PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 4/2020
Aika: 17.11.2020 klo 10.00–11.40
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo + etänä

Läsnä:

Malmlund Sirkka-Liisa
Agge Regina
Brander Kristina
Jansson Marita
Nymalm Elisabeth
Palmu Karl-Johan
Söderholm Hilkka
Knuts Åsa

puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja, etänä
jäsen
jäsen, etänä
jäsen
jäsen, etänä
sihteeri

Camilla Bergman-Kärpijoki
Emma Soveri

vanhustyön päällikkö, § 90, etänä
muistikoordinaattori, § 90, etänä

Poissa:

Karlsson Stig R.
Lindqvist Yngve
Törnqvist Erik
Wahtera Rainer

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

§ 88

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§ 89

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

§ 90

Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki informoi tehostetun kotihoidon
pilottihankkeesta ja vanhustenhuollon päivätoiminnan ja ehkäisevän työn
kehittämisestä.
Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki informoi tehostetun kotihoidon
pilottihankkeesta ja muistikoordinaattori Emma Soveri informoi vanhustenhuollon
päivätoiminnasta ja ehkäisevästä työstä.

Käsitellyt kysymykset:
•

Tehostetun kotihoidon pilottihanke.
Tehostettua kotihoitoa tarjotaan asiakkaille, jotka jonottavat tehostettuun
asumiseen. Vaikka pilottihanke käynnistettiin vasta lokakuussa, myönteistä
palautetta on jo saatu. Tällä hetkellä hankkeessa on mukana neljä asiakasta ja
henkilöstö, joka koostuu kahdesta lähihoitajasta ja 0,5:stä sairaanhoitajasta,
mutta jo ensi vuonna asiakasmäärän suunnitellaan olevan 8–10 ja henkilöstön
neljä lähihoitajaa ja yksi sairaanhoitaja.

•

Teknologia.
Pitäisi miettiä tarkkaan, mitä "työkaluja" käytetään. Pitää muistaa, että tekniikka
ei koskaan korvaa ihmiskontaktia.

•

Senioripiste.
Mainostamalla Senioripistettä enemmän sen toiminnan näkyvyys lisääntyy.
Senioripisteeseen voi olla yhteydessä milloin tahansa päiväsaikaan, puhelinaikoja
ei enää ole. Senioripiste vastaa nykyään huoli-ilmoitusten (ilmoitus
sosiaalihuollon tarpeesta) käsittelystä.

•

Yhteistyö.
Turvatiimi/yöpartio muuttaa Koivukodosta kotihoidon tiloihin marraskuun
lopussa. Muutto kotihoidon tiloihin tulee lisäämään osastojen välistä yhteistyötä
merkittävästi, koska ne ovat saman katon alla. Raportointia asiakkaiden omaisille
tulisi tehostaa.

•

Tulevaisuudensuunnitelmat.
On esitetty toive siitä, että käytettävissä olisi ravitsemusterapeutti, joka voisi
neuvoa minkälaista monipuolista ruokaa ikäihmisten pitäisi syödä ja miten heidät
saadaan syömään ruoka. Ehkäisevät kotikäynnit jatkuvat entiseen tapaan 80
vuotta täyttäneiden henkilöiden luo
ja vuoden alusta lähtien ohjelmaan sisältyy myös maksuton suun
terveystarkastus.

•

Fysioterapia.
Mikäli kaupunki ei voi tarjota kunnallista fysioterapiaa, hintaero ei ehkä ole niin
suuri, jos varaa kotikäyntejä tekevän yksityisen fysioterapeutin. Kotikäynneillä
säästää saattajien palkkioissa ja taksitaksoissa vastaanotolle ja takaisin.

Sihteeri lähettää jäsenille Senioripisteen organisaatiomallin.
§ 91

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 92

Kunta-alueiden terveiset
Korppoo: Edellisen kokouksen jälkeen vanhusneuvosto laati kirjelmän Sateenkaaren
ruotsinkielisen henkilökunnan puutteesta. Vanhusneuvosto on saanut vastauksen
kielikysymystä käsittelevään kirjelmäänsä. Yksi henkilö on myös ilmoittanut
vanhusneuvoston jäsenelle olevansa oikein tyytyväinen elämäänsä Sateenkaaressa.
Korppoossa on suunnitteilla sekä terveysaseman että aluekonttorin siirtäminen.
Vanhusneuvosto laatii asiasta kirjelmän kiinteistöryhmälle ja kaupunginhallitukselle.
Houtskari: Jono fysioterapeutille on Houtskarissa pitkä. Sama fysioterapeutti hoitaa sekä
korppoolaisia että houtskarilaisia. Työaikaa Houtskarissa tulisi pidentää. Vanhusneuvosto
laatii asiasta kirjelmän.
Houtskarissa ja Korppoossa kysellään, saisiko näiltä kunta-alueilta vertailulukuja säästön
suuruudesta laitosten ruoanvalmistuksen siirryttyä kaupungilta Arkealle. Kysely
lähetetään kiinteistöpäällikkö Seppo Pihlille.
Iniö: Myös Iniössä suunnitellaan sekä terveysaseman että aluekonttorin siirtämistä. Jo
Korppoon kohdalla mainittu kirjelmä laaditaan.

§ 93

Muut asiat
Jäsen Rainer Wahtera oli kuullut, että ranteessa pidettävät turvahälyttimet eivät olisi
kovinkaan turvallisia. Ruotsissa henkilö oli menehtynyt, koska hälytys ei mennyt perille.
Kokouksessa asiaa kysyttiin muistikoordinaattori Emma Soverilta. Hän ei ollut kuullut, että
ne olisivat epäluotettavia. Hän oli ainoastaan kuullut, että turvahälyttimet eivät toimi, jos
virtajohdot on vedetty pistokkeista esimerkiksi ukonilmalla.

§ 94

Seuraava kokous
Seuraava kokous suunnitellaan pidettävän tiistaina 19.1. klo 10.00.

Parainen 17.11.2020

_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

_________________________
Åsa Knuts
sihteeri

