
Hämeenkyrön kunta

VANHUSNEUVOSTON KOKOUKSEN 2/2019 PÖYTÄKIRJA

Aika 8.3.2019 klo 10.00 - 11.20

Paikka Aurinkorinteen kokoustila, Tunnelikuja 1

Läsnä Niinenmaa Jussi puheenjohtaja
Ponkiniemi Vilho hallituksen edustaja
Nordfors Hannele perusturvaltk:n edustaja
Viitaniemi Riitta Hämeenkyrön Nivelpiiri
Graeffe Johanna Hämeenkyrön seurakunta
Vaskelainen Raija Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset ry
Tuomi Reino Hämeenkyrön sotaveteraanit ry
Ilomäki Sauli Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry
Uusitalo Heikki Sotainv.Veljesliiton Hkyrön Osasto ry
Kukkola Liisa Hämeenkyrön Seniorit
Kivimäki Anneli sihteeri
Rantanen Annemaria apulaisos.hoitaja terveyskeskus
Mäkipää Eija Rönsy ry hankepäällikkö
Aino Fabrin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

1 Todettiin kokouksen osallistujat

2 Esityslista hyväksyttiin

3 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4 Palliatiivinen hoito Hämeenkyrössä, sh. Anne-Mari Rantanen kertomassa

Saattohoito on keskitetty terveyskeskuksen 25-paikkaiselle akuuttiosastolle,
jossa on pieniä yhden hengen huoneita. Saattohoito on vaativaa hoitotyötä ja
vaatii sairaanhoitajatasoista osaamista. Hoidosta vastaavat osaston lääkäri ja
apulaisosastonhoitaja. Tavoitteena hoitamisessa on oireiden lievittäminen,
elämänlaadun maksimointi, yksilön ja ihmisarvon kunnioittaminen, potilaan
itsemääräisoikeuden kunnioittaminen, psyykkinen ja hengellinen tuki sekä
omaisten ja läheisten tuki.

5 Rönsy ry:n yhteistyösuunnitelmat tänä vuonna
Eija Mäkipää ja Aino Fabrin kertomassa

Rönsyllä on tällä hetkellä jo yli 30 vapaaehtoista toimijaa mukana. Ikäihmisiltä
ja omaisilta tulee avunpyyntöjä, jotka Rönsy välittää. Asiakkaina eli avun
saajina ovat pääsääntöisesti ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat, +60 v
omaishoitajat ja kehitysvammaiset.
Rönsy on järjestänyt pop-up tempauksia, esim. ”Hyvän silmukat”
neulontatapahtumia, Atk-ohjaajia koulutettu digiohjaajiksi, peruskursseja
vapaaehtoistoimijoille, vapaaehtoistalkkariapua, yhdistysten esittelyvideoita
tehdään yhteistyössä starttipaja Laturin nuorten kanssa,
kuukausittaiset kohtaamispaikat kaikille avoimia,



Riksapyörä-kampanja aloitetaan maalis-huhtikuussa kouluttamalla
riksapyöräluotseja. Lukioon on tulossa valinnainen vapaaehtoistoiminnan
kurssi. Syksyllä järjestettävän yhdistysyhteistyötapahtuman suunnittelupalaveri
on ke 8.5. klo 17 Kotorinteellä.

6 Vammaisneuvoston kanssa toteutettava SOTE-tilaisuus 18.3.2019

Järjestelyt on tehty jo valmiiksi. Vammaisneuvosto on tehnyt esitteen jota
jaettu ilmoitustauluille. Rönsy tuo kahvit, pullat tarjoaa vammais- ja
vanhusneuvosto

7 Perusturvalautakunnalle terveiset
Terveyskeskuksen potilashuoneessa vain 1 tuoli/potilashuone, eikö jokaisella
potilaalla ole omaa tuolia vieraalle?

8 Neuvoston jäsenten esille ottamat asiat
Veteraanitalon uima-allas; asia ollut teknisen ltk listalla, perusturvapalvelut ei
pidä allasta tarpeellisena eikä kannattavana. Kunnostus maksaisi 12500 e +
lämmönvaihto ja ilmastointityöt.
Torstaina 10.10.2019 klo 12.30.- Rönsy järjestää tilaisuuden Hyvän äärellä,
puhujaksi ajateltu Maria Jylhää tai Sirkka-Liisa Kivelää.

9 Muut ajankohtaiset asiat
Johanna Graeffe tekee opinnäytetyötä diakonian opiskeluissaan; Etsivä
vanhustyö seurakunnassa, yksinäiset vanhukset kotona

10 Seuraava kokous maanantaina 15.4. klo 12

Suunnitellaan yhdessä vammaisneuvoston kanssa kesällä järjestettävää
yhteistilaisuutta

Jussi Niinenmaa Anneli Kivimäki
puheenjohtaja sihteeri


