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Vanhusneuvosto

Aika:

2.2.2021 klo 10:00 -

Paikka:

Teams

Läsnä:

Jari J. Laiho
Leena Oksanen
Raili Heikinheimo
Sirpa Koski
Risto Hellström
Marita Päivärinne
Mira Aaltonen
Ville Nieminen
Lähdemaa sihteeri

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Salon kaupungin edustaja
Sosiaalila utakunnan edustaja
Kuntaliiitto

Sirpa Kallio
Raili Suontausta

Jasen

Kari Virtanen
Heikki Lange

jäsen (ei saatu yhteyksiä toimimaan)
jäsen, vpj.

Poissa:

12:00

jäsen, pj.

Minna

jäsen

Asiat
1

S

Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja Jari J. Laiho avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2

S

Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösva ltaiseksi.
Valittii n pöytä ki rja nta rkastajiksi Raili Heikin hei mo ja Risto Hel lström
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Lautakuntien kuul umiset
Jätehuolto:
ei ikäihmisiä koskevia asioita
Ka u pu n kikeh

itysla uta ku nta :
Paljon asioita, mutta ei suoraan ikäihmisiin kohdistuvia.
Keskusvaa I i la uta ku nta :
Vaalit tulossa vanhan suunnitelman ja aikataulun mukaan.

Esteettömyyden vuoksi muutama äänestyspaikka m uutettu. Liikkuva na
äänestyspaikkana toimiva kirjastobussi ei ole esteetön. Ää nestyspaikalla
noudatetaan yleisiä ohjeistuksia turvaväleistä, kasvo maskin käytöstä ja
käsihygeniasta.
Uutena kaupungintalon pihalle tulee POP-UP äänestyspaikka.

Opetuslautakunta:
ei ikäihmisiä koskevia asioita

Rakennus- ja ympäristölautakunta

:

Rakennusjärjestys kuulutus käynnissä kaupungilla.
räykset va m istei la.
ELY keskuksen rakennetun ympäristön avustuksien haku käynnissä.

Ym pä ristömää

I

I

Sosiaalilautakunta:
Käyttösu u n n itel m a 202L va n h uspa lvel ut.

. kotona asumisen tukeminen
o esitetään matalankynnyksen palveluohjaus pisteen perustamista
keskeiselle paika lle Julklsen liikenteen yhteyksien läheisyyteen.
. kotihoidon tukeminen
(sähkölukituksen lisäämistä kotihoidon
asiakkaan asuntoihin Halikossa ja perniössä)
. omaishoidon määrärahan korotus 100000€ sekä sosiaalihuollon

.
.
o

.
o
o

kuljetuspalveluihin lisäys 40000€. Palvelusetelimäärära han korotus
200000€
koneellisen annosjakelun käyttöönoton valmistelu aloiteta an 202L.
Esitetään 15 lähihoitajan vakanssin perustamista kotihoidon
varahenkilöstön palkkaamiseen.
vanhuspalveluiden odotusajat ovat kasvaneet vuonna 2O2O verrattua
edelliseen vuoteen.
omaishoito 18 vrk (L5vrk/2020)
kuljetuspalvelut 46 (40 vrk/2020)
Ympärivuorokautinen holto 4L (24vrko/2020)
Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaille tehty omaiskysely.
käyttösuunnitelma menossa uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi
asiakasmaksut pysyvät ennallaan

Tarkastuslautakunta: ei ikäihmisiä koskevia asioita
Vapaa-ajan lautakunta:

Eläkeläisten liikuntakortteihin tullut paljon muutoksia ja maksujen
korotuksia. Ryhmät ovat kuitenkin tauolla Koronarajoitusten vuoksi.
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Muut asiat

o

Liikuntamaksut ja tilavuokrien korotukset puhuttavat
vanhusneuvosto kutsuu vapaa-aika päällikkö Hilpi Tanskan
avaamaan tätä muutosta vanhusneuvoston kokoukseen kevään
aikana.

45

Muut asiat

.

.

Liikuntamaksut ja tilavuokrien korotukset puhuttavat
vanhusneuvosto kutsuu vapaa-aika päällikkö Hilpi Tanskan
avaamaan tätä muutosta vanhusneuvoston kokoukseen kevään
aikana.
Särkisalo kodissa toimivan Yhres yhdistyksen erityiskohtelu puhutti
vanhusneuvostoa. Salon kaupunki antaa tilat ilma iseksi yhdistykselle
käyttöön ja rahoitusta 35000€/ vuodessa. Tämä kaupungin toiminta
koetaan, ettei se kohtele yhdistyksiä samanvertaisesti.

a

Rokotusaikatau lu viivästynyt rokotteiden saatavuus ongelmien ta kia.
Seuraavaksi aloitetaan rokottamaan yli 85 vuotiaita aikaisintaan vko
8. Kaikille lähetetään info kirje miten toimitaan rokotukseen pääsyn
suhteen.

a

Kuntaliitosta Ville Nieminen on työnkierrossa Marita Päivärinteen
kanssa suunnittelemassa uutta Hyvinvointi suunnitelmaa vuosille
202L-2025. Marita laittaa vanhusneuvostolle infoa sähköisesti tästä
suunnitelmasta ja vanhusneuvosto saa kertoa mielipiteensä ja ottaa
kantaa suunnitelman kehittely vaiheessa ikäihmisiin kohdistuvista
asioista.

ss

Seuraava kokous
t6.02.2021 klo 10 Teamsin välityksellä jos rajoitukset jatkuvat.
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Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 11.10

Salossa 2.2.202L

Jari

Laiho
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Minna Lähdemaa sihteeri
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Raili Heikin eimo, jäsen

Risto Hellström, jäsen
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