Raision kaupungin vanhusneuvosto

Kokous 8/2018

Pöytäkirja/ Tarkastettu
Aika:
Paikka:

Tiistaina 30.10.2018 klo 9
Hulvelan kokoushuone, Hulvelankatu 20, 21200 Raisio

Paikalla
Auli Raunio, puheenjohtaja
Veijo Mikola, varapuheenjohtaja
Kalevi Piironen
Mauri Salmela
Tarmo Vihersalo
Riku Järvinen, kaupungin edustaja
Aija Laakkonen, sihteeri
Kutsuttuna:
Hulvelan palvelukeskuksen osastonhoitaja Satu Jätinvuori
Käsitellyt asiat
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Mauri Salmelaa ja Tarmo Vihersaloa. Ehdotus hyväksyttiin.
Sovittiin, että pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköisesti.
4§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 1).
5§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
6§ Osastonhoitaja Satu Jätinvuori: Hulvelan palvelukeskuksen toiminnan esittely
Osastonhoitaja Satu Jätinvuori esitteli kattavasti Hulvelan palvelukeskuksen toimintaa sekä uutta
senioritaloa. Hulvelan palvelukeskuksen toiminta on vähitellen laajentunut ja kattaa tällä hetkellä
IKÄneuvolan, Hulvelan Helmen, Hulvelan kotihoidon sekä ympärivuorokautiset hoitoyksiköt
(Ruskakoti, Kanervakoti ja Päivänpaisteen pienryhmäkodit). Tehostetun palveluasumisen paikkoja
yksiköissä yhteensä on 77 ja kotihoidon palveluiden piirissä on tällä hetkellä 56 asukasta (vuokraasuntoja on yhteensä 64). Henkilökuntaa on kaiken kaikkiaan 64.
Uuden senioritalon valmistuminen tulee ajoittumaan joulukuulle 2019. Uuteen taloon tulee 28
asuntoa. Asunnot ovat kaikki 38,5 m2 suuruisia; niissä on yksi huone, tupakeittiö ja suihku/wc. Uuden
talon asukkaaksi pääsee SAS-prosessin kautta ja yhtenä kriteerinä on kotihoidon tarve.

Keskusteltiin nykyisen toiminnan haasteista. Satu Jätinvuori kertoo, että suurimpia haasteita ovat
tehostetun palveluasumisen puolella olevat 2-hengen huoneet sekä palvelukeskuksen
nykyaikaistaminen. Lisäksi olisi tarvetta lisähenkilöresurssille, joka koordinoisi ja hoitaisi Hulvelassa
tapahtuvaa päiväkuntoutusta sekä organisoisi talossa tapahtuvaa virike ym. toimintaa.
7§ Vanhusneuvoston lausunto 1.10. sote-lautakunnalle Ikäihmisten hyvinvointiohjelmasta
vuosille 2018-20
Vanhusneuvostolta pyydetty lausunto Ikäihmisten hyvinvointiohjelmasta vuosille 2018-2020 käytiin
läpi (liite 2). Lausunto on neuvoston jäsenten hyväksymä ja toimitettu sosiaali- ja terveyspalveluiden
lautakunnalle sähköisesti 1.10.2018.
8§ Vanhusneuvoston Puurojuhla; ehdotus ajankohdaksi 17.12. klo 14
Vanhusneuvoston puurojuhlan ajankohdaksi ehdotettiin maanantaita 17.12. klo 14 ja se hyväksyttiin
yksimielisesti. Keskusteltiin lyhyesti juhlan ohjelmasta ja sovittiin, että jäsenet tahoillaan kysyvät
esiintyjiä juhlaan. Päätettiin, että puurojuhlassa tarjotaan riisipuuroa ja soppaa sekä joulutorttua ja
pipareita. Järjestelyihin palataan uudelleen seuraavassa kokouksessa.
9§ Vanhusneuvoston pöytäkirjojen laadinta v. 2019; D360 -järjestelmän käyttöönotto
Sihteeri kertoi lyhyesti tapaamisestaan Sari Vahteran ja nuoriso- ja vammaisneuvostojen sihteerien
kanssa. Kaupungin ehdotus on, että vanhus- ja vammaisneuvostot siirtyisivät käyttämään D360 –
järjestelmää kokouspöytäkirjojen ja asialistojen tekoon. Vanhusneuvosto oli yksimielisesti sitä
mieltä, että uuteen järjestelmään siirrytään. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019
alusta. Edeltävästi sihteeri saa koulutusta järjestelmän käyttöön. Keskustelua käytiin
kokouspöytäkirjan sisällöstä tulevaisuudessa ja edelleen toivotaan, että pöytäkirjan sisältö olisi
riittävän informatiivinen. Asiaan palataan tulevissa kokouksissa.
10§ Voimaa vanhuuteen –hankkeen nykytilanne
Voimaa vanhuuteen –hankkeesta oli lehtijuttu Rannikkoseudussa 30.10. Voimaa vanhuuteen –hanke
loppuu vuoden 2018 lopulla. Hankkeen aikana saatiin aikaan yksi pilottikokeilu lähiliikunnasta sekä
jatkossa on tulossa kuntoiluvälineitä ja –ohjeita sisältävä Voimareppu kuntalaisten lainattavaksi
kirjastosta. Voimarepusta on tulossa juttu Anne Suomisen ja sihteerin toimesta seuraavaan RTlehteen.
11§ Palautteet
Vie vanhus ulos –tapahtumaa vietettiin 11.10 Hulvelan palvelukeskuksessa. Paikalle saapui noin 30
vapaaehtoista ulkoiluttajaa mahdollistamaan ikäihmisten ulkoilua Hulvelan hoitoyksiköistä.
Tapahtuma oli hyvin onnistunut ja saanut hyvää palautetta.
Eläkeläisfestareita vietettiin 12.10. Tapahtumassa oli noin 400 kävijää. Festareista oli juttu
Rannikkoseutu -lehdessä 16.10. Näytteilleasettajien antama palaute on ollut erittäin myönteistä ja
myös luento ja Fölin puheenvuoro saivat kiitosta.
Arjen avun lähteille – Lyhyt johdatus ikääntyneen etuuksiin ja palveluihin tilaisuuteen 23.10 osallistui
Mauri Salmela.
12§ Ilmoitusasiat
Sihteerille on tullut kutsu alueelliseen vanhusneuvostojen kokoukseen. Mårten Kvist, Kaarinan
vanhus- ja veteraanineuvoston puolesta on lähettänyt kutsun Kaarinan, Liedon, Raision, Ruskon ja
Turun vanhusneuvostojen puheenjohtajille ja sihteereille yhteiseen neuvonpitoon 27.11.2018
Kaarinassa. Sihteeri lähettää kutsun puheenjohtajille.

13§ Muut mahdolliset asiat
Vanhusneuvosto oli saanut kutsun Eläkeliiton Raision yhdistyksen 30-vuotisjuhlaan 28.10.
Onnittelukäynnillä olivat puheenjohtaja, Kalevi Piironen, Mauri Salmela ja Tarmo Vihersalo.
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat saaneet muistion Samalla viivalla -esteettömyys ja
saavutettavuustapahtuman suunnittelupalaverista, joka on pidetty 16.10. Seuraava kokoontuminen on
3.12. klo 12 Kirjastotalon Raisio-huoneessa. Tapahtuma järjestetään 20.3.2019.
13§ Seuraava kokous.
Vammaisneuvosto on kutsunut vanhusneuvoston yhteiskokoukseen 21.11.2018 klo 17
kaupungintalon valtuustosaliin.
14§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 11.05.
Kokouksen jälkeen käytiin tutustumassa Kanervakotiin ja Päivänpaiste 2B:hen Satu Jätinvuoren
johdolla.

Raisiossa 05.11.2018

________________________
Auli Raunio, pj

_______________________
Aija Laakkonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

__________________________
Mauri Salmela

__________________________
Tarmo Vihersalo

