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Aika:

28.09.2015 klo 9- 11.25

Paikka:

Kokoustila, Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 Kyrö

Paikalla:

Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit
Jarmo Sinisalo, Pöytyän sotaveteraanit
Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton Karinaisten yhdistys
Marja-Liisa Virtanen, Eläkeliiton Pöytyän yhdistys
Markku Autio, 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
Aarno Toivonen, Pöytyän kunta
Mirjami Flemmich, Pöytyän kunta
Anne-Mari Lehti, vastaava sairaanhoitaja, Pöytyän kunta, § 5 ajan
Tuula Kullanmäki, Pöytyän kunta
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1) Kokouksen avaus
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi- Hurttila avasi kokouksen.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 21.09.2015. Vanhusneuvosto
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Kokouksen pöytäkirjan tarkistajien valinta
Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Jaakko Mäkelä ja Veikko Rantala.
Pöytäkirjan tarkastus on Kyrön kunnantalolla maanantaina 05.10.15 klo 15.

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin niin, että kohdaksi 12 merkataan liikuntatapahtuman palaute.

5) Hoitajamitoitus käytännössä
Palvelutalo Kotikarpalon vastaava sairaanhoitaja Anne-Mari Lehti kertoo johtamansa talon
hoitajamitoituksesta käytännössä.
Palvelutalo Kotikarpalo on 38 -paikkainen palvelutalo, näistä paikoista kaksi on lyhytaikaispaikkaa. Mitoitusluku Kotikarpalossa on 0.58 eli vähän pienempi kuin Kartanokodissa.
Töissä on 21 ja ½ vakituista hoitajaa sekä kaksi varahenkilöä, jotka työllistyvät talon
lomissa ja vapaissa. Talo jakautuu neljään osaan: ns. vanha puoli on perustettu 2001, siinä
on kaksikymmentä paikkaa ja se jakautuu kahteen osaan, yhdeksään ja yhteentoista
paikkaan. Uusi puoli on valmistunut 2007. Sekin jakautuu kahteen osaan ja molemmissa on
yhdeksän asukaspaikkaa.
Henkilökunta jakautuu niin, että arkiaamuissa on kahdeksan hoitajaa töissä aamuvuorossa
eli joka osastolla on aamussa kaksi hoitajaa. Iltavuorossa ns. vanhalla puolella on kolme
työntekijää ja ns. uudella puolella kolme, joista kaksi on dementiaosastolla, toinen heistä
tulee auttamaan ryhmäkodin puolelle tarvittaessa. Ryhmäkodin asukkaiden kunto on hieman
parempi muihin verrattuna, joten siellä asukkaat voivat pärjätä pienemmänkin avun turvin.
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Viikonloppuisin on käytössä ns. pyhämiehitys eli silloin on priorisoitu töitä eikä sinne ole
suunniteltuna siivouksia eikä kylvetyksiä. Miehityksestä ylipäätään voi sanoa, että talossa
on sijaisia käytössä miltei koko ajan, on pitkiä poissaoloja kuten äitiyslomat ja niiden lisäksi
äkilliset sairauspoissaolot. Sijaisia on ollut saatavilla aika hyvin, tosin on myös jouduttu
tekemään ns. tuplavuoroja. Kylvetykset ovat yleensä aamupäivisin, paitsi dementiaosastolla,
jossa ne ovat iltaisin, näin saadaan rauhoitettua iltaa ja yö sujuu levollisemmin.
Hoitajamitoitus tuntuu Lehden mukaan riittävältä ja yhteistuumin he pystyvät selviytymään
töistä ilman sijaista organisoimalla työvuoroja. Viikonloput tosin ovat haavoittuvaisempia,
koska niissä on alun perinkin pienempi miehitys. Hoitajamitoituksen toteutuminen on myös
paljolti kiinni asennoitumisesta ja osittain myös asukkaiden hoitoisuudesta. Asukkaiden olosuhteet pyritään luomaan sellaisiksi, että he tuntevat olonsa kotoisaksi, koska palvelukoti on
heidän kotinsa.
Virkistystoiminta Kotikarpalossa ei tällä hetkellä toteudu juurikaan kuin ulkopuolisten avulla
kuten veteraanilaulajat, kansalaisopiston kerho, liikuntatoimi jne. Itse järjestetään mm. bingoa ja käydään ulkona. Varsinaista virikevastaavaa ei nyt ole tällä hetkellä, mutta tarve olisi,
jotta toiminta voisi olla säännöllistä. Henkilökunnasta voidaan sanoa, että osa on virikkeellisempää kuin toiset. Samoin asukkaista osa on osallistuvampaa. Nykyisellään tiistaisin ja
torstaisin on ohjelmaa, esim. hartaushetki. Tulevalle vanhustenviikolle on suunniteltu ohjelmaa mm . päiväkotilapset tulevat esiintymään. Vapaaehtoiset puolestaan toteuttivat jo toista
kesää torikäyntejä, jolloin viisi asukasta pääsi torille joka viikko ellei sää ollut esteenä.
Liikuntatilaisuuksia oman talon puolesta ei ole järjestetty. Maanantaisin on liikuntatoimen
järjestämä tuolijumppatilaisuus, johon oman talon asukkaat voivat myös osallistua. Liikuntaa
voisi Lehden mukaan viikko-ohjelmaan lisätä. Ulkoillessa voi myös antaa asukkaan voimiensa mukaan kävellä esim. rollaattoriin nojautuen. Tällä hetkellä asukkaista kaksi on täysin
vuodepotilaana. Muut joko kävelevät itse tai heidät autetaan istumaan. Pääsääntöisesti asukkaat ruokailevat ruokasalissa lounaan.
Vanhusneuvosto on tehnyt marraskuussa 2014 aloitteen tavoitteellisen liikunnan lisäämisestä
päiväohjelmaan. Aloite on hyväksytty kunnanhallituksessa kesäkuussa 2015 käytyään ensin
perusturvalautakunnassa kierroksella. Vastaavalta sairaanhoitajalta kysyttiin, näkyykö kirjallisena se, miten liikuntaa pyritään toteuttamaan ja lisäämään asukkaan hoidossa. Lehden mukaan Kotikarpalossa on manuaalinen seuranta asukkaiden kohdalla liikunnassa ja liikunta
kirjataan päivittäin myös Effica- tiedostoon. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan tavoitteellinen
liikunta on kirjattuna heille, joiden kanssa siitä on tullut puhetta hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehdessä. Järjestelmällisesti kaikille sitä ei ole tullut kirjattua. Vanhusneuvosto katsoo,
että tavoitteellisen liikunnan lisääminen tulee kirjata kaikille päiväohjelmaan hyväksytyn
aloitteen mukaisesti.
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Keskusteltiin myös mahdollisuudesta käyttää fysioterapeuttia esim. hoito- ja palvelusuunnitelman teon yhteydessä. Tällä hetkellä Kotikarpalossa käyvät yksityiset fysioterapeutit kuntouttamassa asiakkaita omakustanteisesti. Terveyskeskuksen fysioterapeutti
käy esim. silloin, kun asukas saapuu vuodeosastolta vakituiselle paikalle. Siirtoapuvälineitä
Kotikarpaloon on saatu käyttöön ja niitä myös käytetään.
Keskusteltiin aamu- ja iltavuorojen päällekkäisestä ajasta ja sen hyödyntämisestä ulkoiluun
ja virkistystoimintaan. Raportointi on tärkeä osa työtä, mutta Lehden mukaan sen osuus on
painottunut kuitenkin liikaa. Kotikarpalo on asukkaittensa koti, joten suuria muutoksia ei tule
päivittäin. Vanhusneuvosto katsookin, että toimintaa tulee kehittää myös tältä osin.
Vanhusneuvosto on tehnyt aloitteen myös savuttomasta kunnasta vuonna 2010, joka on myös
hyväksytty käytänteeksi kesäkuussa 2010. Vanhusneuvosto halusi tietää, miten savuttomuus
näkyy Kotikarpalossa. Parantamisen varaa asian suhteen henkilökunnalla on, sillä ”sisäpiha”
on tiedossa vierailijoilla. Hajuhaitta on iso hoidettaessa tupakansavuisena ikäihmisiä.
Vanhusneuvosto toteaa, että tähän seikkaan tulee kiinnittää huomiota.
Kysyttäessä hyvän hoidon kriteerejä Kotikarpalossa, Lehti kuvailee sen tarkoittavan asukkaan hyvää oloa, kodinomaisia puitteita sekä asukkaiden arjen päivittäisissä toiminnoissa
tukemista. Esimerkiksi Lehti antaa sen, että asukkaat saavat nukkua pidempään halutessaan.
Kotikarpalo saa kiitosta siitä, että on voinut toimia hätämajoituspaikkana ja on antanut hyvää
hoitoa heille sekä vakituisille asukkaille.
Vanhusneuvosto toteaa, että kaiken kaikkiaan henkilöstömitoitus ei ole se ratkaiseva tekijä,
vaan henkilökunnan asenne hoitotyöhön. Tällä saralla jokaisella on kehittämisen varaa.

6) Asiointiliikenteen käyttö kesällä 2015
Talouspäällikkö Aino-Liisa Jalonen on kertonut, että kesällä asiointiliikennetaksilla
Yläneeltä Riihikoskelle on ollut käyttöä muina kertoina paitsi ensimmäisellä kerralla. Hän
arveli sen kerran käyttämättömyyden syyksi lyhyen ajan ilmoituksen ja ensimmäisen
ajokerran välillä.
Keskusteltiin asiointiliikenteen aikataulujen lähettämisestä myös vanhusneuvoston jäsenille
isona tulosteena. Tehtävä jäi Jari Järvelän tehtäväksi. Tulosteet tulee viedä tärkeimpiin
paikkoihin, missä ikäihmiset käyvät. Asiointiliikenteen aikataulutua tulee olla myös jokaisessa kuntalehdessä, jotta asiointiliikennettä opittaisiin tuntemaan.
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7) Kommentit polkupyörähankinnasta
Sähköavusteinen sivuvaunupolkupyörä on ollut kokeilussa Kartanokodissa kesäkuussa ja
vanhusneuvostossa on mietitty sellaisen hankkimisesta kuntaan. Perusturvalautakunnan
kantaa asiaan on odoteltu. Ilmeisesti asia ei ole ollut käsiteltävänä erillisenä asiana
perusturvalautakunnassa. Eino Salo lupasi ottaa yhteyttä perusturvajohtajaan ja kysyä, missä
asian suhteen nyt mennään.
Keskusteltiin myös siitä, että yhdistykset sekä kunta yhdessä hankkisivat pyörän yhteiseen
käyttöön kuntaan.

8) Sähköinen asiointilaatikko
Yhteistyö atk-palveluiden kanssa asian käytäntöön saamiseksi ei ole toiminut eli ei ole
olemassa omaa vanhusneuvoston palautelaatikkoa käytössä. Vanhusneuvoston sihteeri
ottaa yhteyttä atk-puolelle ja selvittää, minkälaisia asioita palautelaatikon toimintaan
saattaminen vaatii käytännössä.

9) Excell - taulukko
Käytiin lävitse excell- taulukkoon kootut vanhusneuvoston tekemät aloitteet ja kannanotot.
Asiat, jotka tarvitsevat vielä selvittämistä tai kommentointia
- ulkoliikuntalaitteiden käyttöaste. Kysytään asiaa liikuntatoimen ohjaajalta Markus
Salolta.
- saavatko omaiset palvelukeskuksista kahvin ilmaiseksi tullessaan katsomaan asukasta
- tavoitteellisen liikunnan kirjaaminen asukkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmaan
palvelukeskuksissa
- pyörätuolien jalkatukien käyttö ulkoiluun lähdettäessä varsinkin, kun ulkopuoliset
tulevat ulkoiluttamaan
- vammaispysäköintipaikkojen merkitseminen. Ilmeisesti merkinnät puuttuvat vielä
Riihikosken kirjaston pihalta sekä perusturvapalvelujen keskuksen pihalta
- liikenneturvallisuussuunnitelma. Kuntaan ei vieläkään ole perustettu liikenneturvallisuus työryhmää. Asia on teknisen toimen alainen.
- onko aggregaatti ja valmius kaikkiin palvelukeskuksiin hankittu? Jari Järvelä lupasi tarkistaa asian.
- ruokahuollon asiakastyytyväisyys-kysely käsitellään seuraavassa kokouksessa
- Kartanokodin intervallipaikka. Vanhusneuvosto tekee asiasta aloitteen perusturvalautakunnalle.
(LIITE 1.)
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vanhusneuvoston aloite omaishoidon vapaan maksuttomuudesta
selvitys haja-asutusalueella asuvien ikäihmisten palveluista,
asumisesta. Nettiin lomake, kenen vastuulla?

toimintakyvystä,

10) Yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto
Vammaisjärjestöt kutsuttiin koolle 25.9.2015 selvittämään sitä, kuka edustaa järjestöjä
loppuvaalikauden yhdessä vanhusneuvoston kanssa. Neljä järjestöä oli edustettuna
ja valituksi tuli allergia- ja astmayhdistyksen edustajana Seija Lempiäinen. Varalle
valittiin Yrjö Kyläpekka, joka edustaa munuais- ja maksayhdistystä. (LIITE 2.)
Koska Seija Lempiäinen on ollut vanhusneuvostossa Eläkeliiton Pöytyän yhdistyksen
varajäsen, pitää ko. yhdistyksen valita hänen tilalleen uusi varajäsen. Ilmoitetaan
kunnanhallitukselle ehdotus vammaisjärjestöjen edustajaksi.

11) Päivätoiminnan toteutuminen joka kuntakeskuksessa
Viime kokouksessa puhuttiin mahdollisuudesta saada viriketoimintaa myös palvelutalo
Kotikarpaloon. Riihikodin viriketoiminnan ohjaaja on nyt vuorotteluvapaalla ja hänen
sijaisensa toivottiin voivan olla päivän viikossa Kotikarpalossa.
Nyt on käynyt ilmi, että viriketoiminnan sijaisella ei ole käytettävissään autoa, millä
kulkea. Keskustellaan organisoimisesta sekä Riihikodin vastaavan sairaanhoitajan,
sijaisen, koulutoimenjohtajan ja perusturvajohtajan kanssa.

12) Liikuntapäivän palaute
Ikiliikkuja –päivän pääorganisaattori Anni Tuomi on lähettänyt sähköpostia päivästä ja
kiittänyt hyvästä yhteistyöstä. Päivä oli hänen mukaansa onnistunut. Koululta on tullut
myös hyvää palautetta. Sieltä on ehdotettu, että päivästä tulisi perinne. Todettiin, että
kävijöitä oli n. 70. Todettiin myös, että seuraavaksi kannattaa olla tilaisuus vain sisätiloissa, sillä näin paikat olisivat helposti saavutettavissa ja säästä ei ole ongelmaa.

13) Muut asiat
Muita asioita ei tule esille.
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14) Seuraava kokoontuminen
Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää maanantaina 30.11.2015 klo 9 Riihikoskella
perusturvapalvelujen keskuksessa.

15) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25.

Elina Keloniemi- Hurttila
puheenjohtaja

Tuula Kullanmäki
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jaakko Mäkelä

Veikko Rantala

MUISTIO invalidijärjestöjen kokoontumisesta

LIITE 2.

Aika: perjantai 25.09.2015 klo 9.30-10.05
Paikka: Riihikosken seurakuntatalo, Kauppakuja 2, 21870 Riihikoski
Paikalla:

Reino Tuhkonen, Loimaan Seudun sydänyhdistys ry
Paula Tuhkonen, Loimaan Seudun diabetesyhdistys ry
Raimo Nummelin, Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry
Seija Lempiäinen, Loimaan Seudun allergia- ja astmayhdistys ry
Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta, Sotainvalidien veljesliiton Pöytyän osasto
Tuula Kullanmäki, Pöytyän kunta, vanhusneuvoston sihteeri, muistion laatija

Kutsu lähetetty:

Loimaan Seudun Sydänyhdistys ry
Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry
Loimaan Seudun Kuulo ry
Loimaan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry
Varsinais-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry
Loimaan Seudun mielenterveysyhdistys Savikki ry
Lounais-Suomen MS-yhdistys ry
Turun Seudun Psoriasisyhdistys ry
Sotainvalidien Veljesliiton Pöytyän osasto ry
Pöytyän kehitysvammaisten Tuki ry

1. Taustaa
Pöytyän kuntaan on tehty aloite vammaisneuvoston järjestämisestä. Pöytyän
kunnanhallitus on asiaa käsitellyt ja pyytänyt vanhusneuvostoa valmistelemaan asiaa.
Vanhusneuvoston sihteeri on lähettänyt saamiensa yhteystietojen perusteella kutsun
yllä mainituille vammaisjärjestöille tulla keskustelemaan heidän edustajansa
valitsemiseksi loppu vaalikaudeksi.
2. Keskustelu asiasta
Reino Tuhkonen tuo esiin, ettei hän halua olla edustaja. Raimo Nummelin esittää
valittavaksi Yrjö Kyläpekkaa, jonka kanssa hän on asiasta keskustellut ja joka ei ole
kieltäytynyt tehtävästä. Seija Lempiäinen on kiinnostunut olemaan vammaisjärjestöjen
edustaja.
Koska kaksi nimettyä ehdokasta, joista toisen edustaja paikalla ja toinen itse paikalla,
kysyttiin Reino Tuhkoselta ja Paula Tuhkoselta mielipidettä ja heidän molempien
kanta oli paikalla oleva edustaja ja Seija Lempiäinen.
Varajäseneksi tuli siis valituksi Yrjö Kyläpekka.
Vammaisjärjestöjen edustajaksi loppuvaalikaudeksi esitetään Seija Lempiäistä, joka
edustaa Loimaan seudun allergia – ja astmayhdistystä ja varalle esitetään Yrjö
Kyläpekkaa, joka edustaa Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistystä.
3. Muut asiat
Keskustelua siitä, mitä vanhusneuvosto tekee sekä Pöytyän tarjoamista palveluista.
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VANHUSNEUVOSTON ALOITE LYHYTAIKAISPAIKAN SAAMISEKSI
YLÄNEELLE KARTANOKOTIIN/28.09.2015

Vanhusneuvosto on kokouksessaan 28.09.2015 keskustellut mahdollisuudesta saada
lyhytaikaispaikka Yläneelle Kartanokotiin. Asiasta oltiin yksimielisiä ja siksi vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen lyhytaikaispaikan saamisen selvittämiseksi.
Vanhusneuvosto ymmärtää, että Kartanokodissa on vähiten asumispalvelupaikkoja ja
Yläneen alueella on ollut eniten kunnassa asumispaikkojen saannin tarvetta. Kaikesta
huolimatta Yläneen alueen ikäihmiset ja heidän omaisensa ovat toivoneet jo pitkään
mahdollisuutta saada lähelle lyhytaikaispaikka. Tämä auttaisi myös omaishoitajaa luopumaan hetkeksi omaisestaan sekä edistäisi näin pidempään kotona selviytymistä.
Sekä palvelutalo Kotikarpalossa että Riihikoti palvelukeskuksessa molemmissa on kaksi
lyhytaikaispaikkaa. Tasavertaisuudenkin vuoksi olisi hyvä saada myös Yläneelle lyhytaikaispaikka. Ellei lyhytaikaispaikkoja ole mahdollisuutta lisätä, onko lyhytaikaispaikan
siirto jommastakummasta kunnan muusta palvelukeskuksesta Yläneelle mahdollinen?

Vanhusneuvoston puolesta
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto

