Raision kaupungin vanhusneuvosto

Kokous 6/2018

Pöytäkirja
Aika:
Paikka:

Torstai 30.8.2018 klo 10
Ryhmähuone Sigtuna, Raision kaupungintalo, Nallinkatu 2, 21200 Raisio

Paikalla
Auli Raunio, puheenjohtaja
Veijo Mikola, varapuheenjohtaja (poistui klo 12)
Kalevi Piironen
Mauri Salmela
Tarmo Vihersalo
Riku Järvinen, kaupungin edustaja
Aija Laakkonen, sihteeri
Kutsuttuina:
Emma Soveri, kotikuntoutuksen koordinaattori
Tiina Kuusisto, päiväkuntoutuksen ja intervallin fysioterapeutti
Käsitellyt asiat
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 1).
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5§ Emma Soveri ja Tiina Kuusisto; Uuden kotikuntoutusyksikön esittely
Emma Soveri kertoi kotikuntoutusyksikön toiminnasta kattavasti. Kotikuntoutusyksikkö on toiminut
2.5.2018 alkaen ja sen päätavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn kohentuminen sekä palvelutarpeen
vähentyminen ja ennaltaehkäisy. Kotikuntoutus tapahtuu asiakkaan luonnollisessa
toimintaympäristössä eli kotona. Kohderyhmänä ovat kotihoidon uudet tai olemassa olevat asiakkaat
sekä omaishoidon asiakkaat. Kotikuntoutus edellyttää asiakkaalta motivaatiota. Kotikuntoutuksen
jaksot ovat erimittaisia. Palvelu voi olla kuntouttava arviointijakso, jolloin 4-6 vko:n aikana asiakas
harjoittelee arkeen liittyviä toimintoja omien tavoitteidensa mukaan ja arvioidaan asiakkaan
toimintakykyä ja palvelujen tarvetta. Kotikuntoutuksen tukikäynnit ovat 1-2 käyntikerran mittaisia,
jolloin tehdään esim. apuvälinearvio ja –ohjaus tai annetaan jumppaohjeita. Tehostettu kotikuntoutus
on 2 kk:n mittainen kuntoutusjakso, jonka aikana asiakas harjoittelee arkeen liittyviä toimintoja sekä
esim. lihasvoimaa ja tasapainon hallintaa omien tavoitteiden mukaan.(liite 2)

Kotikuntoutuksen kautta toimii myös omaishoitajille tarkoitettu Hoitaja kotiin –palvelu. Hoitaja voi
olla omaishoidettavan kanssa 1-4 h kerrallaan, jolloin omaishoitaja voi käydä kaupassa,
virkistäytymässä tai vastaavaa. Palvelu on asiakkaalle maksuton.(liite 2)
Tiina Kuusisto kertoi intervallin kuulumisia. Hänen työpanostaan on siirretty päivätoiminnasta 40 %
intervallikuntoutuksen kehittämiseen. Lisäksi intervallissa toimii 2 ryhmänvetäjää, jotka huolehtivat
intervalliasiakkaiden ja pitkäaikaiskuntoutujien viriketoiminnasta. Ryhmänvetäjien toiminta on
määräajaksi vuoden 2018 loppuun. (liite 2)
Päiväkuntoutuksessa uusia toimintoja ovat omaishoitajien vertaistukiryhmät sekä Voimavararyhmä.
Käytiin keskustelua uusista palveluista ja todettiin ne oikein hyviksi ja toivotaan, että määräaikaisena
toimivat toiminnot saisivat jatkoa. Lisäksi painotettiin sitä, että palvelu osoitettaisiin oikea-aikaisesti
niille asiakkaille, jotka sitä tarvitsevat ja siitä hyötyvät.
6§ Vanhusneuvoston kokouskutsujen ja pöytäkirjojen julkisuus
Puheenjohtaja ja sihteeri olivat 11.5.2018 yhteiskokouksessa vammaisneuvoston sihteerin,
nuorisovaltuuston ohjaajan ja kaupunginsihteeri Sari Vahteran kanssa liittyen neuvostojen
kokouskutsujen ja pöytäkirjojen julkisuuteen. Asia jäi kokouksessa kesken ja asiaan on palattu
sähköpostitse elokuussa. Sari Vahteralta on tullut ohjeistus, että kokouspöytäkirjat ovat syksystä
alkaen julkisia, jolloin toteutuu myös vaikuttamistoimielinten lain hengen mukainen näkyvyys.
Sihteeri on ollut yhteydessä Sari Vahteraan ja on sovittu, että syksyn kokouspöytäkirjat julkistetaan
Raision kaupungin nettisivuilla vanhusneuvoston sivulla. Tammikuusta 2019 alkaen aletaan käyttää
kaupungin omaa kokouspöytäkirjajärjestelmää, jolloin huomioidaan myös juokseva pykälöinti.
Päätettiin, että toimitaan annetun ohjeen mukaisesti.
7§ Lausuntopyyntö runkolinjaston linjastoluonnoksista
Todettiin lausuntopyyntö saaduksi 25.5.2018. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että vanhusneuvosto
on lausunnossaan samaa mieltä kuin Raision kaupunginhallitus.
8§ Eläkeläisfestarit 12.10.2018
Eläkeläisfestareiden mainos on ilmestynyt 24.8. Raisio tiedottaa -lehdessä. Sihteeri on kutsunut
näytteilleasettajia viime vuotisen listan mukaisesti. Uusina näytteilleasettajina ovat Föli ja Petrean
kuntoutuskeskus tähän mennessä. Kahvio järjestetään viime vuoden tavoin. Sihteeri laittaa viestin
Eläkeläistoimikunnan puheenjohtajalle ja sihteerille asian järjestämiseksi. Kahvion pitoa varten on
varattu `Csongrad- huone.
Eläkeläisfestareille on pyydetty ja saatu puhujaksi ylilääkäri Minna Löppönen. Hän on estynyt
luennoimaan klo 12-13, mutta voi luennoida klo 11-12. Päätettiin, että aikataulumuutos järjestyy.
Eläkeläisfestareita ehditään vielä mainostaa hyvin ennen tapahtumaan ja mainokseen korjataan
luennon ajankohdan muuttuminen sekä lisätään luennon nimi. Minna Löppönen puhuu aiheesta
”Onnistunut ikääntyminen”. Sihteeri on yhteydessä Fölin edustajaan ja puheenjohtaja Raision
harmonikkakerhoon aikataulun muutoksesta. Mainos pyritään saamaan valmiiksi syyskuun
puoliväliin mennessä.
Kirjasto- ja kulttuuritoimelle ja Raisio-opistolle välitetään tieto Eläkeläisfestareista. Heille varataan
Sigtuna-huone. Sigtunassa on myös liikuntatoimen ja Hulvelan Helmen esittelypisteet sekä Voimaa
vanhuuteen – hankkeen asioita. Pyritään järjestämään samaan tilaan joku testaus, esim. lihaskunto tai
muu vastaava.

Eläkeläisfestareiden järjestelyihin palataan seuraavassa kokouksessa.
9§ Ikäihmisten perhehoito Varsinais-Suomessa tänään ja tulevaisuudessa 28.8.
Puheenjohtaja osallistui seminaariin. Seminaarissa oli yhtenä puhujana Varsinais-Suomen sotemuutosjohtaja Antti Parpo, joka kertoi näkemyksiään ikäihmisten tulevaisuudesta VarsinaisSuomessa. Tilaisuudessa kerrottiin perhehoidon tilanteesta Varsinais-Suomessa ja todettiin mm., että
Itä-Suomessa perhehoito on huomattavasti yleisempää kuin Varsinais-Suomessa. Perhehoito on
hoitomuotona lempeämpi kuin laitoshoito ja sen kehittämisen eteen Varsinais-Suomessa tehdään
töitä.
10§ RAI-luento 7.9.2018 klo 13-15.
Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet
osallistumislinkin.

ovat

saaneet

s-postilla luennon ohjelman ja

11§ Kutsu vanhusneuvostopäivään 7.11.2018 kl0 10-15
Kutsu on tullut kesällä ja puheenjohtaja on jo ilmoittautunut. Sihteeri lähettää ohjelman ja
ilmoittautumislinkin varapuheenjohtajalle (liite 3).
12§ Kirje Muistiluotsilta
Muistiluotsilta on tullut sähköpostilla kirje 3.8. sihteerille ja puheenjohtajalle. Käytiin kirje läpi ja
merkittiin saaduksi (liite 4).
13§ Vammaisneuvoston kutsu yhteiskokoukseen 21.11.2018
Sihteerille on tullut sähköpostilla vammaisneuvoston kutsu yhteiskokoukseen. Kokous ehdotetaan
pidettäväksi 21.11.2018 klo 17. Hyväksyttiin kutsu.
14§ Voimaa vanhuuteen -hankkeen nykytilanne
Sihteeri kertoi Voimaa vanhuuteen –hankkeen nykytilasta. Anne Suomisen kanssa on yhdessä
työstetty Voima reppua, mitä kuntalainen voisi jatkossa Nuolesta käydä lainaamassa. Voimarepussa
on jumppaohjeita ja tasapainoharjoitteita ja välineitä. Voimareppua on tarkoitus markkinoida
Eläkeläisfestareilla. Lisäksi Lumparlankadun pilottiryhmästä pyritään syksyn aikana tekemään
lehtijuttu.
15§ Palautteet
Puheenjohtajat ja sihteeri osallistuivat Porin asuntomessuille 2.8.2018. Porin vanhusneuvosto kertoi
toiminnastaan sekä Porin Voimaa vanhuuteen –hankkeesta saatiin tietoa. Tutustuttiin myös uuteen
Mehiläisen hoitokotiin.
Eläkeläistoimikunnan Kesärantapäivää vietettiin 15.8. Osallistujia oli noin 50 ja vanhusneuvostosta
osallistuivat puheenjohtajat sekä varajäsenet Helinä Aaltonen, Matti Järvenpää ja Juhani Hietala.
Vanhusneuvostossa vuosina 2001-2008 toiminut Eija Salmi täytti 90 vuotta 17.8. Vanhusneuvoston
puheenjohtajat olivat onnittelukäynnillä ja vievät lahjaksi Raision historiakirjat.

16§ Ilmoitusasiat
Sähköpostilla 29.8. on tullut kutsu Järjestöt vaikuttajina terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
Varsinais-Suomessa –tilaisuuteen 25.10 klo 13-17. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Sihteeri kertoi Vie vanhus ulos! –kampanjasta. Hulvelan Helmi ja liikuntatoimi ovat yhdessä
suunnitelleet Vie vanhus ulos! kampanjan pidettäväksi 11.10. Jotta mahdollisimman moni vanhus
pääsisi Hulvelan palvelukeskuksessa tuolloin ulos, tarvitaan vapaaehtoisten apua. Sihteeri ehdotti,
että eläkeläisjärjestöistä pyydetään apua ja sovittiin, että sihteeri lähettää heille pyynnön
sähköpostilla. Riku Järvinen ehdotti, että hän voi kysyä mm. teknisen toimen väeltä mahdollisuutta
osallistua kampanjaan. Tempauksen järjestämiseen ei ole vielä tarkkaa kellon aikaa, sihteeri ilmoittaa
kun on tiedossa.
17§ Muut mahdolliset asiat
Kalevi Piironen toi esille hoidon epäkohtia yhdestä Raision yksityisen palveluntuottajan hoitokodista.
Asianomaiset ovat olleet yhteydessä hoitokodin johtoon asiasta, eikä parannusta ole tapahtunut.
Asian eteenpäin viemiseksi tulee ottaa yhteys ensisijaisesti SAS-koordinaattori Anne AhonenVuorenheimoon. Sovittiin, että palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
18§ Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 25.9.2018 klo 9.
16§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:20.
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Auli Raunio, pj

_______________________
Aija Laakkonen, sihteeri

