VANHUSNEUVOSTO

Muistio 1/2015

Aika: 3.2.2015 klo 15:00 – 17:00
Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, kokoussiipi 1. krs, kokoushuone Järvi
Varsinaiset jäsenet:
(X) Pentti Myyryläinen
(X) Lauri Muistola
(X) Hilkka Häkkilä
(X) Helena Nivala
(X) Raimo Piippo
(X) Seija Hellström
(X) Kristiina Leipälä
(X) Eira järvinen
(X) Jorma Salminen
(X) Kaisa Lanttola
( ) Pirjo Laitinen-Parkkonen
(X) Mika Hakala
( ) Jouni Mattsson
(X) Pirjo Kujanpää

Varajäsenet:
( ) Sirkku Servomaa
( ) Leena Kotamäki
( ) Leena Hellgren
( ) Martti Herttua
( ) Tuula Karhunen
( ) Irma Svahn – Valkonen
( ) Kaisu Kyllönen
( ) Maila Antikainen
( ) Vilho Salmela
(X) Marjut Lehtinen
()
( ) Kimmo Kiuru
( ) Eila Kukkonen

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(X) Marjut Tikkanen, sihteeri
1. Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
 Todettiin läsnäolijat.
3. Hyväksytään kokoukselle esityslista
 Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
4. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio
 Edellisen kokouksen muistioon ei ollut huomauttamista. Hyväksyttiin muistio.
 Muistioon oli kirjattu kotihoidon osalta: ”Tammikuun loppuun mennessä tavoitteena on nostaa välitön asiakastyö 55 %:in.”
o Marjut Lehtinen kertoi, että kotihoidon välitön työaika oli tammikuussa 51
prosenttia.
5. Ikääntyneen asiakkaan palvelupolku
 Johanna Kiianmies esitteli Kaste/Kotona kokonainen elämä –hankkeessa kuvattavaa
ikääntyneen asiakkaan palvelupolkua.
 Ikääntyneen asiakkaan palvelupolun kuvaaminen pohjautuu vanhuspalvelulakiin ja
HUS-alueen vuosien 2013-2016 terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan, jossa

ikääntyneiden palvelupolku on nostettu yhdeksi kärkihankkeeksi, sekä Hyvinkään
kaupunkistrategiaan, palvelustrategiaan ja vuositason tavoitteisin.
 Tavoitteena on mallintaa ikääntyneiden palvelut ja heidän kulkemansa palvelupolku
selkeäksi ja alueelliseksi palveluiden kokonaisuudeksi, jossa yhteistyörakenteet on
sovittu ja toimintamallit ovat yhteneväisiä. Tavoitteena on saavuttaa tila, jossa työtä tehdään asiakaslähtöisesti verkostomaisessa yhteistyörakenteessa asiakkaan
parhaaksi.
 Verkostomaisesti työskentelyssä on samaa ajatusta kuin moniammatillisissa tiimeissä, mutta verkostomaisuudessa asiaa ajatellaan laajemmin asiakaslähtöisesti. Asiakkailla on kullakin omat tarpeensa, jonka takia asiakas tulee huomioida yksilönä.
 Hankeaika on lyhyt (tammi-syyskuu 2015), joten tarkoitus on startata ja lähteä viemään työtä eteenpäin. Palvelupolun kuvaus on avaus isommalle kokonaisuudelle.
Tulevaisuudessa muutosta tuovat muun muassa tulossa olevat sote-alueet.
 Ikääntyneiden kuntoutus tulee nostaa keskiöön. Ikääntyneen asiakkaan palvelupolussa tähän tullaan erityisesti kiinnittämään huomioita.
 Ikääntyneen asiakkaan palvelupolun taustamateriaaliksi käytiin tutustumassa Lappeenrannassa Eksoten malleihin (muun muassa kuntoutuksen toteuttamiseen).
 Johanna Kiianmiehelle voi toimittaa ideoita ja ajatuksia siitä miten ikääntyneiden
osallisuus saadaan mukaan parhaiten palvelupolun kuvaamiseen.
o Vanhusneuvosto tullaan pitämään tietoisena työn etenemisestä.
6. Kotiutustiimin toiminta
 Siirretään kotiutustiimin toiminnan esittely seuraavaan kokoukseen.
7. Omahoito –sivujen esittely
 Hyvinkään kaupungin internetsivuille on avattu kuntalaisten käyttöön omahoito –
sivut http://www.hyvinkaa.fi/omahoito
 Hyvinvointikioskissa on tarjolla ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluista.
o Matalan kynnyksen palvelupisteitä kehitetään edelleen ja hyvinvointikioskitoiminnan laajentaminen on suunnitteilla.
o Hilkka Häkkilä esitti, että Hyvinkään vanhusneuvosto esittäisi seniorineuvolan perustamista Hyvinkäälle. Hilkan esitystä kannatettiin yksimielisesti ja
päätettiin esittää kaupunginvaltuustolle/kaupunginhallitukselle, että Hyvinkäälle perustetaan seniorineuvola.
8. Yhteispalaveri Riihimäen vanhusneuvoston kanssa keväällä
 Pidetään ensin yhteinen kokous ja sen jälkeen kumpikin Vanhusneuvosto pitää
oman kokouksensa. Onnensillasta on varattu tilat 21.4. klo 13.00 alkaen.
 Keskusteltiin jäsenten odotuksista tapaamiselle. Esille nousivat seuraavat asiat:
o tietojen vaihtaminen puolin ja toisin sekä kontaktien avaaminen
o muiden vanhusneuvostojen toimintaan tutustuminen on mielenkiintoista ja
sieltä voisi saada myös ideoita omaan toimintaan.
 Vanhusneuvoston omaan toimintaan liittyen löytyy varmasti paljonkin keskusteltavaa Riihimäen vanhusneuvoston kanssa.

9. Vanhusneuvoston toiminnan kehittäminen
 Mikä kiinnostaa, mitä aiheita kokouksiin?
o Keskusteltiin kokousten järjestämisestä Hyvinkään kaupungin yksiköissä.
 Päätettiin, että jatkossa kokoukset pidetään yksiköissä. Seuraava kokous on jo sovittu Onnensiltaan ja syksyn ensimmäinen kokous pidetään Sahanmäessä. Pyydetään palvelutalon johtaja ja hoitaja kertomaan toiminnasta kokouksen alkuun. Jatkossa sovitaan kokouspaikka
edellisessä kokouksessa.
o Toivottiin systemaattisesti tietoa vanhusneuvoston jäsenille lautakunnissa
käsitellyistä asioita, jotka koskevat ikääntyneitä.
o Mietittiin voisiko palautetta vanhusneuvoston toiminnasta kerätä kuntalaisilta/muilta toimijoilta. Asia jätettiin mietintään.
o Toivottiin kuultavan hoiva- ja palvelutalojen kaupungin virkamiesten tarkastusten tuloksista.
 Marjut Lehtinen esitti, että kerran vuodessa voisi tuoda yhteenvedon
tehdyistä tarkastuksista.
10. Muut esille tulevat asiat
 Keskusteltiin Muistiparkista ja Marjut Lehtinen kertoi muistiparkin tilanteesta. Kartoitusta toiminnan aloittamiseen ollaan tekemässä ja toiminta on tavoitteena saada
käyntiin syksyllä.
 Nostettiin esille, että virkamiehiltä on saatu hyvin tietoa kaupungin toiminnasta
vanhusneuvoston jäsenille.
 Selvitetään vanhusten viikon järjestelyvastuu. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
 Keskusteltiin tulossa olevista tapahtumista.
o Irma Pahlmanin luento vanhuspalvelulaista on 12.3.2015 klo 14-16 Onnensillassa.
o Hyvinkään opiston ja kirjaston tilaisuudet ovat hyviä. Lehtiä ja ilmoituksia
kannattaa seurata. Tulossa on muun muassa
 Murre-ilta 11.2.2015 / Jaakko Yli-Paavola
 ”Eläkkeelle niin kuin Strömssössä” 3.3.2015. Tilaisuus sopii niin eläkkeelle jääville kuin eläkkeellä oleville. Tilaisuudessa herätellään keskustelua.
 Seppo Hovi / Sama tahto on askelten – tarinaa ja musiikkia talvisodan tiimoilta 18.3.2015.
 Hyvinkään Opisto, VAJE ry ja Hyvinkään Sydänyhdistys järjestävät yhteistyössä 14.4.2015 luennon sydänpotilaan oikeuksista ja vähän velvollisuuksistakin (maksuton)
 Lisää luennoista Hyvinkään Opiston julkaisussa/internet sivuilla

11. Seuraava kokous
 21.4.2015 klo 13 alkaen Onnensillassa, vieraana Riihimäen vanhusneuvosto
 15.9.2015 klo 15-16 tutustuminen Sahanmäen palvelukeskukseen. Klo 16-17 jatketaan kokousta Sahanmäessä.
12. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.54.

