Jämijärven kunta
Vanhusneuvosto
Kokoustiedot

KOKOUSKUTSU 4/2018
Laatimispäivämäärä 20.08.2018

Aika

30.08.2018 kello 14.00

Paikka

Kunnantalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat
35 §
36 §
37 §
38 §
39 §
40 §
41 §
42 §
43 §
44 §
45 §
46 §

KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
SATAKUNNAN MUISTILUOTSIN VIERAILU
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
VANHUSTEN VIIKON TAPAHTUMA V. 2018
IKÄIHMISTEN KUULEMINEN
DEFIBRILAATTORIN HANKINTA
TALOUDEN SEURANTA
MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT JA PYYDETYT
PUHEENVUOROT
SEURAAVA KOKOONTUMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

MIIA SJÖMAN
Miia Sjöman, puheenjohtaja

Anne Ranta, sihteeri

25
25
26
27
28
29
31
33
35
36
37
38

Jämijärven kunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2018

Vanhusneuvosto
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
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POISSA OLLEET JÄSENET
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35 - 46 §§
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miia Sjöman

Anne Ranta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.

Kunnanvirasto

05.09.2018

Allekirjoitukset

Ulla Sorvali

Aarre Majamäki

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto

05.09.2018

Virka-asema

Allekirjoitus

Kanslisti, vanhusneuvoston sihteeri
Anne Ranta
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35 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
____

36 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsut on lähetetty 21.8.2018 jäsenille. Toimintasäännön
mukaan kokouskutsut lähetetään jäsenille viimeistään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta.
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on läsnä.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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37 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa
ovat Ulla Sorvali ja Aarre Majamäki.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
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38 §

SATAKUNNAN MUISTILUOTSIN VIERAILU
Muistisairaus koskettaa Satakunnan tuhansia henkilöitä ja heidän
lähipiiriään. Esityslistan liitteenä on muistisairaiden määrä
Satakunnan maakunnassa väestöennusteiden mukaan vuonna 2018
(Liite 38.1.) Suunnitelmallisella muistisairauteen sairastuneiden
ihmisten hoidolla ja koko perheen tuella tuotetaan hyvinvointia ja
säästetään taloudellisia sekä muita resursseja.
Muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa, kun väestö ikääntyy Tämä
on haaste kuntien/ maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen sekä
arvokkaan ikääntymisen mahdollistamisen kannalta. Muun muassa
STM:n kansallinen muistiohjelma (2012 - 2020), vanhuspalvelulaki ja
Käypä hoito –suositus (2017) linjaavat sitä, miten iäkkäiden ja
muistisairaiden ihmisten hoito ja kuntoutus pitäisi järjestää. Oman
mausteensa tulevaisuuden palveluiden järjestämiseen tuo sote- ja
maakuntauudistus.
Satakunnan Muistiluotsissa on tärkeää, että kaikille ikäihmisille
välitetään tietoa ja järjestetään toimintaa oman muistiterveyden
edistämiseksi, muististaan huolestuneet pääsevät nopeasti
muistitutkimuksiin, muistisairauteen sairastuneet henkilöt saavat
toimintakykyä ylläpitäviä palveluita lähellä asuinpaikkaansa ja
säännöllisten palveluiden piiriin siirtyessään (mm. kotihoito ja
pitkäaikaishoito) heidän sairautensa erityispiirteet otetaan huomioon.
Lisäksi muistisairaan läheisille ja omaishoitajille tulee tarjota tietoa ja
tukea sairauden eri vaiheissa.
Aluesuunnittelija Marja Takala on tulossa kokoukseemme
keskustelemaan muistiasioista ja tiivistämään yhteistyötä
kanssamme niiden osalta. Yhteinen intressimme on diagnosointi,
hyvä hoito ja kuntoutus.

Ehdotus:

Keskustellaan aiheesta.
Aluesuunnittelija Marja Takala esitteli muistiluotsin toimintaa klo
14.00 – 15.10 välisen ajan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Vanhusneuvosto käsittelee asiaa tarkemmin laadittaessa
toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019.
----Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
30.08.2018
28
________________________________________________________________________________

39 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

Kansalaisaloite.fi
Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen
Satakuntaliitto:
Satakunnan vanhusneuvoston muistio
Ikäinstituutti:
Haku Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden
terveysliikuntaohjelmaan avautuu 1.9.2018

10.08.2018

07.06.2018

16.08.2018

Ehdotus:

Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saatetuiksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi vanhusneuvosto päätti esittää vapaa-aikalautakunnalle
Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman tuen
hakemista.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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Kv
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40 §

VANHUSTEN VIIKON TAPAHTUMA V. 2018

Vanhusneuvosto 39 §

Vanhusten päivää vietetään joka vuosi lokakuun ensimmäisenä
sunnuntaina ja vanhusten viikko on koko sitä seuraava viikko.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto keskustelee vanhustenviikon tapahtumien
järjestelyistä vuonna 2018.

Päätös:

Vanhusneuvosto keskusteli vanhustenviikon tapahtumien
järjestelyistä ja esiin tulivat seuraavat tavat:
- elokuvaillan järjestäminen keskuskoululla: Jämijärvi filmi tai joku
muu kotimainen elokuva
- palvelutalon, vanhainkodin asukkaille musiikkia, tuttuja lauluja
- huomioidaan ikääntyneet miehet ja heidän näkökulmansa
- kesällä järjestetään palvelutalon asukkaille kyläkierros
pyörätuoleilla ja mahdollisesti taksikyydillä kylälle ja kirkon
ympäristöön. Tällöin on mehutarjoilu Tuohikontin pihassa.
Päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
-----

Vanhusneuvosto 6 §
Ehdotus:

Jatketaan asian käsittelyä.

Päätös:

Vanhusneuvosto päätti
- järjestää vanhustenviikolla elokuvaesityksen, ehdotettiin
esitettäväksi Tauno Palon elokuva, vaihtoehtoja mietitään
seuraavassa kokouksessa
- palvelutalon, vanhainkodin asukkaille musiikkia, puheenjohtaja
pyytää Seppo Sjömania laulutilaisuuksien vetäjäksi
- Kaisa Sillanpää on selvittänyt tapahtuman järjestämistä
Tuohikontilla. Vierailun ajankohdaksi paras aika on kello 14.00
jälkeen.
- Selvitetään nukketeatterin esityksen järjestämisen
mahdollisuutta. Nukketeatterin esitys kohdistetaan päiväkodeille,
vanhainkodille, palvelutalolle ja esitys järjestetään
keskuskoululla. Selvitetään nukketeatterin kustannukset ja niiden
jako osallistuneiden tahojen kesken. Selvitetään myös yritysten
osallistumismahdollisuus kustannuksiin ”sponssirahana”.
- mahdollisuuksien mukaan järjestetään luentoja aiheista ”terve
ruoka” ja ”liikuntamahdollisuudet”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
---Vanhusneuvosto 30 §

Kaisa Sillanpää lupasi kokouksessa 8.2.2018 selvittää tapahtuman
järjestämistä Tuohikontilla. Vierailun ajankohdaksi paras aika on
kello 14.00 jälkeen.
Keskustellaan asiasta ja mahdollisista muista tapahtumista.
Kaisa Sillanpää oli selvittänyt mahdollisia päivämääriä, jotka sopivat
Tuohikontille ja vanhainkodille. Näistä valittiin tapahtuman
ajankohdaksi 7.6.2018 klo 13.00 -14.30. Tuohikontti on luvannut
järjestää kahvit, mehut ja tarjottavat, varmistetaan vielä onko
tarjottavaa mahdollisille mukana oleville omaishoitajille. Kaisa
Sillanpää varmistaa vielä osallistujien lukumäärän
Kaisa Sillanpää selvittää vanhainkodilta tai palvelukodilta
tapahtumaan lähtevien henkilömäärän sekä sen, että montako
pyörätuolia tarvitaan. Sihteeri Anne Ranta selvittää vakuutusyhtiöltä
mahdollisten vahingonkorvausten perusteita.
Kunnanviraston henkilöstölle lähetetään haaste osallistumisesta
päivän järjestelytehtäviin. Tapahtumaan osallistumisesta
ilmoittaudutaan sihteerille. Tapaaminen on vanhainkodilla kello
13.00.
-----

Vanhusneuvosto 40 §
Keskustellaan vanhustenviikolla järjestettävästä ja muista
järjestettävistä tapahtumista.
Päätös:

Vanhusneuvosto päätti järjestää elokuvat koululla. Sihteeri selvittää
elokuvien esittäjiltä esityksen hintaa ja mahdollista ajankohtaa.
Elokuvaksi valikoitui Mielensä pahoittaja, päänäyttelijänä Heikki
Kinnunen.
Vanhusneuvosto päätti tiedustella Seppo Sjömanilta mahdollisuutta
tulla soittamaan vanhainkodille vanhusten viikolla.
Kolmanneksi vaihtoehdoksi päätettiin järjestää ravintoluento ja kysyä
esitelmöijäksi geriatrian lääkäri Markus Halmista. Ravintoluento olisi
avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus järjestetään joko
seurakuntakodilla tai Osuuspankin kerhohuoneella. Ravintoluento
järjestetään sillä ehdolla, että määrärahoissa on varaa.
Ravintoluento järjestetään joko vanhustenviikolla tai muuna
ajankohtana. Järjestelyn yhteistyötä ehdotetaan muillekin tahoille
kuten seurakunta, eläkeläisjärjestöt ym.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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41 §

IKÄIHMISTEN KUULEMINEN

Vanhusneuvosto 38 §

Vanhusneuvoston tehtäviin kuuluu ikäihmisten kuuleminen.
Vanhusneuvosto on vuonna 2017 järjestänyt vanhainkodilla ja
palvelutalolla asukkaille ulkoilupäivän, joka toimi samalla ikääntyvien
kuntalaisten ns. kuulemispaikkana. Keskustelujen yhteydessä
ikääntyvät voivat tuoda esiin toiveita ja muutosehdotuksia ikääntyviä
koskevissa asioissa, joihin vanhusneuvosto voi vaikuttaa.
Vanhusneuvoston tulisi päättää tapa, miten ikääntyviä kuntalaisia
kuullaan vuonna 2018.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto keskustelee tavasta toimia vuonna 2018
ikääntyvien kuntalaisten kuulemisessa.

Päätös:

Vanhusneuvosto keskusteli eri tavoista ikääntyvien kuntalaisten
kuulemisessa ja esiin tulivat seuraavat keinot:
- eläkeliiton, eläkkeensaajien ja Posan edustajien välityksellä
viestit kulkeutuvat vanhusneuvostolle
- vanhusneuvosto ottaa järjestelyvastuun yhteen tilaisuuteen
Toivon Tuvassa
- henkilökohtainen kontakti vanhusneuvoston jäsenille

Päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
----Vanhusneuvosto 5 §
Ehdotus:

Keskustellaan ikäihmisten kuulemisen muodoista ja käytännön
toteuttamisesta.

Päätös:

Vanhusneuvosto päätti laatia kyselylomakkeen kotipalvelun
työntekijöille koskien kotipalvelussa esiin tulleita puutteita ja toiveita
ikääntyneiden kuntalaisten olojen parantamiseksi.
----

Vanhusneuvosto 31 §
Liitteenä 31.1 ehdotus kysymyksistä vanhustyön työntekijöiden ja
vapaaehtoistyöntekijöiden kuulemiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Keskustellaan kysymyksistä ja kyselyn aikataulusta.
Vanhusneuvosto hyväksyi kyselyn sisällön siten, että kohtaa 8
”vapaa sana” tarkennetaan. Kysely päätettiin kohdistaa
vanhuspalvelun työntekijöille ja vapaaehtoistyötä ikääntyvien kanssa
tekeville. Kysely toteutetaan siten, että linkki kyselyyn lisätään
Jämijärven kunnan nettisivuille ”Info ikääntyville” –sivulle. Kyselyyn
vastataan nimettömänä. Kysely on auki netissä 1.6.-17.6.2018
välisen ajan.
Kyselystä tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja kuntatiedotteessa sekä
lähettämällä sähköpostia vanhuspalvelun työntekijöille ja
vapaaehtoistoimijoille mahdollisuuksien mukaan.
Kyselyn tulokset toimitetaan Jämijärven kunnanhallitukselle ja
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle tiedoksi.
Puheenjohtaja ja sihteeri laativat nettiin linkin kyselyyn ja tiedotteet
kyselyyn vastaamiseen.
----Vanhusneuvosto 41 §

Esityslistan liitteenä ovat kyselyn vastaukset. Vastaukset ovat
yhdistettynä liite 1. ja eriteltynä vapaaehtoisten ja työntekijöiden
vastauksiin liite 2. LIITTEET EIVÄT OLE JULKISIA

Ehdotus:

Keskustellaan kyselyn tuloksista ja mahdollisista toimenpiteistä
kyselyn tulosten suhteen.

Päätös:

Käytiin läpi kyselyn yhteenvetoa. Puheenjohtaja kokoaa vastauksista
yhteenvedon, joka käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Yhteenveto esitetään kunnanhallitukselle ja PoSa:n johtokunnalle.
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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42 §

DEFIBRILAATTORIN HANKINTA

Vanhusneuvosto 18 §

Vanhusneuvoston jäsen Aarre Majamäki esitti vanhusneuvoston
kokouksessa pykälässä ”Muut mahdollisesti esille tulevat asiat ja
pyydetyt puheenvuorot” 18 §/17.05.2017, että K-Market Jämijärven
tiloihin hankittaisiin kunnan toimesta elvytyslaite eli defibrillaattori.
Paikkana kauppa olisi hyvä sen pitkien aukioloaikojen vuoksi myös
viikonloppuisin. Defibrillaattori on sydämen sähköisen rytmin
siirtolaite, jolla pyritään poistamaan haitallisen rytmin aiheuttama
sydämen kaaostila antamalla sydänlihakseen tasavirtasähköisku.
Maallikkokäyttöön tarkoitettuja defibrillaattoreita on Suomen
kauppakeskuksissa ja muilla vilkkailla paikoilla noin tuhat. Se on
hyödyllinen ja ehkä tärkein yksittäinen asia ja tekijä, jolla voidaan
sydänpysähdyspotilaan ennustetta ja selviytymistodennäköisyyttä
parantaa. Sydänpotilaista suuri osa menehtyy äkkikuolemaan
käytännössä vakavan rytmihäiriön kautta. Potilaan selviytymisen
todennäköisyyden kertoo viive siitä kun sydän pysähtyy siihen kun
se sähköiskun avulla käynnistetään uudelleen. Elvytyslaiteen
käyttäminen ei voi käytännössä epäonnistua. Laite tunnistaa missä
tilanteessa sähköisku on tarpeellinen.
SPR on lupautunut järjestämään koulutuksia laitteen käyttöön. Mikäli
laite päätetään hankkia, sen käytön opastus tulisi olla myös
kuntatiedotteessa.

Päätös:

Vanhusneuvosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
hankkia defibrillaatorin asennettavaksi sen K-Market Jämijärven
tiloihin.
-----

KH 146 §

Defibrilaattorin hankintahinta on noin 1700 € (+ alv 24 %). Laitteen
valinnassa käytetään apuna terveysaseman hoitohenkilökuntaa.
Hankinta kirjattaisiin kunnanhallituksen ja vanhusneuvoston
kustannuspaikoista.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hankkia defibrilaattorin asennettavaksi KMarket Jämijärven tiloihin.

Päätös:

Kunnanhallitus käynnistää yhteisen kampanjan defibrilaattorin
hankkimiseksi ja tarjoaa yrityksille, yhteisöille ja kuntalaisille

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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yhteistyönä mahdollisuuden osallistua hankintaan. Asia käsitellään
seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.
-----KH 187 §

Rahankeräyslain (31.3.2006/255) 7 §:n mukaan rahankeräyslupaa ei
voi saada valtio, kunta tai kuntayhtymä. Rahankeräyslupa voidaan
antaa mm. Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on
yleishyödyllinen tarkoitus ja Suomessa toimivalle
rekisteröimättömälle yhteisölle, jolla on yleishyödyllinen tai
rahankeräyslain 6 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainittu tarkoitus, jos
rekisteröimättömyys johtuu siitä, että yhteisön asemasta on säädetty
Suomen lainsäädännössä tai yhteisön toiminnan tilapäisestä
luonteesta.

Ehdotus:

Kunta hankkii defibrilaattorin ja ilmoittaa jämijärveläisille yhdistyksille
mahdollisuudesta ottaa osaa hankintaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

Vanhusneuvosto 28 §
Ehdotus:

Vanhusneuvosto merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös:

Vanhusneuvosto päätti merkitä asian tietoon saatetuksi.
-----

Vanhusneuvosto 42 §
Defibrilaattorin asentamisen jälkeen on tullut tietoon, että
vanhainkodilla ei ole käytössä defibrilaattoria. Vanhainkoti on auki
kaikkina viikonpäivinä kaikkina vuorokauden aikoina, jolloin laite olisi
käytössä vuorokauden ympäri.
Ehdotus:

Vanhusneuvosto esittää PoSa:lle defibrilaattorin hankintaa
vanhainkodilla käytettäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi vanhusneuvosto päätti seuraavassa kuntatiedotteessa
muistuttaa kuntalaisia siitä, että defibrilaattori/sydäniskuri on
käytettävissä K-Market Jämijärven eteistilassa.
_____
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43 §

TALOUDEN SEURANTA
Pöytäkirjan liitteenä 43.1 on talousarviovertailu ajalta 1.1.-30.6.2018.
Vanhusneuvostolle vuonna 2018 myönnetty määräraha on yhteensä
2.800 euroa ja siitä on käytetty 1368,29 euroa eli käyttö -% on
20.3 %.

Ehdotus

Merkitään talousarviovertailu ajalta 1.1.-30.6.2018 tietoon saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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44 §

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT JA PYYDETYT
PUHEENVUOROT
Kaisa Sillanpää esitti vanhusten kanssa työskentelevien ehdotuksen
ns. ”huiloo penkkien” hankkimisesta keskustan alueelle.
Sijoituspaikoiksi on ehdotettu kaupan kulmalle, kirjaston mäkeen,
terveyskeskuksen mäkeen, hautausmaan vanhainkodin puoleiseen
mäkeen ja Jämin suuntaan mentäessä.
Asia esitetään vapaa-aikatoimistolle ja tekniselle toimistolle.
Paikallisille yrityksille voidaan ehdottaa osallistumismahdollisuutta
hankintaan.
-----
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45 §

SEURAAVA KOKOONTUMINEN

Ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Päätettiin pitää seuraava kokous 4.10.2018 kello 14.00.
____
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46 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55.
_____
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