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Camilla Bergman-Kärpijoki

vanhustyön päällikkö § 77–78

Poissa:

Wahtera Rainer

jäsen

§ 72

Kiertokäynti Malmkullassa
Vt. osastonhoitaja Sari Gustafsson esitteli vanhusneuvostolle Malmkullaa. Vuodeosasto
on jaettu kahteen osastoon, Malmkulla 1:een ja Malmkulla 2:een. Niillä molemmilla on
oma erikoistunut pienempi yksikkönsä. Salongen on pieni muistisairauksiin erikoistunut
yksikkö. Slussenissa hoidetaan intervallipotilaita ja tavoitteena on tukea potilasta
selviytymään omassa kodissaan yksikössä vietetyn jakson jälkeen. Malmkullassa
työskentelee noin 40 henkilöä. Tällä hetkellä suurena haasteena on pätevien sijaisten
löytäminen.

§ 73

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.30.

§ 74

Kokouksen laillisuus ja koolle kutsuminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 75

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 76

Kunta-alueiden terveiset
Korppoo: Sateenkaaren lähellä sijaitseviin palveluasuntoihin tarvittaisiin siivooja.
Siivoojan puuttuessa Sateenkaaren hoitohenkilökunnan on siivottava myös nämä
palveluasunnot.
Houtskari: Ruoka on parantunut Fridhemissä.
Nauvo: Nauvossa ollaan tyytymättömiä kaupungin vanhustyön ohjaajan valintaan, koska
virkaa toimittanut henkilö sivuutettiin jo toisen kerran.
Iniö: Toivotaan fysioterapeuttia, joka tekisi kotikäyntejä vanhusten luo pari kertaa
vuodessa. Mukana voisi joskus olla myös toimintaterapeutti. Jos kaupunki voisi järjestää
ostopalvelun paikkakunnalla jo toimivan fysioterapeutin kanssa, kotikäyntejä voitaisiin
tehdä säännöllisemmin ja säästettäisiin työajasta, matkakorvauksista ja päivärahoista
verrattuna tilanteeseen, jossa fysioterapeutti tulee Paraisilta. Asiasta lähetetään kirjelmä
vanhustyön päällikölle Camilla Bergman-Kärpijoelle.

§ 77

Vanhustenviikon suunnittelu
Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki otti syksyllä yhteyttä puheenjohtajaan ja
esitti toiveen, että vanhusneuvosto osallistuisi vanhustenviikon ohjelmaan.
Vanhusneuvosto kutsui vanhustyön päällikön tähän kokoukseen aloittaakseen
jonkinlaisen vanhustenviikon aikana toteutettavan toiminnan suunnittelun. Kotona
asuville ikääntyneille halutaan järjestää yhteistä ohjelmaa, esimerkiksi juhlat VPK:n talolla.
Ohjelmassa voisi olla luennoitsija, laulukuoro, kahvitarjoilua, tanssit jne. Päätettiin
perustaa työryhmä, johon kuuluisi kaupungin, vanhusneuvoston sekä jonkin yhdistyksen,
kuten esimerkiksi Punaisen Ristin edustajia.

§ 78

Ruoan laatu vanhustenhuollossa
Vanhusneuvoston tietoon on tullut valituksia Malmkullan ja Koivukodon ruoasta.
Puheenjohtaja lupasi edellisessä kokouksessa ottaa yhteyttä vanhustyön päällikköön
Camilla Bergman-Kärpijokeen, joten nyt kun vanhustyön päällikkö on vieraana
kokouksessa, asia otetaan puheeksi. Vanhustyön päällikkö ilmoittaa, että on perustettu
työryhmä, jossa on edustajat Kaareasta, Malmkullasta (Janette Sundqvist), Koivukodosta
(Carina Willberg) ja Sateenkaaresta (Erja Rajakangas). Työryhmässä on käyty läpi muun
muassa sitä, millaista ruokaa eri asumisyksiköihin tulee toimittaa. Kaarea on luvannut
myös pitää erilaisia luentoja keittiöhenkilöstölle.
Vanhusneuvoston mielestä annokset eivät aina näytä kovin kauniilta, kun kaikki ruoka on
lautasella samassa paikassa. Annokset näyttäisivät houkuttelevimmilta, jos lisäkkeet
sijoiteltaisiin lautaselle erillisiin ryhmiin.
Ruoan mausta tehdään arvio keväällä. Vanhusneuvosto palaa asiaan arvioinnin jälkeen.

§ 79

Muut asiat
Paraisten kaupunki on ottanut käyttöön sairaanhoidollisista käynneistä sairaanhoitajan
luona perittävän maksun niin, että yli 18-vuotiailta potilailta laskutetaan 11,40 euroa
käynniltä korkeintaan kolmesta käynnistä vuodessa. Maksu koskee ainoastaan
sairaanhoidollisia käyntejä, ei terveydenhuoltoa tai ehkäisevää toimintaa.

Vanhusneuvosto katsoo, että kaupungin olisi pitänyt ilmoittaa tästä maksusta hyvissä
ajoin eikä kuten nyt eli vasta sen jälkeen, kun ensimmäiset potilaat ovat saaneet laskunsa.
Asiasta lähetetään kirjelmä vt. sosiaali- ja terveysjohtajalle Miia Lindströmille.
Recycle IT -ohjaushanke päättyy 28.2.2021. Vanhusneuvosto pitää henkilökohtaista
ohjausta IT-asioissa erittäin tärkeänä ikääntyneelle väestölle. Vanhusneuvosto lähettää
opetuspäällikkö Ulrika Lundbergille ja rehtori Annika Gustafssonille kirjelmän, jossa
vanhusneuvosto kehottaa budjetoimaan ensi vuoden talousarvioon varat tähän kurssiin
lukion opetussuunnitelmassa.
Opettaja Regina Koskinen Axxellista otti yhteyttä puheenjohtajaan ja tiedusteli, olisiko
kenelläkään neuvoston jäsenellä mahdollisuutta esitellä neuvoston toimintaa
lähihoitajalinjan opiskelijoille. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja mahdollisesti yksi
jäsen menevät koululle keskiviikkona 25.3. klo 13.
Svenska pensionärsförbundet kutsuu edustajat kaikista Turunmaan eläkeläisyhdistyksistä
vanhusneuvostoseminaariin, joka pidetään 16.3. Turun Kårenilla.
§ 80

Seuraava kokous
Suunnittelemme kutsuvamme Kemiönsaaren vanhus- ja vammaisneuvoston
vieraaksemme jonakin tiistaina huhtikuun lopussa.

Parainen 25.2.2020

_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

_________________________
Åsa Knuts
sihteeri

