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Vanhusneuvoston kokous

Aika

Paikka

Torstai 12. 5. 2022 kello 9

Omenamäen palvelukeskus, kokoushuone Melba/Silva

Läsnä

Poissa

Numelin Carl-Johan
Aarttila Ros-Mari

Dahlqvist Bengt
Heinonen Lars
Karvonen Ritva
Knuuttila Hilkka
Kohonen Eila
Koskelainen Soili

Luoma Anja
Seittamo Tuire

Hiltunen Kirsti

Sorjonen Leena

puheenjohtaja

sihteeri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätös-
valtaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ros-Mari Aarttila ja Hilkka
Knuuttila.

3 Ajankohtaiset asiat, vammais- ja vanhuspalveluiden johtaja Krister Lindman

Koronatilanne on ollut haastava koko alkuvuoden. Osastoja
on ollut suljettuina, koska sekä asiakkailla että henkilö-
kunnalla on ollut paljon koronatartuntoja. Henkilökunnan
tartunnat ovat nyt rauhoittuneet. Asiakkaiden koronakuolemia
on onneksi kuitenkin vähän.
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Porvoossa ei ole lakkoiltu. On ollut vain ylityö- ja vuoron-
vaihtokielto. Tilanne on juuri nyt pelottava, kun Tehyjä Super
eivät suostuneet ehdotukseen. Toivottavasti ei kotihoitoon ole

tulossa joukkoirtisanoutumisia.

Kaikille yli 80-vuotiaille on annettu 4. rokotus. Tästä viikosta
alkaen kaikille yli 65-vuotiaille kotihoidon asiakkaille annetaan
4. rokotus.

Henkilöstötilanne on ollut todella haastaava koko vanhus- ja
vammaispalveluissa. On rekrytoitu paljon henkilöitä kesäksi,
jotta vakituinen henkilöstö voi viettää kesälomansa.
Yksityisiltä työvoiman ostaminen on ollut kallista.
Naapurikunnissa on yhtä paha tilanne. Kouluihin ei ole ollut
riittävästi hakijoita ja se vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

Toukokuun lopulla avataan kotona asuville ikäihmisille
Omenamäen olohuoneessa uudenlainen viikoittainen samana

viikonpäivänä ja samaan kellonaikaan toteutettava
vastaanotto. Ajan myötä vastaanotolla voi saada mitä
todennäköisimmin esim. fysioterapeutin, ravitsemus-
terapeutin, Jalkahoitajan ja farmaseutin palveluita. Myös
kuulokojeiden tarkistuksia on tulossa. Heinäkuussa
vastaanotto on suljettu, mutta elokuussa se jatkuu taas.

Suunnitteilla on, että syksyllä alkaisi myös sairaanhoitajan
vastaanotto. Opiskelijat voisivat tulla pitämään esim. luentoja
vastaanotolle.

Kun tiedote asiasta on valmis, sihteeri toimittaa sen myös
vanhusneuvoston jäsenille. Palvelua on tarkoitus mainostaa
myös lehdissä.

Lindman tarjosi mahdollisuutta, että vanhusneuvosto voisi
saada myöhemmin esityksen esim. Ann-Sofie Silvennoiselta
hyvinvointialueeseen siirtymisen nykyvaiheesta. Jäsenet
olivat sitä mieltä, että paras ajankohta esitykselle olisi
asioiden keskeneräisyyden vuoksi vasta syksyllä.
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Potilastietojärjestelmiä ym. ohjelmia tullaan käyttämään vielä
aika pitkään, vaikka siirrytäänkin hyvinvointialueisiin ensi
vuoden alussa.

Hyvinvointialueen uudeksi toimitusjohtajaksi haki 7. Valinta
tehdään ennen kesälomia.

Vanhustenviikon suunnittelu, 2. -9. 10.

teemana Yhdessä luontoon -Joka iän oikeus

Petra Bärlund-Hämäläinen on varannut Kantele-talon
lauantaina 8. 10. Aikaisemmin Kantele-talolla on ollut messut,
mutta koronan vuoksi niitä ei ole voitu siellä viime vuosina

pitää. Leena Sorjonen on luvannut ottaa selvää messu-
asiasta. Aikaisemmin messuilla on pidetty mm. esitelmiä
muotinäytös, yritysesittäytymisten lisäksi myös
eläkeläisyhdistyksillä omat standit. Ulkona hernekeittotarjoilu.

Pohdittiin sitä, pitäisikö perustaa työryhmä suunnittelemaan
vanhustenviikon ohjelmaa. Tapahtumapaikat pitää varata
hyvissä ajoin.

Ideoita vanhustenviikon ohjelmaksi:

Luonto-Liiton ideoima ja räätälöimä ohjelma
(esim. opastus)
Bremer on hyvä järjestämään liikuntaohjelmaa
luontoelokuva ikäihmisille tai jokin muu elokuvateatterin
kohdennettu elokuva

jonkinlainen retki ikäihmisille
Humla ja Kerkkoon ulkoilumaja tapahtumapaikkoina
vanhusneuvoston esittäytyminen jonkin ohjelman ohessa
yhteislaulutilaisuus (Marjukka Riihimäki), missä? (esim.
Omenamäen ruokasalissa)
hernekeittotarjoilu pitäisi olla ohjelman lomassa tänäkin
vuonna

Esitettiin myös ajatus, että avoin ikäihmisille tarkoitettu
infotilaisuus 14. 9, missä kaupungin edustajat tulevat
esitelmöimään eri aihealueista, voitaisiin siirtää yhdeksi
vanhustenviikon ohjelmaksi.
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Keskusteltiin avajaisjuhlan tapahtumapaikasta ja päädyttiin
siihen, että sihteeri varaa Linnankosken lukion liikuntasalin

sunnuntaiksi 2. 10. kello 14. Sihteeri tiedustelee, pääseekö
kaupunginjohtaja puhumaan tuolloin. Jonkinlaista
musiikkiesitystä mietittiin myös. Joku kiinnostusta herättävä
esitelmöitsijä pitäisi saada puhumaan luonnon merkityksestä
kaikenikäisille. Soile Koskelainen selvittää, voisiko Petteri
Saario puhua ja esittää ehkä pienen luontofilmin pätkän
tilaisuudessa. Vanhusneuvoston pj. tai joku muu voisi myös
pitää puheen.

Pitäisi jotenkin huomioida myös ihmiset, jotka eivät pysty
lähtemään esim. Omenamäestä minnekään. Yhdistykset ovat
aikaisemmin vierailleet ja esim. laulaneet Porvoon
palvelutaloissa. Pystyttäisiinkö järjestämään ulkoilutus-
seuraa? Aikaisemmin vanhusneuvoston jäsenet ovat
jakaantuneet ryhmiin ja ryhmät ovat vierailleet eri
palvelutaloissa.

Pitäisi saada jotenkin myös osallistettua esim. nuoria ym.
ikäryhmiä ikäihmisten kanssa? Vanhustenviikon ohjelmissa ei
ole ollut mitään ikärajoja.

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja

Eila Kohonen kävi läpi edellispäivänä pidetyn kokouksen
esityslistan kohdat ja avasi niitä. Eläkeläisyhdistykset ovat
saaneet hyvin avustuksia.

6 Seuraava kokous torstaina 16.6. kello 9 - 10. 30

Seuraavan kokouksen ajankohta on torstai 16.6. kello 9 -
10. 30. Kokous pidetään Omenamäen Palvelukeskuksessa.

7 Muut asiat Kansalaisaloite vanhusneuvoloista

Aloitteen voi allekirjoittaa 5. 11. asti osoitteessa
www. kansalaisaloite. fi.
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Hyvinvointialueelle olisi hyvä lähettää kannanotto, että pitäisi
perustaa oma vanhusneuvola myös hyvinvointialueelle.
Hilkka Knuuttila ja Eila Kohonen kirjoittavat ehdotuksen ja
kirje lähetetään Ann-Sofie Silvennoiselle.

Yhteistyötapaaminen vammaisneuvoston kanssa

Tapaaminen on 16.5. kello 18 Omenamäen juhlasalissa.

Kulttuuri-iltapäivä 16. 5.

Kulttuuri-iltapäivä järjestetään Taidetehtaalla Tehdassalissa
16. 5. kello 14-15. Elokuussa järjestetään toinen tilaisuus.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10. 25.

Carl-Johan Numelin

puheenjohtaja
Tuire Seittamo
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Ros-Mari Aarttila Hilkka Knuuttila
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