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Sanna Merikallio-Tepponen

Asiat
39

I Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jari J. Laiho avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
40 5 Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous la illisesti koollekutsutu ksi ja päätösva lta iseksi.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Heikinheimo ja Kari Virtanen

415 Kufttuuripäivä L7.LO.IOL8 klo 13 kaupungintalo kokoustila Tammi
Esitys: Kulttuuripäivään on kutsuttu avaussanat sanomaan kaupunginjohtaja
Lauri
lnna. Lauri lnna ei ole vielä varmistanut tulemistaan. Outi Korpelainen tulee

esittelemään Muistiluotsin toimintaa. Pertun pojat tulevat esiintymään. Laila
Vähälä
lausuu runoja. llmoittautumiset tapahtumaan 10.10.2018 mennessä puheenjohtaja
JariJ Laiholle p. Tilaisuuden kahvitus on klo12:30 kaupungintalon kahvila Kaneti
Omenassa.

Päätös: Merkitään tiedoksi

429 Talousarvio ZOL9
Esitys: Heikki Liede kertoi vanhusneuvostolle kuulumisia vanhuspalveluiden
esittämästä talousarviosta 2019. Mitään aivan erityistä ei ole tulossa
tulevaan
talousarvioon. Painopisteet ovat säilyneet jokseenkin samana viimevuosina.
Tulevaisuuden monimuotoiset asumismahdollisuudet ovat nyt mietinnässä

mitä ne
ovat ja miten niitä järjestetään esim. palvelusetelillä. Jari Laiho korosti,
että
julkisten kulkuvälineiden aikataulujen tarkistus ikäihmisten
näkökulmasta.
Palveluliikenteen lisäksi pitää olla mahdollisuus käyttää julkista liikennettä
klo 1g
jälkeen esim. harrastuksiin kansalaisopiston käynteihin jne.
Kotiin vietävien
ateriapalveluiden asiakkaiden valinnassa/palveluiden myöntämisessä
käytettäisiin
harkintaa asiakaskohtaisesti, eikä välttämättä vaadittaisi kotihoidon
asiakkuutta.
Vanhusneuvostolle on toiminnan tukemiseen suunnattu talousarviossa
budjetissa
on rajaa käytettävissä 12400€ vuodelle 2019.
Päätös: Vanhusneuvoston jäsenet toivovat, että tukipalveluiden
myöntämisen rajaalueita pitää tarkistella ainakin ateriapalveluiden ja kauppapalveluiden
kohdalla.
Merkitään tiedoksi.

43$ Mummodisko palaute
Esitys: Diskossa oli n. sata ösallistujaa, palaute positiivista. Yhteistyö toimi
loistavasti lhme ja Kumma yhdistyksen sekä Kiekkohait ry:n kanssa. Disko on saanut
jatkoon myöntävän lupau ksen Liiku ntatoimen ja vanhuspalveluiden pää lliköltä. Uusi

tapahtuma saa nimen Voimaa Vanhuuteen hankkeen alle K-65 bileinä ja tämä on
tarkoitus toteuttaa huhtikuussa 2019. Lehdistö teki positiivisen jutun tapahtumasta.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

44S Lautakuntien kuulumiset
Esitys:

keskusvaalilautakunta: Ei ikäihmisiä koskevia asioita
Sosiaalilautakunta: Talousarvio asiat ovat nyt esillä.
Rakennus-ja ym pä ristövirasto : Esteettömyys

as

iat

no

u

sevat yle isesti

rakennusluvissa mutta esille ei tullut erikseen ikäihmisiä koskevia asioita.

Opetuslautakunta: Ei ikäihmisiä koskevia asioita

Jätehuoltolautakunta: Ei ikäihmisiä koskevia asioita
Kaupunkikehityslautakunta: Julkisen kulkuneuvojen kartoitus ja hinnoittelu on
käsittelyssä. Kaupunkipyörä aloite on käsittelyssä.
Vapaa-ajan lautakunta: Ei ikäihmisiä koskevia asioita
Päätös: Merkitää n tiedoksi

45$ Muut asiat
Esitys:

kikehitysla uta ku n na n jä rjestä mä n i lta kou lu n pa la ute.
Päätös: Puheenjohtaja JariJ Laiho oli kutsuttuna paikalla. lkäihmisten ruokailusta
käytiin tilaisuudessa keskusteluja myöntämis kriteereistä. Ateriakuljetuksen säännöt
Ka u pu n

ja kriteeristöt ja lain tuomat ohjeistukset on avattu kokouksessa. Aterioiden
kuljetuksessa on paljon logistiikkaa koskevia haasteita. Vanhusneuvosto toivoo, että

heiltä kysytään mielipidettä jatkossa kun käsitellään ikäihmisten ruokailua koskevia
asioissa. Merkitään tiedoksi.
Esitys: Vanhusneuvostolle on

tullut kutsu Varsinais-Suomen Asiakasneuvonta.fi-

nettisivujen asiakasraatiin. Asiakasraati pidetään 11.10.2018 klo 13-15 Raision
ka u pu nginta lol la. Va n h usneuvosto pä ivä Helsi ngiss ä 7 .It.2OtB.

Päätös: Varsinais-Suomen'Asiakasneuvonta.fi Koulutukseen osallistuu: Heikki Lange
vanhusneuvostosta. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat Helsingissä pidettävään
va

n h us

neuvosto

pä ivää

n 7 .1,1,.20i,8

M

erkitä

ä

n tied

o ks i.

Esitys: Seniorimessut pala ute:
Sata ihmistä kävi kontilla juttelemassa ja hakemassa tietoa. Perhekoti-asiat nousivat
esille ja niitä toivottiin tulevan myös Saloon. Vanhusneuvosto todettiin olevan

monelle tuntematon käsite. Kaupu ngin omistama n lomapa ikan Lammijärven
käyttöoikeus? Miksi sinne ei enää pääse ikäihmiset? Kaupungin sivuilta löytyy
varauskirja ja hinnasto. Yksityisten hoitokotien valvonta, ketä valvoo? Jos asiakas
sairastuu eikö henkilökunta ole velvollinen viemään asiakasta lääkäriin?
Liikenneyhteydet eivät toimi tai ole kaikkien saatavilla. Huoli yksinasuvien vanhusten
pärjäämisestä ja kantaako joku heistä huolta?
Päätös: Tilaisuutta pidettiin tärkeänä ja vanhusneuvosto osallistuu jatkossakin
tapa htumiin fyysisesti. Merkitää n tiedoksi.

Esitys: Terveyspalveluiden asiakasraati, asiakasraatiin tulee jäseniä eri-ikäisistä

jäsenistä. Vanhusneuvostolta voidaan tulla pyytämään lausuntoja käsittelyssä
olevista asioista.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
Esitys: Heikki Lange on ollut tutustumassa Evondos lääkkeenjako laitteeseen
Evondoksen tehtaalla Salossa. Laite on käytännössä periaatteessa hyvä, mutta jos
lääke esim. tippuu lattialle? Voidaanko siittenkään olla varma, että lääkehoito

toteutuu. Laitteen käyttö kustannukset ovat suuret 300€ kk + apteekin ottama
koneellisen lääkkeenjaon maksu ja lääkkeet vielä päälle. Kaikkia lääkkeitä ei voida
Evondoksen kanssa jakaa. Laite soveltuu vain valikoivalle asiakaskunnatle.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

45S Seuraava kokous
Esitys: 30.10.2018 klo tO-12 kaupungintalon kokoustila Haapa

Päätös: Merkitään tiedoksi.

479 Kokouksen päätös
Esitys: Puheenjohtaja JariJ Laiho päätti kokouksen klo14:06
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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