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Aika:

30.11.2015 klo 9- 11.40

Paikka:

Perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, 21870 Riihikoski

Paikalla:

Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit
Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit
Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton Karinaisten yhdistys
Marja-Liisa Virtanen, Eläkeliiton Pöytyän yhdistys
Heimo Pohjanpalo, Eläkeliiton Yläneen yhdistys
Eino Salo, Yläneen Eläkkeensaajat ry
Leena Niemi, Sotainvalidien veljesliitto/Pöytyän osasto ry
Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky
Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta
Risto Maula, Yläneen rintamaveteraanit
Jari Järvelä, Kyrön seudun sotaveteraanit
Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta
Seija Lempiäinen, Loimaan seudun allergia- ja astmaliitto
Aarno Toivonen, Pöytyän kunta
Mirjami Flemmich, Pöytyän kunta
Sanna Maanpää, vastaava sairaanhoitaja, Pöytyän kunta, § 5 ajan
Tuula Kullanmäki, Pöytyän kunta
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1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi - Hurttila.
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 20.11.2015. Vanhusneuvosto
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja.
3) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Leena Niemi ja Seppo Eskola. Pöytäkirjan tarkastus on perusturvapalvelujen keskuksessa maanantaina 07.12.15 klo 15.00.
4) Esityslistan hyväksyminen
Muissa asioissa käsitellään ruokahuollon kyselytulokset tältä vuodelta. Esityslista hyväksyttiin muilta osin.
5) Polkupyörähankinnan viimeiset tiedot
Sähköavusteista sivuvaunupolkupyörää on mietitty vanhusneuvostossa hankittavaksi kuntaan. Perusturvalautakunnan kantaa asiaan on vanhusneuvoston jäsen Eino Salo kysellyt
perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhöseltä. Käsitys on, että tuskin kunta pystyy tulemaan
hankkeeseen mukaan: asiaa on käsitelty perusturvalautakunnassa testamenttivarojen käytön
suunnitelmien yhteydessä: lautakunta on päättänyt käyttää testamenttivarat puolipäiväisen
fysioterapeutin palkkaamiseen.
Keskusteltiin mahdollisuudesta lähettää pyyntö paikkakunnan yhdistyksille ottaa kantaa ensi
tammikuun aikana mahdollisuuteen tulla mukaan rahoittamaan polkupyörän hankintaa.
Tulosten perusteella katsotaan millaiseen tulokseen päästään. Kyselyyn suunniteltiin
laitettavaksi kuva pyörästä, tekstiä sen käyttösuunnitelmista, merkityksestä palvelutaloille,
kuljetussuunnitelmasta ja kopio Auranmaan Viikkolehdessä olleesta jutusta polkupyörän
käytöstä Kartanokodilla kesällä 2015.
6) Hoitajamitoitus käytännössä Riihikodilla
Vastaava sairaanhoitaja Sanna Maanpää kertoi Riihikodin hoitajamitoituksesta Riihikoti
palvelukeskuksen näkökulmasta.
Riihikodin hoitajamitoitus laskennallisesti on 0.57. Talossa on asukkaita on 38 ja sen lisäksi
on käytössä kaksi intervallipaikkaa. Virallinen paikkamäärä on 37, mutta koska talossa on
pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

PÖYTYÄN KUNTA
VANHUSNEUVOSTO

30.11.2015 _________3.__

aviopari, on asukasmäärä yksi enemmän. Hoitajia talossa on 21 ½ , joista 17 on lähihoitajia,
2 on hoitotyöntekijää, yksi oppisopimusharjoittelija, sairaanhoitaja sekä vastaava sairaanhoija. Riihikoti palvelukeskus jakautuu neljään eri yksikköön ja henkilökunta niihin niin, että
Ryhmäkoti 1:ssä ja Ryhmäkoti 2:ssä on aamussa kaksi hoitajaa, illassa näissä yksiköissä on
yksi hoitaja kummassakin sekä lisäksi yksi yhteinen hoitaja. Palveluasumisyksikössä on aamussa ja illassa yksi hoitaja ja dementiayksikkö Riihituvalla kaksi hoitajaa aamussa ja illassa. Yövuorossa on kaksi hoitajaa huolehtimassa koko talosta. He vastaavat myös vanhusten
rivitaloilta tuleviin yöllisiin hälytyksiin sekä huolehtivat osaltaan vaatehuollosta.
Työ sujuu tällä mitoituksella ihan hyvin. Sijaisrekrytoinnissa on hankaluutta. on vaikea
päteviä, lyhytaikaisia sijaisia. Tämän vuoksi kouluttamattomia sijaisia joudutaan käyttämään
melko paljon nimenomaan akuutteihin, lyhyisiin sijaisuuksiin. Vajaita vuoroja henkilöstössä
ei kuitenkaan ole jouduttua tekemään. Kouluttamattoman työparina on ollut koulutettu henkilö ja talosta löytyy joka vuorossa koulutettu henkilö. Tuplavuoroja ei ole paljoa jouduttu
tekemään. Henkilökunta on ollut joustavaa ja tullut vapaapäivältäänkin kutsuttuna tekemään
tarvittavan vuoron ja saanut sitten siitä vapaata. Viikonloput mennään samalla miehitysmitoituksella kuin arkenakin. Pätkäaamujen tekeminen on mahdollistanut tämän. Yövuoroja
voi maksimissaan listassa tehdä kahdeksan. Mieshoitajia ei Riihikodilla ole vakituisessa työsuhteessa, mutta sijaisena on. Osa hoitajista kiertää eri osastoja ja osa on vakituisesti omalla,
samalla osastollaan. Kiertäminen on vapaaehtoista.
Arkiaamut alkavat perushoidollisin toimin esim. pesuilla. Arkisin suihkutetaan osastoilla
yksi asukas ja illalla toinen asukas. Viikonloppuisin ei juurikaan ole isoja pesuja jouduttu
tekemään. Viikonloppu on rauhallisempaa aikaa niin asukkaille kuin työntekijöillekin.
Talossa on viriketoiminnan ohjaaja ja näin joka päivä on jotain suunniteltua ohjelmaa. Tämä
ei kuitenkaan poista sitä, etteikö henkilökunnan tarvitsisi sitä järjestää myös. Virikkeellisyys
arjessa voi olla työn lomassa tapahtuvaa, ei mitään suureellista järjestettyä ohjelmaa. Tämä
on paljolti hoitajan ammattitaidosta kiinni. Hoitajia on ohjeistettu suullisesti ja he ovat päässeet myös osallistumaan koulutuksiin. Keskusteltiin myös siitä, että hoitajien tulee motivoida asukkaita osallistumaan viriketoimintaan ja ulkoiluun. Toivottiin, että ulkoilutuspäivinä
asukkaat olisivat valmiiksi puettuja ja pyörätuolit kunnossa. Ulkoiluttamisvuorot on dementiayksikön työvuoroihin merkitty, muun palvelukeskuksen puolella ei vielä. Riihituvan
(muistisairaiden yksikkö) puolella asukkaiden osaston toimintaan, viriketoimintaan ja ulkoilutukseen osallistuminen on aktiivisempaa. Samoin asukaslähtöisyys.
Vanhusneuvosto on tehnyt aloitteen tavoitteellisen liikunnan lisäämisestä. Riihikodilla kirjataan Efficaan ulkoilutukseen osallistuminen ja hoito- ja palvelusuunnitelmassa ei vielä
kaikilla ole siitä merkintää, mutta se merkitään, kun hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetään puolivuosittain. Ulkopuolisina vierailijoina käy esim. Eläkeliitto, Pöytyän Pojjaat,
kaverikoirat ja Tuula ja Toivo.
Valmiussuunnitelmat kriisiaikaa varten ovat kunnossa. Harjoituksia pitäisi järjestää jokaisessa palveluksessa. Aggregaattivalmius löytyy ja se tuodaan tarvittaessa taloon. Riihikodin
hoitajakutsujärjestelmä uusitaan ja sen myötä Riihituvan ovea ei tarvitsisi enää lukita.
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Hyvän hoidon kriteereiksi Sanna Maanpää mainitsee vanhuutta ja ikäihmistä arvostavan
hoitotyön, hoitajan tulee seistä sen työn takana, mitä hän tekee, jokaisen hoitajan pitäisi
lähteä töistä hyvällä mielellä ja miettiä, että on antanut kaikkensa, mitä voi antaa. Hyvä
hoito näkyy vanhuksessa. Hänet pitää huomioida yksilöllisenä hänen tarpeineen.
7) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
Puheenjohtaja Elina Keloniemi- Hurttila on tehnyt yhdistetyn toimintasuunnitelman ja
talousarvion excell –taulukko muotoon. Taulukko on jaettu tavoite, asia, toimenpide,
toteutus, arviointi, onnistuminen ja kustannus osioon.
LIITE 1.

8) Sähköinen palautelaatikko
Keskustellaan, mitkä kentät palautelaatikkoon tarvitaan, mitkä ovat pakollisia käyttää,
halutaanko antaa vastausmahdollisuus, mihin sivulle palautelaatikko laitetaan, tarvitaanko
linkki palautelaatikosta etusivulle ja kenelle posti tulee luettavaksi.
Palautelaatikko halutaan kunnan etusivulle. Palauteviesti tulee luettavaksi vanhusneuvoston
sihteerille. Kentiksi tulisivat: palautteen aihe- ja viestikentät. Tieto, että mikäli viestinlähetjä haluaa, että vanhusneuvosto vastaa viestiin, pitää hänen kirjoittaa myös yhteystietonsa.
Lisäksi on hyvä olla varmistuskysymys roskapostirobotin välttämiseksi: paljonko on 3 + 5?
9) Viriketoiminnan toteutuminen
Viime vanhusneuvoston kokouksen jälkeen avopalveluohjaaja keskusteli Riihikodin viriketoiminnan ohjaajan sijaisen sekä vastaavan sairaanhoitajan kanssa. mahdollisuudesta, että
viriketoiminnan ohjaaja olisi yhtenä päivänä viikossa järjestämässä toimintaa myös
Kotikarpalossa.
Perusturvajohtaja haluaa, että Kotikarpalon hoitajat aloittavat
viriketoiminnan lisäämisen itsenäisesti ennen kuin sinne annetaan ulkopuolista työntekijää.

10) Päivätoiminnan toteutuminen joka kuntakeskuksessa
Olisi tärkeää, että kaikki kunnan ikäihmiset olisivat myös päivätoiminnan suhteen tasaarvoisia. Kotikarpalossa ei ole ollut päivä- tai viriketoimintaa. Vanhusneuvosto päättää
tehdä aloitteen asiasta perusturvalautakunnalle.

11) Muut asiat
Puheenjohtaja Elina Keloniemi- Hurttila kertoo ravitsemuskyselyn tuloksista. Tulokset ovat
luettavissa myös kunnan nettisivuilla teknisen toimiston osiossa.
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12) Seuraava kokoontuminen
Päätettiin, että seuraava kokous on maanantaina 25.01.2016 klo 9 Kartanokodilla.
13) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40

Elina Keloniemi- Hurttila
puheenjohtaja

Tuula Kullanmäki
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Leena Niemi

Seppo Eskola

