta luonnoksen

             toimintasuunnitelmasta.

Todettiin, että Nokian kaupungin perusturvalautakunnan toiminta päättyy
             31.12.2022, kun Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa vastatakseen sosiaali- ja
             terveyspalveluista 1.1.2023. Vanhusneuvostolle tulisi saada tietoa, mitä
             suunnitelmia Pirkanmaalle ollaan tekemässä.

Käytiin läpi toimintasuunnitelman luonnos ja tehtiin tähän lisäyksiä ja
tarkennuksia. Tarkennettu toimintasuunnitelma on pöytäkirja liitteenä.

5. IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN KORONAKATSAUS
Päivätoiminta toimii tällä hetkellä lähes normaalisti. Tehostetussa
palveluasumisessa Vihnuskodissa vierailut sallitaan ilman erillistä ajan
varaamista. Ulko-ovet ovat edelleen kuitenkin
suljettuina. Asukkaalla voi käydä kerrallaan kaksi vierailijaa asukkaan omassa
huoneessa. Vierailulla tulee käyttää edelleen suojamaskia.

6. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUJEN TARKASTAMINEN
1.7.2021 voimaan tulleen lain mukaiset maksupäätökset jouduttiin uusimaan
ohjelmiston teknisen virheen vuoksi.  Asiakkaille on lähetetty tiedote ja uudet

             päätökset elokuun viimeisellä viikolla.

Valtakunnallisesti tehdystä arvioista poiketen Nokialla uuden lain mukaiset
maksupäätökset laskivat maksuja noin puolella asiakkaista ja nostivat puolella.
Eroon on saattanut vaikuttaa se, että Nokialla maksut ovat aiemmin olleet
kotihoitomaksuperusteisia.

7. TA 2022
Esitetty alustavasti talouspalveluihin, että talousarviossa saataisiin
vanhusneuvostolle oma menokohta. Nyt menot kirjatuvat yhteiselle
kustannuspaikalle perusturvalautakunnan kulujen kanssa.

Merkittävimmät ikäihmisten talousarvioon vaikuttavat asiat:
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 Vanhuuspalvelulain edellyttämä hoitajamitoitus
 Uudet voimaan tulevat ostopalvelusopimukset; erityisesti tehostettu

palveluasuminen

8. VANHUSNEUVOSTON JÄSENEN NIMEÄMINEN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN
KEHITTÄMISOHJELMAN OHJAUSRYHMÄÄN

Kaupunkikehityspalvelut on käynnistämässä työn Nokian kaupungin kävelyn ja
pyöräilyn kehittämisohjelman laatimiseksi. Vanhusneuvostoa pyydetään
nimeämään edustaja ryhmään,

Päätös: Valittiin Eero KH Lämsä ja varalle Rauno Mörö

9. ESITYS VANHUSNEUVOSTON KERHOISTA
Esitetty vanhusneuvoston järjestämänä kerhoja Vihnuskodilla 1x/kk
1 tunti kerrallaan. Kerho olisi yhteinen talon asukkaille. vanhusneuvosto
keskusteli asiasta.

10.        PIRSOTE- HANKKEEN ESITTELY
Kokouksessa etänä paikalla Piia Korhonen esittelemässä PIRSOTE-hanketta
erityisesti ikäihmisiä koskevien osioiden osalta. Korhosen pitämä esitys
toimitetaan vanhusneuvoston jäsenille pöytäkirjan yhteydessä.

11.  AJANKOHTAISET ASIAT
a. Odotusajat 4-6/2021

 Kotihoito 2-3 vrk
 Omaishoidon tuki 15 vrk
 Tehostettu palveluasumisen 56 vrk

b. Terveyskeskuksen takaisinsoittopalvelu
Ongelmia selvitellään aktiivisesti koko ajan. Asiasta ollut hyvä juttu
Nokian Uutisissa.

c. Vanhustenviikko 3.-10.10.2021 alkaen. Pääjuhla pidetään 6.10.
Kerholassa. Tiedotustilaisuus vanhusneuvostolle kirjasto ja kulttuuritalo
Virrassa, Hiomo-Sali 29.9. klo 9-10.30
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12.        VANHUSNEUVOSTON ESITYS VIHHUSKODIN VANHAN
PÄIVÄKESKUSRAKENNUKSEN KÄYTÖSTÄ

Vanhusneuvosto, eläkeläisjärjestöt ja Sotaveteraanit ovat tehneet
kaupunginjohtajalle esityksen Vihuskodin pihassa olevan suojeltavan
rakennuksen kunnostamiseksi ja uudelleen käyttöön otetavaksi.

13.       MUUT ASIAT
 Suomen vanhusasiavaltuutettu aloittaa toimintansa mahdollisimman

nopeasti. Laki hyväksytty 9.8.2021.

 Ikäkyvykkyyttä ikäohjelmalla webinaari 3.6. 2021; Mervi Veijola ja Hans
Lönnqvist osallistuivat

 Omahoidon tuen palvelun kehittäminen Pirkanmaalla ja Pirkanmaan
apuvälinekeskuksen laajentamisen tilaisuus 11.8.2021 Hans Lönnqvist
osallistui

 Valtuustoaloite Yhdenvertaista palvelua - kaikille -merkin hakemiseksi:
Perusturvalautakunta päättänyt 7.9.2021 kokouksessa puoltaa merkin
hakemista ja lähettää lausuntonsa edelleen kaupunginhallitukselle ja -
valtuustolle käsiteltäväksi. Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkkiä
haettaisiin syksyn 2021 aikana ja tehdään Nokian kaupungin
yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys vuoden 2021 aikana.

 Vanhusneuvostopäivä – Tie takaisin parempaan arkeen 4.11.2021
Helsingissä. Myös verkossa osallistuminen on mahdollista. Mahdolliset
osallistujat voivat ilmoittaa osallistumisestaan puheenjohtajalle.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:35

Seuraava kokous pidetään 1.11.2021 klo 13.00. Paikka ilmoitetaan
kokouskutsussa.
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Nokian kaupungin vanhusneuvoston toimintasuunnitelma toimikaudelle
1.8.2021-31.5.2022
Vanhusneuvosto käsitteli toimintasuunnitelman kokouksessaan 13.9.2021.

Erityisesti kiinnitetään huomiota:
-  Pirkanmaan hyvinvointialueen suunnittelun eteneminen ja siihen liittyvä tiedon
saanti, koulutus yms.
-  Vanhusneuvoston jäsenien kouluttaminen
-  Uuden Kotoisa Ehtoo - hyvinvointisuunnitelman laadinta ja toteutuminen
-  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 toteuttamista
-  Seurataan matkakeskuksen suunnittelun etenemistä; erityisessä liikenneyhteydet
    ym., joilla vaikutusta ikäihmisiin.
 -  Pyritään vaikuttamaan lautakuntien päätöksiin olemalla yhteydessä lautakuntien
    puheenjohtajiin

 Lyhyt koulutuspalaveri lautakuntien jäsenten ja viranhaltijoiden kanssa
- 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 estänyt vierailut toistaiseksi

 Linnavuoren Eläkeläisten kokoukseen vierailu
-  Vanhusneuvosto jalkautuu myös yksityisiin hoivakoteihin, kun se on mahdollista

Vanhusneuvosto kokoontuu toimikauden 1.8.21-31.5.22 aikana 5 kertaa; 2 kertaa
syksyllä ja 3 kertaa keväällä
- Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 13.9.
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- Vanhusneuvosto kutsuu asiantuntijavieraita mm.  kaupunkikehityslautakunnasta,
rakennus- ja ympäristölautakunnasta, perusturvalautakunnasta ja tarpeen mukaan
asiantuntijoita myös muilta tahoilta

 Omaishoidon tuen osalta vastaava asiakasohjaaja (aloittaa 11.10.2021)
Kevät 2022

 Matkapalvelukeskuksen eteneminen Kevät 2022


