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KOKOUSAIKA

2.9.2019 klo 10-11.46

KOKOUSPAIKKA

Kumppanuustalo Hilma, alakerran kerhotila, Kadettikoulunkatu 3, Hamina

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Lekander Ari, puheenjohtaja, Haminan Seniorit ry
Harjula Oili,
Eläkeliiton Vehkalahden yhdistys ry
Hauhia Ritva,
Kilpailukykyvaliokunnan edustaja
Hietala Reijo,
Haminan seudun Oloneuvokset ry
Hytönen Riitta,
Kasvatus ja koulutus-valiokunnan edustaja, poistui
11.41
Kasari Erkki,
Haminan kaupungin eläkekerho ry
Kasari Jorma,
Hyvinvointivaliokunnan edustaja, poistui 10.43
Kiiski Helga,
Haminan ja Ympäristön Eläkeläiset ry
Koskivuori Irene,
Haminan – Vehkalahden Sotaveteraanit ry
Parjanen Pirkko,
Kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja, ei paikalla
Räsänen Tuomo,
Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry,
Satama Anja,
Kymenlaakson Rintamaveteraanit ry, ei paikalla

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Honkanen Hannah
Maasilta Rita
Kiiski Kirsi,

ASIAT

36-37 §

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

36 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

37 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kiiski Helga ja Räsänen Tuomo.

Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja
Palvelupäällikkö, Haminan kaupunki
Kymsoten edustaja

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
JA NÄHTÄVÄNÄPITO

Ari Lekander
Puheenjohtaja

Rita Maasilta
Pöytäkirjanpitäjä

Kiiski Helga
Pöytäkirjantarkastaja

Räsänen Tuomo
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettavissa 4.9.2019 Haminan kaupungin asiointipalvelu Rinkelissä, kaupungintalon katutasossa, Puistokatu 2, Hamina.
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internetsivuilla, Kaupunki-info ja päätöksenteko/ Päätöksenteko/ Vanhusneuvosto
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38 § VANHUSNEUVOSTOA KOSKEVAT ASIAT VALIOKUNNISSA, VALIOKUNTIEN
EDUSTAJAT TIEDOKSIANTAJINA


Kaupunkikehitysvaliokunta, valiokunnan edustaja ei paikalla kokouksessa.



Kilpailukykyvaliokunta,
Tervasaaren puistoa ollaan laittamassa kuntoon. Päiväkoti on aloittanut toimintansa
1.8.2019. Tervasaareen on suunnitteilla kerrostalo ja ensi kesänä tehdään uimaranta.
Haasteita aiheuttaa sote-kiinteistöt, muun muassa se mitä puretaan ja mitä säästetään.
Muutoksia on mahdollisesti tulossa vuodepaikkamääriin pitkäaikaisosastoilla. Haminassa
kotisairaalatoiminta on koettu toimivaksi.



Kasvatus- ja koulutusvaliokunta,
Kaupunki pyrkii edistämään tiettyjä vaatimuksia Kymsote yhteistyössä.
Kansalaisopiston asiat, uudenlaiset oppimismuodot, nostetaan esiin myöhemmin, kun
mietitään ikäihmisten oppimistarpeita.
Tärkeää Haminassa tulee olemaan valiokuntien yhteistyö.
Poitsilaan on rakennettu frisbeegolfrata vanhan Leislahden koulun pihan läheisyyteen.
Rata on avoin kaikille.
Ruissaloon valmistumassa uusi kamppailutila. Liikuntakoordinaattori Kirsi Forsell kutsui
eri toimijoita tilan käyttöä koskevaan tapaamiseen, jolloin kuultiin myös ikäihmisiä. Koettu, että olisi tarvittu kilpailukykyvaliokunnan ja hyvinvointivaliokunnan yhteistyötä, jotta
huomioiduksi olisi tullut paremmin salia rakennettaessa erilaiset tarpeet. Kutsutaan liikuntapaikkavastaava Heikki Vuoksiala kertomaan vanhusneuvostolle uudesta salista.



Hyvinvointivaliokunta,
Hyvinvointivaliokunnalla on ollut elokuussa iltakoulu ja kokous. Hyvinvointikertomusta ollaan työstämässä.
Kohtaamispaikkatoiminta on kaupungin järjestämää toimintaa, jota ollaan kehittämässä.
Keskeistä valiokunnan alaista toimintaa on tapahtunut muun muassa Kylät lentoonhankkeessa, kirjailijakahviloissa ja taidenäyttelyissä. Kulttuuripolkua ollaan rakentamassa
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oiva Toikan-taidelasikokoelma sijoitetaan syksyn aikana Kaspersaliin.
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Keskusteluun nousi liikuntaryhmien henkilöstön vähyys ja muuttunut liikuntaryhmien syksyn ohjelma. Muutoksia on tapahtunut Kymsotessa ja liikuntatiimissä tapahtuneiden
muutosten vuoksi.

39 § KOTIHOIDON PALVELUT, IKÄIHMISTEN KOTONA OTETTAVAT KOKEET JA
MUUTOKSET NÄISSÄ
Kirsi Kiiski, Kymsote. Yhteenvetoa tilapäisestä kotihoidosta:

Kymsoten kotihoidon myöntämisperusteissa tilapäinen kotihoito on määritelty seuraavasti: Kotihoito voi vastata myös tilapäiseen palvelutarpeeseen. Palveluntarve on harvemmin kuin kerran
viikossa / tai jatkuu enintään 2 kuukautta. Tilapäinen tarve voi esiintyä esimerkiksi sairaalasta
kotiutumisen jälkeen, jolloin asiakas tarvitsee hoito-/hoivapalveluja ja hän ei kykene käyttämään
avoterveydenhuollon palveluja (huomioiden myös esim. invataksin käyttö). Tilapäisen kotihoidon asiakkaalle tehdään palvelupäätös. Perusasiakkaalla on lyhytkestoinen, kertaluontoinen tai
tilapäinen palveluntarve. Perusasiakkaan palvelu ei vaadi hoito – ja palvelusuunnitelmaa.

Kotihoidon edustajan mukaan aikaisemmin toiminta Haminassa on ollut niin, että ne, jotka pääsevät toimintakykynsä mukaan terveysasemalle laboratorioihin yms. on ohjattu itse menemään
sinne taksilla tai muulla kyydillä. Invataksilla on ollut vähän siinä ja siinä. Usein sairaalasta kotiutujat ovat tuottaneet ongelmia koska sieltä helposti luvataan jo valmiiksi kotihoidon käynti. Nyt
olemme yrittäneet tarkentaa kriteerejä/käytäntöjä, eli jos pääsee invataksillakin, on asiakas ohjattu käymään terveysasemalla laboratoriossa yms. Mikäli invataksi ei riitä ja tarvitsee saattajan,
eikä saattajaa löydy lähipiiristä, näytteet ym. on haettu kotoa. Sairaanhoitajat ovat arvioineet
asiakkaiden akuutit tilanteet, toimintakyvyt ym. onko mahdollista käydä terveysasemalla tai sitten tilapäisissä toimintakyvyn muutoksissa on käyty kotikäynnillä.

VirKo, Virkeänä kotiin- viikot aloitettu Hoikussa. Ajatuksena on, että asiakkaat ohjautuvat
Hoikuun omien tarpeidensa mukaisesti. Omaishoitajat voivat käyttää tällöin vapaapäiviään. Hoikussa on hyvät tilat ja kuntouttava henkilöstö. Vapaapäiväpaikkoja tulossa Hoikuun Ulappa/Suvanto-yksiköiden sijaan.

Haminasta on yritetty etsiä tiloja terveydenhoitajalle ja fysioterapeutille toimintakyvyntestauksia
varten, joita olisi tavoite järjestää kerran viikossa. Kymsote ja kaupunki tulevat tekemään yhteistyötä tilan löytymiseksi.
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Kymsote hakee prototyyppejä kehittämään Kymsoten palveluja. Kyseessä on osallistava toiminta, jossa kaikki ikäryhmät ovat mukana kehittämistyössä. Yhteisöön haetaan verkossa osoitteessa prototyypit.kymsote.fi.

40 § TERVEYSKIOSKI

Vanhusneuvoston 5.3.2019 kokouksen pöytäkirjanote liittyen terveyskioskiin on toimitettu siitä
vastaavalle yhtiölle.

Kaupungingeodeetti Aki Oksanen on antanut tietoa, että vesipisteen tekeminen terveyskioskin
tiloihin uimahallin rakennuksessa on mahdollista, mutta kallista ja hankalaa ja työstä voi aiheutua tilapäistä haittaa. Kustannus ei ole kuitenkaan välttämättä ylitsepääsemätön. Kymsotesta
palveluesimies Seija Nousiaiselta on pyydetty tietoa millaiseksi korvahuuhteluiden tarve ja siten
vesipisteiden tarve terveyskioskilla nähdään.

Vanhusneuvostossa on koettu, että terveyskioskin rooli on muuttunut aiemmasta. Ennen terveyskioskiin pääsi, kun halusi. Myös tilat uimahallilla on koettu haastaviksi. Keskusteluun nousi
ovatko korvahuuhtelut mahdollisia esimerkiksi neuvolan tiloissa. Terveyskioskin toimimiseen
muissa tiloissa esitettiin kiinnostusta.

Sihteeri toimittaa neuvostolle tiedon Kymsoten kannasta korvahuuhteluiden suhteen sekä välittää tiedon eteenpäin keskustelusta toimitilojen muuttamiseksi vaihtoehtoisiin tiloihin.

41 § VANHUSTENVIIKKO
Valtakunnallinen vanhustenviikko järjestetään 6.-13.10.2019 Varaudu vanhuuteen-teemalla.
Toukokuussa nimettiin työryhmä valmistelemaan vanhustenviikon ohjelmaa. Ensimmäinen kokoontuminen on järjestetty ja ohjelmarunko lähtenyt valmistumaan. Kyseisessä kokouksessa
päätettiin, että syksyllä 2019 järjestetään vanhustenviikko ilman aiemmin suunniteltuja seniorimessuja. Seniorimessut koettiin vaativan hyvissä ajoin aloitettua monialaista yhteistyötä. Seniorimessujärjestelyt aloitetaan keväälle 2020 ja työryhmää kootaan. Yhteistyötä järjestelyihin
pyritään rakentamaan myös Ekamin kanssa. Vanhustenviikon ohjelma julkaistaan myöhemmin.
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42 § VANHUSNEUVOSTOJEN YHTEISTAPAAMINEN, TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Vanhusneuvostojen alueellinen yhteistapaaminen järjestetään perinteisesti kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä 2019 järjestämisvuoro on Haminan vanhusneuvostolla. Yhteistapaaminen tullaan järjestämään marraskuussa Kumppanuustalo Hilmassa. Ajankohta tarkentuu paikalle kutsuttavan Kymsoten edustajan mukaan. Asiasisällöiksi suunniteltiin muun maussa Kymsoten
ajankohtaisesittelyä, keskustelua Kymsotesta sekä ikäopastimeen liittyviä asioita. Kirsi Kiiski,
Kymsoten edustaja vanhusneuvostossa selvittää asiaa. Yhteistapaamista järjestelevään työryhmään nimettiin Riitta Hytönen, Erkki Kasari, Ari Lekander ja Rita Maasilta.

43 § MUUT ASIAT

Etelä-Kymen työttömät ry järjestää Haminan kaupungin liikuntahallin tiloissa kohtaamispaikkatoimintana lounas- ja kahvilatoimintaa erityisesti ikäihmisiä ja vähävaraisia varten. Sopimus on
tehty ajanjaksolle 3.9.-31.12.2019. Kohtaamispaikka on avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 913. Lämmin lounas on kohtaamispaikan asiakkaiden ostettavissa kaksi kertaa viikossa tiistaisin
ja perjantaisin klo 11-12. Muina aukioloaikoina kohtaamispaikassa on ostettavissa kahvilatuotteita.
Haminan kaupungin kohtaamispaikkakokonaisuutta ollaan muutoinkin kehittämässä. Asiasta
tiedotetaan myöhemmin.

Kouvolassa järjestetään maakunnalliseen hyte- ja osallisuusfoorumi 25.9.2019 klo 13.30-17.00,
johon myös kutsu on suunnattu vanhusneuvostolle. Tilaisuudessa on tavoitteena muodostaa
painopisteet alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ilmoittautuminen tapahtuu
9.9.2019 mennessä. Vanhusneuvostosta foorumiin osallistuu Ari Lekander.
Lukumummo- ja vaari toimintaa ollaan käynnistämässä yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Koulutukihenkilökoulutus järjestetään Huovilassa 25.9. klo 17.00. Lisäksi toimintaa esitellään Kumppanuustalo Hilman syntymäpäivillä syyskuussa. Riitta Hytönen toimittaa
asiaa koskevan aineiston sihteerille, joka jakaa sen vanhusneuvoston jäsenille.
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Esiin nostettiin idea järjestää Haminassa toimintaa, jossa vanhoista tavaroista tai vaatteista tehdään uusia tuotteita. Aiheeseen innoitti ”Toisen roskasta seuraavan aarteeksi”- artikkeli. Teema
sopisi hyvin Ekologinen Hamina toimintaan.

Vanhusneuvosto ottaa kantaa Haminassa tapahtuvaan terveydenhoidon alasajoon ja siihen,
ettei palvelut Haminan alueella saa heikentyä. Perusterveyspalvelut tulee säilyä aikaisemman
päätöksen mukaisina. Vanhusneuvoston kannanotto annetaan tiedoksi Kymsotelle sekä Haminan kaupungille.

Seuraava kokous on maanantaina 7.10.2019 klo 10 Kumppanuustalo Hilmassa.

