ROVANIEMEN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

PÖYTÄKIRJA

Aika

Perjantaina 1.12.2017 klo 13.00-16.09

Paikka

Kaupungintalo, Hallituskatu 7, Elissan kabinetti ja nvh Kiiruna, 1 krs.

8/2017

Osallistujat
Leena Jakkula
Raili Kerola
Lasse Aro
Juhani Inkeröinen
Kaarina Kapraali
Hilkka Kotila-Martti
Kaisu Huhtalo
Raija Kivilahti
Eini-Marja Tennilä
Maarit Alikoski

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
(osallistui klo 14.00-16.09)
tekninen lautakunta
vapaa-ajan lautakunta
perusturvalautakunta (osallistui klo 14.00-16.09)
sihteeri, erityisasiantuntija, hallintopalvelut

Päätökset
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen osanottajat.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin lisäyksellä ilmoitus- ja muut asiat: vanhusneuvoston
vpj Raili Kerolan osallistuminen 13.11.2017 kaupunginvaltuuston
kokoukseen,
vapaa-aikasektorin
ohjaajat
kulttuurija
liikuntapuolelle, kaupungin ostamien aurauspalvelujen epäkohdat
ja
laadunvalvonta,
ikäihmisten
kotihoitoa
suorittavien
työntekijöiden vastuuvakuutus, kaupungintalon ala-aulan ja pihaalueen
ovensuualueen
odotuspenkit,
vanhusneuvoston
puheenjohtajan Leena Jakkulan osallistuminen ”Kohti uutta
osallisuutta ja kokeilukulttuuria” työpajaan 29.11.2017.

4.

Pöytäkirjan tarkastajan ja varatarkastajan valinta
Valittiin Kaarina Kapraali ja varalle Hilkka Kotila-Martti.

5.

Työvaliokunnan esitykset
Vanhusneuvosto päätti, että neuvoston kokoukset pidetään
edelleen perjantaisin klo 13.
Vanhusneuvoston päätti jalkautumisen aluelautakunta-alueille
2018 työvaliokunnan esityksen mukaisesti:
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14.3.2018 Alaounasjoki (Sinetän kylätalo) ja 21.3.2018
Alakemijoki (Muurolan kirjasto).



12.9.2018 Sodankyläntien suunta (Vikajärven koulu) ja
Ranuantien suunta 19.9.2018 (Narkauksen kylätalo).



Kaikki vierailut klo 13. Vuoden 2019 alkupuoliskolla
Yläounasjoki ja Yläkemijoki. Varaukset ja viestintä
valmistellaan hyvissä ajoin.

Vanhusneuvosto päätti vanhusneuvostojen vierailuista 2018
työvaliokunnan esityksen mukaisesti:
Pelkosenniemen ja Kemijärven vierailuja ehdotetaan huhtikuulle:
keskiviikolle 11.4. tai vaihtoehtoisesti 25.4. Vierailuohjelma
valmistellaan vuoden 2018 alussa. Inarin vanhusneuvostolta
tiedustellaan Rovaniemen vanhusneuvoston vierailun ajankohta.
Varataan Potkuri vierailuja varten. Työvaliokunta valmistelee
vierailuohjelman 2018 alussa. Vanhusneuvosto voi esittää toiveita
työvaliokunnalle.
6.

Raportti ikäihmisten palvelujen työrukkasen kokouksesta
28.11.2017
Merkittiin tiedoksi Sirkka Peltolan ”Sairaalapalvelut ja
ympärivuorokautinen asuminen” työrukkasen 28.11.2017 kooste,
liite. Vanhusneuvosto tutustuu materiaaliin. Sirkka Peltola
kutsutaan esittelemään asia vanhusneuvoston seuraavaan
kokoukseen.

7.

Raportti uimahallityöryhmän kokouksesta 29.11.2017
Kuultiin puheenjohtaja Leena Jakkulan selostus uimahallityöryhmän kokouksesta 29.11.2017 ja käytiin asiasta keskustelu.
Merkittiin tiedoksi uimahallityöryhmän pj. Antti Lassilan
hankesuunnitelma uimahallin esteettömyydestä. Pyydetään
Lassila esittelemään myöhemmässä vaiheessa hankekokonaisuutta vanhusneuvostolle.

8.

Ikäosaamiskeskuksen seminaari 30.1.2018
THL järjestää Kokeiluista käytäntöön – Ikääntyneiden palvelut
valinnanvapauden kynnyksellä -seminaarin 30.1.2017 klo 10-16.
Seminaari on osa ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja
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vahvistetaan
kaikenikäisten
omaishoitoa”
–kärkihanketta.
Seminaari järjestetään Helsingissä ja siihen voi osallistua etänä
Rovaniemeltä.
Seminaarissa
ikääntyneiden
palveluiden
kehittämiseen pureudutaan käytännön kehitystyön näkökulmasta.
Seminaari on tarkoitettu kaikille ikääntyneiden palveluja
kehittäville. Ohjelma merkittiin tiedoksi. Sihteeri selvittää
etäyhteyden ja osallistumisen.
9.

Vanhustenviikon 2018 vanhusneuvoston järjestämä yleisötilaisuus "Ikääntyvän mielen hyvinvointi”
Vanhusneuvosto päätti järjestää Ikääntyvän mielen hyvinvointi yleisötilaisuuden osana Vanhustenviikkoa 2018. Tilaisuus
järjestetään vanhustenviikon maanantaina. Tilaisuutta varten
varataan valtuustosali klo 12 lähtien. Työvaliokunta valmistelee
asian.

10.

Seniori-Messut 2017 ja Voimaa vanhuuteen seminaarin
palautteet
Vanhusneuvosto paheksuu messujen järjestäjän, Pohjois-Suomen
messujen menettelyä jättää rakentamatta Rovaniemen kaupungin
maksettu osasto ja vaatii, että Pohjois-Suomen Messut palauttaa
kaupungin osallistumismaksun. Palautteeseen yhtyy Nestori
palveluneuvonta ja Voimaa vanhuuteen terveysliikuntahanke.

11.

Ilmoitus- ja muut asiat
Kuultiin ja merkittiin tiedoksi vpj Raili Kerolan raportti
osallistumisesta kaupunginvaltuuston 13.11.2017 kokoukseen.
Merkittiin tiedoksi Raija Kivilahden tieto vapaa-aikasektorin
ohjaajista kulttuuri- ja liikuntapuolelle, painotuksena ikäihmiset.
Asia valmistelussa ja toimet ovat tulossa hakuun.
Käytiin keskustelua kaupungin ostamista aurauspalveluista.
Aurauksista jää yksityisten liittymien ja porttien eteen lumipalteita,
joita ikääntyneet eivät pysty itse poistamaan ja aukaisemaan.
Vanhusneuvosto edellyttää, että kaupunki huolehtii ostamiltaan
urakoitsijoilta aurauspalvelut siten, että yksityiset liittymät pysyvät
auki ja ovat esteettömästi käytettävissä.
Sirkka Peltola kutsutaan seuraavaan kokoukseen antamaan tieto
millainen on ikäihmisten kotihoitoa suorittavien työntekijöiden
vastuuvakuutus.
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Käytiin palautteeseen perustuen keskustelua kaupungintalon alaaulan ja piha-alueen ovensuualueen odotuspenkeistä.
Vanhusneuvosto esittää kaupungin hallintopalveluille, että alaaulaan järjestetään ikääntyneille soveltuvia odotuspenkkejä
(sopiva istuinkorkeus). Ulkopenkkien osalta asiasta ollaan
yhteydessä Likiliikkeiden Taina Torviseen.
Merkittiin tiedoksi vanhusneuvoston puheenjohtaja Leena
Jakkulan
osallistuminen
”Kohti
uutta
osallisuutta
ja
kokeilukulttuuria” työpajaan 29.11.2017. Vanhusneuvosto seuraa
työpajan jatkotoimia. Asiaan palataan.
12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.09.
Päätettiin, että vanhusneuvoston seuraava kokous on perjantaina
2.2.2018 klo 13 Potkurissa.

4

ROVANIEMEN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

PÖYTÄKIRJA

8/2017

Vanhusneuvoston pöytäkirja 1.12.2017

Allekirjoitukset

Leena Jakkula
Puheenjohtaja

Kaarina Kapraali
Pöytäkirjantarkastaja

Maarit Alikoski
Sihteeri

5

SAIRAALAPALVELUT JA
YMPÄRIVUOROKAUTINEN
ASUMINEN
TYÖRUKKANEN
28.11.2017

Osallisena yhteiskunnassa- toimintakykyisenä kotona

Syyskuussa tavattiin, missä nyt mennään?
• Rautiosaari os. 2, paikat täynnä, joista 24
vakituista asukasta ja 2 jaksopaikkaa
• Hoiva 1: 15 asukasta , hoiva 2: 32 asukasta
• Sairaalaosastot; Pulkamontiellä 29+30 ja
Sairaalakadulla 20 (ylipaikat käytössä),
kotisairaala 7 paikkaa
• Arviointiyksikkö 15 lyhytaikaisessa
laitoshoidossa
Osallisena yhteiskunnassa- toimintakykyisenä kotona

Jatkosuunnitelmat
• Pulkamontien tilaelementtien (16 paikkaa)
käyttöönotto viimeistään 1.6.2018, kotisairaalan ja
lääkekeskuksen muutokset aloitettu, käyttöönotto
ensivuoden puolella
• Kotiutustiimi muuttaa myös Pulkamontielle
• Pulkamontie; avoth tiloja remontoidaan, remontti
kestää koko ensi vuoden
• Näsmäntien suunnitelma; kuntotutkimukset tehty,
jatko:
- Infotilaisuus ja jatkosuunnitelmat henkilöstölle 7.12
klo 14 Näsmänkiepin aulatilassa
Osallisena yhteiskunnassa- toimintakykyisenä kotona

• Sairaalapalveluissa meneillään sitkukahvilat;
käytänteet yhtenäistetään K2, K3 ja A1, joka
torstai klo 14-16, kaksi kertaa sama aihe,
kestävät vuoden loppuun asti
– Tavoitteena on, että Kuntoutussairaalassa toimii 5
moduulia; K1, K2, K3, saattohoito sekä ehvi
– Selkeä tarve dialogille muutoksen eteenpäin
viemiseksi- suunnitellaan yhteistyössä
verkostokoordinaattorin kanssa, tammi-helmikuu
– Toimintamallin yhteinen suunnittelu
• K3:lla kehittäjätyöntekijät ovat rivihenkilöstössä
suunnan näyttäjinä
Osallisena yhteiskunnassa- toimintakykyisenä kotona

• Hoivilla henkilöstö työskentelee kahdessa
moduulissa
• Arvissa: hiljaiset raportit, arviointipalaverit >
jotka koettu toimivaksi > aikaa asukkaalle >
kirjaamisen tärkeys korostuu!
• Palveluvastaavan virka haettavaksi
– Henkilöstön valinta hoiva-arviointiyksikköön
– Toimintamallin kehittäminen
• Yhteistyössä arviointitiimin kanssa, Rain käyttö
• Kehittäjätyöntekijän roolin selkeyttäminen jatkossa
yhteistyössä
Osallisena yhteiskunnassa- toimintakykyisenä kotona

• Yhteistyö moniammatillisesti ja toisen työn
arvostus näkyvät työyhteisössä hyvänä
ilmapiirinä
• Tärkeää asiakkaan ja omaisen kuuleminen
kehittämisessä
• Kokemusasiakkaan näkemykset tuo esiin
arjessa olevat asiat ja kehittämistarpeet >
prosessin muutokset > uusi toimintamalli
• Vanhusneuvoston rooli tärkeä
kehittämistyössä
• Henkilöstö odottaa muutosta arjen työhön
Osallisena yhteiskunnassa- toimintakykyisenä kotona

• Asukas mukaan päätöksentekoon
• Tiedottaminen kaikista muutoksista
perusturvan ikäihmisten alueella vielä ennen
vuoden loppua
• Vuosikello: kehittämisen runko, näkyville mitä
tapahtuu ja milloinkin, koulutukset
• Joulukuussa arviointiajot: mikä tilanne on;
kotikuntoutuksen ja kuntoutussairaalan
tilanne ja kaikki muut meneillään olevat
kehittämishankkeet
Osallisena yhteiskunnassa- toimintakykyisenä kotona

• Rautiosaaren tiloista luovutaan kokonaan
tammikuu 2018 loppuun mennessä
• Asukkaat muuttavat Hangaspisto 4, Attendolta
vuokrattaviin tiloihin
– Ateriat kaupungilta
– Siivous omana toimintana

• Henkilöstön valinta meneillään
– Nykyinen Metsätähden henkilöstö tulee
työskentelemään uudessakin, eli kiertää
– Uudet tilat ja uusi toimintamalli
Osallisena yhteiskunnassa- toimintakykyisenä kotona

