VANHUSNEUVOSTO
Aika
Paikka

MUISTIO

2/2018

Torstai 5.4.18 klo 13-14.40
Hyvinkään kaupungintalo, kokoussiipi 1. krs, kokoushuone Kallio

Varsinaiset jäsenet:
(x) Tuula Karhunen
(x) Sirkku Servomaa
(x) Matti Lampinen
(x) Aarno Jalonen
(x) Jorma Salminen
p() Seija Hellström
() Kaisu Kyllönen
(x) Helena Nivala
(x) Eira Järvinen
(x) Marjut Lehtinen, klo 13.45() Minna Kalmari
() Jouni Mattsson
() Pekka Laine

Varajäsenet:
( ) Kyllikki Rantala
( ) Hilkka Lähetkangas
( ) Veikko Asikainen
( ) Leena Kotamäki
( ) Tamara Laurila
( ) Irma Svahn-Valkonen
(x) Marja-Leena Kurikko
( ) Maija Mäkipaakkanen
( ) Maila Antikainen
( ) Johanna Kiianmies
( ) Katarina Norrena
( ) Marko Hytönen

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(x) sihteeri Päivi Hongisto
ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus.
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
- todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen, lisäys muihin asioihin; Tehtiin
Vapaaehtoisvoimalan kuukausikirje lähetetty tiedoksi varsinaisille jäsenille
4. Kokousmuistion 14.2.18 hyväksyminen
- hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
5. Voimaa vanhuuteen- kärkihanke. Hankkeen esittely / Katarina Norrena.
- siirretään seuraavaan kokoukseen
6. Lausuntopyyntö Sahanmäen palvelukeskuksen avaamisesta (Dnro 141/2018, Kh
19.2.22018/50 §

-

hyväksyttiin lausunto, jonka sihteeri toimittaa edelleen
kaupunginhallitukselle

7. Jäsenmuutos
- Hyvinkään Työkyvyttömyyseläkkeensaajat ry on pitänyt
lopettamiskokouksen 21.3.2018. Yhdistyksen edustajajäsen Seija
Hellström ja varajäsen Irma Svahn-Valkonen ilmoittivat eroavansa
vanhusneuvostosta. Sihteeri lähettää tiedon myös kaupunginkansliaan.

8. Kotiapumalli / Marjut Lehtinen
- Ohjausryhmä laatinut ikäihmisten kotiapuprojektisuunnitelman, joka
menossa Kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi 10.5.18.
Kokeiluryhmäksi valitaan n. 100 henkilöä. Omavastuuksi ehdotettu 5
euroa/kerta. Palvelutuottajia hyväksytty noin 30. Mervi Vornanen toimii
yhteyshenkilönä. Kaupunginhallitus myöntänyt 200 000 euron määrärahan
kotiapukokeiluun. Asiasta tulossa yleistä informaatiota mm.
paikallislehteen (liitteenä diasarja).
9. Omavalvonta / Marjut Lehtinen
- Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka kotihoidon tukipalveluja, on
tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle
kuntaan. Hyvinkäällä vaadimme, että palvelutuottajien on toimitettava
ilmoituksen muiden dokumenttien lisäksi myös omavalvontasuunnitelma.
• Suunnitelma tulisi laatia yhteistyössä
asiakkaiden/työntekijöiden kanssa. Suunnitelman tulee olla
näkyvissä yksikössä ja www sivuilla
- Palveluasumisen valvontaan meillä on oma viranhaltija sosiaali- ja
terveydenhuollossa: asumispalveluiden tarkastaja Heidi Ahlberg
- Sopimusvalvonta ja laatuvalvontakriteerit
- Liitteet
o liite kriteerit ja omavalvontasuunnitelma
o yksityinen sosiaaliala Avi oheistus + ilmoitus
o ilmoituksen varainen toiminta
-

Perhehoito hieman laantunut Hyvinkäällä, Tuusulassa ollaan asiasta
innostuttu. Hyvinkäällä noin 15 perhehoitajaa tällä hetkellä
Sari-Anne Jyrkkänen on perhehoidon sisällön kehittämistyöryhmässä
mukana koskien koko Keski-Uudenmaan soten perhehoitoa
Kotihoito kysymys; Miksi yhden kotihoidon asiakkaan luona käy useita eri
hoitajia. Kartoitus yksilötasolla. Työtä tehdään kahdessa vuorossa 7
päivää viikossa, joten monta eri alan hoitajaa voi käydä saman potilaan
luona. Lisäksi asiakkaalla voi olla hoitosuhteita useaan eri yksikköönmielenterveys/päihde/kuntoutus/kotihoito jne.

10. Laitoshoidon asiakasmaksut / Marjut Lehtinen
- siirretään seuraavaan kokoukseen
11. Muut esille tulevat asiat
• K6 tapaaminen Keravalla 13.6.2018 klo 13-15, kuntakohtainen
ilmoittautuminen 25.5. mennessä. Sihteeri kokoaa ja ilmoittaa
määräaikaan mennessä. Lisäksi tieto puheenjohtajalle mahdollista
kimppakyytiä varten.
• Vapaaehtoisvoimalan 1. kuukausikirje - lähetetty tiedoksi varsinaisille
jäsenille
• Keskusteltiin Paavolan terveysaseman mahdollisesta siirtymisestä
pääterveysasemalle, Hyvinkään uudesta sairaalasta ja yleisesti sotesta ja
sen vaikutuksista
• Kotitalkkariapu vanhuksille. Vanhusneuvoston toiveena tulotason muutos
sekä asiakaskunnan laajennus (valtuustoaloite Irma Pahlman)

12. Seuraava kokous
- ke 30.5.18 klo 13-15, Kaupungintalo, kokoushuone Kallio
13. Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 14.40.

