Vanhusneuvosto
Pöytäkirja 3 / 2016

Aika:

Keskiviikko 18.5.2016 klo 14.00

Paikka:

Ristiinan päiväkeskus (entinen vuodeosasto)
Brahentie 10 B, RISTIINA

Läsnä:

Hannu Karttunen, puheenjohtaja
Mirja Tarssanen, varapuheenjohtaja
Pirkko Pöyry
Raimo Nieminen
Reino Rouhiainen
Tapani Lyyra
Paula Nurminen
Eila Hyttinen, Kaija Kilpeläisen varajäsen
Jaana Strandman, tekninen lautakunta
Hannu Toivonen, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
Päivi Meskanen, sihteeri

Poissa:

1 / 28 §

Pauli Nieminen
Kaija Kilpeläinen
Keijo Partio, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15
Ennen varsinaista kokousta oli järjestetty Ristiinalaisille kansalaistapaaminen
klo 13-14.

2 / 29 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 / 30 §

Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo
Nieminen ja Pirkko Pöyry.
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4 / 31 §

Ristiinan kotihoidon ja päivätoiminnan toiminnan esittely
Ristiinan ja Suomenniemen vanhuspalveluvastaava Anja Torniainen esitteli
Ristiinan kotihoitoa ja päivätoimintaa. Kotihoidon toiminnan tarkoituksena on
edistää pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien selviytymismahdollisuuksia kotona,
vähentää laitoshoidon tarvetta, helpottaa kotiutumista laitoksesta ja mahdollistaa pitkä kotihoito. Kotihoidon toiminta perustuu moniammatillisiin tiimeihin.
Kotihoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
lain ja asetuksen sekä lautakunnan vahvistamat maksut.
Päivätoimintaa järjestetään 3 x viikossa (ti, ke, to), klo 9-15, ryhmäkoko 15–20
vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaita. Päivätoiminnan resurssi 3 lähihoitajaa, jotka muina päivinä työskentelevät kotihoidossa. Päivätoiminta maksu sisältää kuntouttavan toiminnan, aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin, kuljetuksen ja tarvittaessa hygieniapalvelun, mikäli kotona ei ole mahdollisuutta turvalliseen peseytymiseen. Tarvittaessa on kotihoidon sairaanhoitajan vastaanotto.
Ristiinassa ei ole kuntouttavan toiminnan jaksotusta.

5 / 32 §

Tulevan kuntayhtymän vanhusneuvostojen asema ja malli
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja
Niina Kaukonen on kutsunut puheenjohtajat yhteiseen tapaamiseen 30.5.2016
klo 13. Kuntayhtymän perussopimuksessa sanotaan, että kuntayhtymän hallitus nimeää kuntayhtymän alueelle kuntalain § 27 mukaisen vanhusneuvoston
ja § 28 mukaisen vammaisneuvoston. Kuntayhtymään tulee alueellinen, mutta
kuntien niin halutessa myös paikallinen vanhusneuvosto, kunnan itse nimeämänä.
Asiasta keskusteltiin ja yhteinen päätös on, että Mikkeliin halutaan oma vanhusneuvosto. Perusteluina mainittiin, että näin kuntalaisten ääni ja paikallistuntemus tulevat paremmin esille.

6 / 33 §

Vanhusneuvostopäivät
Vanhusneuvoston jäsenet Tapani Lyyra ja Hannu Karttunen osallistuivat Vanhassa satamassa pidettyihin päiviin. Yhtenä aiheena oli yksi hallituksen kärkihankkeista eli ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaiken ikäisten omaishoidon vahvistaminen. Iäkkäiden palvelujen järjestelmää uudistetaan luomalla
ja ottamalla käyttöön alueellinen integroitu palvelukokonaisuus. Osana palvelukokonaisuutta kokeillaan keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta. Kotihoidon
toimintamalleja kehitetään ja mallinnetaan. Toimintamallien käyttöönotossa
käytetään sekä käynnistämisavustuksia että kokeilurahoitusta. Uudistusta ja
juurruttamista tukee valtakunnallinen ja alueellinen ohjaus- ja toimeenpanorakenne (ml. muutosagentit). Tuloksena on asiakaslähtöinen, kustannusvaikutta-
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va ja yhteen sovitettu palvelujen kokonaisuus, jossa kotiin annettavat palvelut
ovat ensisijaisia.
7 / 34 §

Seniorikortin ikärajan alentamisen 65 vuoteen
Asiasta keskusteltiin jo edellisessä kokouksessa § 6/20. Päätettiin tehdä aloite
seniorikortin ikärajan alentamiseksi 65 vuoteen.

8 / 35 §

Perhehoitoseminaari 12.4.2016 klo 12-16
Perhehoitoliitto järjesti Mikkelin kaupungin kanssa yhteistyössä ikäihmisten
perhehoito Etelä-Savossa -seminaarin. Perhehoito on yksi hyvä vaihtoehto
ikäihmisten palveluvalikkoon. Laadukkaan perhehoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyy erilaisia näkökulmia, joita on tärkeä pohtia yhdessä. Tilaisuuden tavoitteena on jakaa kokemuksia ja saada eväitä kehittämistyöhön ja
perhehoidon arkeen.
Seminaarissa perhehoitaja Teija Viherpelto Ristiinassa ja Eret Tiitinen Pieksämäeltä kertoivat kokemuksista ja haasteista toimia perhehoitajana. He olivat
sitä mieltä, että perhehoitajana työskentely on elämäntapa. Haasteena he näkivät sen, että kunnat eivät sitoudu käyttämään perhehoitoa vaan asiakaspaikat saattavat olla tyhjinä.
Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen on mukana nykyisen hallituksen kärkihankkeissa.

9 / 36 §

Hankekuulumiset
Hannu Karttunen kertoi, että Kotiturva -hanke etenee suunnitellusti. Ehdotuksena on, että korjausneuvojilla olisi kotikäynneillä mukana asiakkaan vointiin
liittyvä tarkastuslista. Näin heidän mukanaan tulisi tietoa ja viestiä palvelun
tarpeesta. Hankkeen puitteissa jatketaan teknologialaitteiden esittelyä. Lisäksi
kotihoidossa on pilottikokeiluna etäyhteydet asiakkaisiin.
Mirja Tarssanen kertoi IkäArvokas hankkeen loppupalaverista. Hankkeen aikana on kohdattu monia yksinäisiä ikäihmisiä. Korttelikerhoja on perustettu. Ohjaajina ovat diakoniatyöntekijöiden ohella toimineet vapaaehtoiset. Korttelikerhotoiminalle toivotaan jatkoa. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vanhustyön vuosikellossa on korttelikerhotoiminta ja välittämisen verkoston kokoukset huomioitu. Etsivä vanhustyö -seminaari pidetään tiistaina 6.9.2016 Kansallismuseon auditoriossa Helsingissä. Seminaarin tavoitteena on tuoda esiin etsivän vanhustyön aihetta ja sen merkitystä sekä toteuttamismahdollisuuksia
vanhustyön kentässä.
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10 / 37 §

Lautakunnan jäsenten puheenvuorot
Teknisen lautakunnan edustaja Jaana Strandman kertoi, että Anttolan palvelukeskuksen laajennus toteutuu. Palvelukeskukseen tulee 22 asukaspaikkaa, joissa 17 pitkäaikaispaikkaa, 4 lyhytaikaispaikkaa ja yksi kriisipaikka asiakkaille.
Asuntomessujen rakentaminen etenee suunnitellusti, aikataulun mukaisesti.
Kaupungin talouden tasapainottaminen jatkuu siten, että ilmoituksia vähennetään ja metsää myydään.
Kiinteistönjohtajana on aloittanut 1.4.2016 Jarkko Hyttinen
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan edustaja Hannu Toivonen kertoi työryhmän esityksestä jossa mm. kehotetaan ihmisiä tekemään ja toimimaan. Kirjastojen yhteyteen suunniteltaisiin enemmän muita palveluja. Areenan valmistuttua sen käyttöprosentti tulisi olla täysillä.

11 / 38 §

Muut asiat
Tapani Lyyra kysyi lautakunnan edustajilta, kuinka hyvin vanhusneuvosto ja
vanhusneuvoston toiminta tunnetaan valtuustossa ja neuvostossa. Niin Jaana
Strandman kuin Hannu Toivonen olivat sitä mieltä, että vanhusneuvoston toiminnasta ei juuri tiedetä. Jaana Stradman ehdotti, että vanhusneuvoston kokousten esityslistat voisivat olla esille samalla tavalla kuin esimerkiksi valtuuston ja neuvoston pöytäkirjat ovat. Kokousten esityslistat ovat nyt näkyvillä
vanhusneuvoston omalla sivulla.

12 / 39 §

Seuraava kokous
Seuraava kokous oli suunniteltu pidettäväksi 1.9.2016 Jyväskylän vierailun yhteydessä. Vierailuajankohta on muuttunut joten seuraava kokous on 1.9.2016
klo 13 Mikkelin Setlementin tiloissa os. Porrassalmenkatu 26.

13 / 40 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Pöytäkirja tarkastettuna ja oikeaksi todettuna hyväksytään Mikkelissä 25.5.2016

Raimo Nieminen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pirkko Pöyry
Pöytäkirjan tarkastaja

