Raision kaupungin vanhusneuvosto

Kokous 7/2018

Pöytäkirja / Tarkastettu
Aika:
Paikka:

Tiistaina 25.9.2018 klo 9
Ryhmähuone Sigtuna, Raision kaupungintalo, Nallinkatu 2, 21200 Raisio

Paikalla
Auli Raunio, puheenjohtaja
Veijo Mikola, varapuheenjohtaja
Kalevi Piironen
Matti Järvenpää
Tarmo Vihersalo (poistui klo 12:20)
Riku Järvinen, kaupungin edustaja
Aija Laakkonen, sihteeri
Kutsuttuna:
Johtava hoitaja Sari Tanninen
Käsitellyt asiat
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Veijo Mikolaa ja Kalevi Piirosta. Ehdotus hyväksyttiin.
4§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 1).
5§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
6§ Johtava hoitaja Sari Tanninen: Ikäihmisten hyvinvointiohjelman vuosille 2018-2020
esittely
Johtava hoitaja Sari Tanninen esitteli Ikäihmisten hyvinvointiohjelman vuosille 2018-2020.
Hyvinvointiohjelma on ollut sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyssä 19.9.2018.
Sari Tanninen kertoi aluksi ajankohtaisista asioista. Sen jälkeen hänen johdollaan käytiin läpi koko
hyvinvointiohjelma, johon vanhusneuvoston jäsenet olivat voineet tutustua jo ennakkoon.
Hyvinvointiohjelmassa painotetaan sitä, että tuotetut palvelut ovat ikäihmiselle oikeanlaisia, oikeaaikaisia sekä laadukkaita. Ikäihmisten määrän lisääntyminen johtaa vääjäämättä palvelun tarpeen
lisääntymiseen. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen viivästyttää säännöllisten palveluiden

tarvetta ja pidemmällä aikavälillä lyhentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ja näillä toimilla
voidaan hillitä kustannuksia. Hyvinvointiohjelma liitteenä (liite 2).
Käytiin keskustelua hyvinvointiohjelman sisällöstä. Vanhusneuvosto totesi, että ohjelma on hyvä ja
kattava. Hulvelan Helmen toimintaa toivotaan kehitettävän. Asiakasohjaukselle varattua aikaa on
vanhusneuvoston mielestä liian vähän. Myös Helmen toimipisteen paikasta käytiin keskustelua ja
puollettiin ajatusta keskitetystä monialaisesta neuvontapisteestä esim. Tasalan aukion kiinteistöissä.
Vanhusneuvosto puolsi erityisesti kotisairaalan toiminnan laajentamista 24/7 toiminnaksi, jolloin
ikäihmisellä olisi mahdollisuus myös yöaikaiseen apuun. Keskusteltiin myös vapaaehtoistyön
koordinaattorin vakanssin tarpeellisuudesta. Vapaaehtoistyön koordinointi on tällä hetkellä hyvin
hajautettua ja katsottiin, että koordinaattorin vakanssille olisi tarvetta. Todettiin myös, että
hyvinvointiohjelma kokonaisuudessaan toteuttaa hyvin vanhuspalvelulain 5§ ja 6§ henkeä.
Ohjelmalla voidaan sitouttaa henkilökuntaa, se toimii työvälineenä ja arvioinnin välineenä.
Hyvinvointiohjelman lopussa oleva suunnitelmataulukko helpottaa ohjelman toteutumisen seurantaa
ja arviointia.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt Raision ja Ruskon vanhusneuvostoilta lausuntoa
hyvinvointiohjelmasta 3.10.2018 mennessä.
7§ Vanhusneuvostolta pyydetty lausunto Ikäihmisten hyvinvointiohjelmasta vuosille 20182020
Todettiin, että lausuntoa ei saada valmiiksi kokouksen puitteissa. Koottiin pääpainopisteet
lausunnon pohjaksi:
1. Hulvelan Helmen toiminnan kehittäminen
2. Hyvinvointiohjelmassa esitetyt vakanssit tulisi jäädä näkyviin
3. Tuetaan kotisairaalan 24/7 toimintaa
4. Intervalliosaston toiminnan kehittäminen kuntouttavaan suuntaan, tuetaan ohjaajan ja
fysioterapeutin tarvetta
5. Päiväkuntoutuksen kehittäminen edelleen, toiminta saanut hyvää palautetta, tuetaan
vakanssin lisäämistä
6. Paikka palvelupisteelle keskustaan
Sovittiin, että puheenjohtaja kirjoittaa lausunnon pohjan ja lähettää sen varapuheenjohtajalle
arvioitavaksi ja kommentoitavaksi. Kun lausunto on saatu valmisteltua, lähetetään se jäsenille
arvioitavaksi. Lausunnon tulee olla valmis 3.10 mennessä.
8§ Vanhusneuvoston talousarvio vuodelle 2019
Keskusteltiin vuoden 2019 talousarviosta ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa (liite 3).
9§ Eläkeläisfestarit 12.10.2018
Keskusteltiin Eläkeläisfestareiden järjestelyihin liittyvistä asioista. Eläkeläisfestareiden mainos
käytiin läpi. Sovittiin, että jäsenet vievät mainokset omiin yhdistyksiinsä. Puheenjohtaja lupasi viedä
mainoksen Tornilaan. Sihteeri toimittaa mainokset kirjastoon, kaupungintalolle ja keskustan
kauppoihin. Mainonnassa hyödynnetään myös sosiaalista mediaa, Hulvelan Helmen fb-sivu ja
Raision kaupungin nettisivuja. Sihteeri pyytää viestintäpäällikköä tekemään tilaisuudesta
mediatiedotteen.

Käytiin läpi lista näytteilleasettajista ja todettiin, että festareille on saatu kattava näytteilleasettajien
joukko. Jäsenistöltä ei tullut lisäehdotuksia näytteilleasettajiksi.
Kahvion järjestäjäksi ei ole ilmoittautunut mikään eläkeläisjärjestö. Puheenjohtaja lupasi selvittää
asiaa.
Sovittiin, että 11.10 Vie vanhus ulos – tapahtuman jälkeen noin klo 15:30 saavutaan kaupungintalolle
järjestämään tilat festaritilaisuutta varten.
Sovittiin, että varapuheenjohtaja Veijo Mikola avaa tilaisuuden 12.10 klo 10. Puheenjohtaja pitää
luentotilaisuuden avauspuheenvuoron valtuustosalissa klo 11. Eläkeläisfestareiden mainos (liite 4).
10§ Vie vanhus ulos –ulkoilutapahtuma 11.10
Kyseessä on valtakunnallinen Vie vanhus ulos – kampanjapäivä. Sihteeri kertoi Raision Hulvelan
palvelukeskuksessa järjestettävästä Vie vanhus ulos –ulkoilutapahtumasta. Tapahtumaan on saatu
noin 20 vapaaehtoista ulkoiluttajaa eri eläkeläisyhdistyksistä. Ulkoilutapahtuma käsittää Hulvelan
senioriasumisen ja hoitoyksiköiden asiakkaat. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Hulvelan Helmi ja
liikuntatoimi. Tapahtumapäivä on torstai 11.10 klo 13-15. Eläkeläistoimintakunta on ilmoittanut
lahjoittavansa ulkoilutapahtumaan grillimakkarat. Tapahtumassa järjestetään luontoelämyspolku.
11§ Kutsu Varsinais-Suomen vanhusneuvostoille:
asiakasraati, torstaina 11.10.2018 klo 13-15, Raisio
Todettiin kutsu saaduksi.

asiakasneuvonta.fi

–nettisivuston

12§ Arjen avun lähteille – Lyhyt johdatus ikääntyneen etuuksiin ja palveluihin, tiistaina
23.10.2018 klo 12-15, Turku
Käytiin kutsu läpi. Sovittiin, että sihteeri lähettää kutsun jäsenistölle.
13§ Voimaa vanhuuteen -hankkeen nykytilanne
Sihteerillä ei ollut hankkeesta uutta tiedotettavaa.
14§ Palautteet
Puheenjohtaja osallistui RAI –inspiraatio luentoon 7.9. Tilaisuudessa kerrottiin RAI-järjestelmästä.
RAI -järjestelmä (Resident Assessment Instrument) toimii keskustelun ja puheeksioton välineenä.
Sihteeri lähettää RAI luennon materiaalit jäsenistölle.
RAI – järjestelmä on ollut käytössä Turussa jo pidemmän aikaa palvelutarpeen arvioinnissa sekä
hoitoyksiköissä. Raisiossa RAI:ta on kokeiltu KomPAssi -hankkeen yhteydessä asiakkaan
palvelutarpeenarvioinnissa.
16§ Ilmoitusasiat
Puheenjohtajalle on tullut kutsu: Järjestöt vaikuttajina terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
Varsinais-Suomen maakunnassa. Tapahtuma on 25.10.2018 klo 13-17 Turussa. Sihteeri lähettää
kutsun jäsenistölle.
Viime kokouksessa Kalevi Piiroisen esille tuoman asian tiimoilta käytiin keskustelua johtavan
hoitajan läsnä ollessa. Johtava hoitaja otti palautteen vastaan ja vie sen eteenpäin.
17§ Muut mahdolliset asiat
Muita asioita ei ollut.

18§ Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 30.10.2018 klo 9. Sovittiin, että kutsutaan Hulvelan palvelukeskuksen
osastonhoitaja Satu Jätinvuori kokoukseen. Sihteeri välittää kutsun. Paikka jäi avoimeksi.
16§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:40.

