Muistio Kauhajoen vanhusneuvoston kokouksesta 26.5.2015 klo 13.00 – 15.50
Paikka: Kauhajoen kaupungintalo,kaupunginhallituksen kokoushuone.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja Aalto avasi kokouksen ja toivotti osanottajat
tervetulleiksi. Puheenjohtaja toi terveiset ikäihmisten yhteisöllistä asumista
koskevasta koulutustilaisuudesta.
2. Todettiin läsnäolijat
Marja Aalto
Heikki Yli-Korhonen
Heikki Järviluoma
Seppo Kankaanpää
Antti Latva-Pukkila
Raimo Lehtinen
Marja-Leena Lipasti
Sinikka Mäkinen
Seija Pietari
Heikki Vallin
Tellervo Tuominiemi
Hillevi Mäenpää
Erja Heikinniemi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri

3. Edellisen kokouksen muistio
Vanhusneuvosto on toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa 27.6.2013
päättänyt, että kokouksista pidetään muistiota, joka tarkastetaan
seuraavassa kokouksessa.
Viime kokouksessa 23.3.2015 päätettiin, että muistio laitetaan kaupungin
nettisivuille. Koska neuvoston kokouksia on harvakseltaan, ei liene
tarkoituksenmukaista odottaa seuraavaa kokousta ennenkuin muistio on
netissä luettavana. Muistiot löytyvät kohdasta Perhe-, sosiaali- ja
terveyspalvelut/Vanhusneuvosto. Suora linkki neuvoston sivuille
http://www.kauhajoki.fi/site?node_id=2203
Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää, että muistiot voidaan laittaa nettiin
puheenjohtajan ja sihteerin varmennuksin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin, mutta jäsenillä on mahdollisuus palautteeseen
luettuaan muistion internetistä. Kolmelle jäsenelle muistio lähetetään
postissa.
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4. Palveluseteli, kotiutushoitajatoiminta ja veteraanien kotiin annettavat palvelut
Kokouksessa olivat kutsuttuina asiantuntijoina kuultavana kotihoidon johtaja
Eila Runsala, hoivatyön johtaja Mervi Latomäki sekä sosiaalityöntekijät Merja
Mäki-Marttunen ja Taija Rantamäki.

Merja Mäki-Marttunen kertoi rintamaveteraanien kotiinvietävistä avopalveluista. Kuntoutukseen ja kotiin vietäviin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut ritamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.
Palveluseteliin ovat oikeutettuja ainoastaan veteraanit , joiden invaliditeetti on
alle 10 %. Ongelmana on se, että 10-15 %:n invaliditeetin omaavat veteraanit
eivät kuulu palvelun piiriin.
Seteleitä on tähän mennessä myönnetty 2/ veteraani (vaihtelee vuosittain
riippuen määrärahan suuruudesta). Jos tarvetta tulee lisää, niin haetaan lisämäärärahaa elokuussa. Palveluseteli on arvoltaan 180 euroa. Sillä voi
hankkia pyykki-, siivous, asiointi- ja ulkoiluapua tai muuta kodinhoitopalvelua
ja ruuan valmistusapua. Palveluseteliä ei voi käyttää aterian ostamiseen
esim. ravintoloista tai baareista. LLKY:llä on luettelo hyväksytyistä palveluyrittäjistä, joista veteraani voi valita
Tarkoituksena on kartoittaa ne veteraanit, jotka eivät ole käyttäneet
mahdollisuutta palveluseteliin.
Taija Rantamäki hoitaa veteraanien kuntoutusasioita Kauhajoella ja Teuvalla.
Kauhajoki on saanut tarkoitukseen määrärahaa 50 885 euroa, mutta yleensä
aina haetaan lisämäärärahaa. Tähän mennessä kuntoutusta on hakenut 37
veteraania, joista 12 laitoskuntoutukseen ja 25 avokuntoutukseen.
Laitoskuntoutus kestää toimintakykyluokasta riippuen 10-28 vrk. Pääosalle
avokuntoutus järjestetään veteraanin kotona.
Mervi Latomäki ja Eila Runsala kertoivat LLKY:n ikäihmisten palveluista
kuten laitoshoidosta, tehostetusta palveluasumisesta ja päivätoiminnasta.
Kauhajoen hoivaosaston paikat muutetaan vähitellen intervallipaikoiksi ja
ajatuksena on myös järjestää niissä tiloissa veteraanikuntoutusta.
Keskusteltiin kuntoutuksen sisällöstä. Siihen tulee sisältyä yhdessäoloa,
lukemista, musiikkia ja yleensä mielenvirkeyttä lisäävää toimintaa. Tärkeänä
koettiin jalkalihasten voimistaminen tasapainon ylläpitämiseksi.
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Seniorineuvontaa järjestetään Punaisen Tuvan tiloissa. Yksi ryhmä
kokoontuu 4 kertaa. Keskusteltiin kotikuntoutuksesta, joka on kehittämisen
kohteena. Tavoitteena on saada kotihoitoon fysioterapeutteja.
Keskusteltiin myös ateriapalveluista, joista palautteet saapuneet ja ne ovat
käsittelyn alla.
Muistion liitteenä on esitys Ikääntyneiden palveluista LLKY:ssä.
Päätös: Vanhusneuvosto näkee tarpeelliseksi fysioterapeutin toimen
perustamisen kotihoitoon henkilökunnan ohjaamista varten, jolloin kotihoidon
henkilökunta puolestaan ohjaa asiakasta toimimaan omatoimisesti
toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kotikuntoutuksen asiakasryhmään tulee kuulua
myös leikkausten jälkeiset kuntoutettavat ja tarpellisten apuvälineiden
kartoitus.
Vanhusneuvosto puoltaa hoivaosaston muutosta intervallipaikoiksi, joissa
voitaisiin järjestää myös veteraanikuntoutusta.

5. Lausuntopyyntö Liikunnan kehittämissuunnitelman 2011-2020 toimenpideohjelmasta
vuodelle 2015
Vapaa-aikajohtokunta pyytää vanhusneuvostolta lausuntoa liikunnan
kehittämissuunnitelman toimenpideohjelmasta vuodelle 2015. Suunnitelma
oli esityslistan liitteenä.
Vanhusneuvosto osallistui Ikäihmisten liikunnan kehittämistä koskevaan
ideaseminaariin 16.5.2014.
Ehdotus: Vanhusneuvosto esittää Kauhajoen kaupungin
liikuntasuunnitelmaan tarpeelliseksi katsomiaan toimenpiteitä ikäihmisten
näkökulmasta
Päätös: Kauhajoen vanhusneuvosto esittää tyytyväisyytensä siihen, mitä
vanhusneuvoston liikuntafoorumin esityksistä on liikuntasuunnitelmassa
huomioitu, mutta esittää lausuntonaan, että foorumin esitykset huomioidaan
myös tulevissa suunnitelmissa. Liikuntafoorumin esitykset päätettiin lähettää
ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa laativalle työryhmälle, koska
ehdotukset koskettavat ikäihmisten hyvinvointia laajemminkin kuin vain
liikunnan osalta.

6. Vanhusneuvoston kokouspalkkiot
Vanhuspalvelulaissa (980/2012) § 11 säädetään vanhusneuvostosta
seuraavaa:
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Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 §:ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun
ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun
ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen
kannalta.
Niin ikään uuden kuntalain (410/2015) 27 §:n mukaan:
Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle
on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Kauhajoen kaupunginhallituksen 19.8.2013 vahvistaman vanhusneuvoston
toimintaohjeen mukaan kokouksista maksetaan neuvoston jäsenille matkakorvaukset.
Kokouksessaan 23.3.2015 neuvosto päätti, että seuraavaan kokoukseen
valmistellaan esitys kokouspalkkioista. Useissa kunnissa vanhusneuvoston
kokouksista maksetaan myös kokouspalkkiot kuten esimerkiksi Teuvan kunnassa. Neuvosto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa.
Esitys: Vanhusneuvosto esittää Kauhajoen kaupunginhallitukselle, että Kauhajoen vanhusneuvoston toimintaohjetta muutetaan §:n 4 osalta kuuluvaksi
seuraavasti:
Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston sihteerin. Kokouksista maksetaan matkakorvaukset ja kokouspalkkiot jäsenille.
7. Muut mahdolliset jäsenten kokoukselle tuomat asiat
Muita asioita ei ollut.

Marja Aalto
Puheenjohtaja

Erja Heikinniemi
Sihteeri
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