RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO

Muistio 1/2020

Aika:

22.1.2020 klo 14.00 alkaen

Paikka:

Riihimäen kirjasto, kauppakatu 16, Riihimäki

KUTSUTUT:
Marjatta Mänty (pj.)

Riihimäen kansalliset seniorit ry

X

Antti Helenius (varapj.)

Riihimäen eläkkeensaajat ry.

X

Pentti Haapala

VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry.

X

Kari-Veli Lehtonen

Riihimäen seudun senioriopettajat RISSO ry
(Saapui 14.26)

X

Eino Toivanen

Eläkeliiton Riihimäen yhdistys ry.

X

Pirkko Kalliomäki

Riihimäen seudun kristilliset eläkeläiset ry.

X

Tommi Räty

Kaupunginhallitus (saapui 14.05)

X

Timo Rintakoski

Sosiaali- ja terveyslautakunta

X

Pertti Mäkelä

Kaupunkikehityslautakunta (poistui 14.44)

X

Silja Nurmi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

X

Sirpa Penttinen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky.

Janne Yrjölä

Riihimäen kaupunki, vanhusneuvoston
sihteeri

Sirpa Lahdensalo

Marjatta Männyn varahenkilö

X
x

Riihimäen kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimialan keskus
PL 125, 11101 RIIHIMÄKI
www.riihimaki.fi

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Antti Helenius avasi kokouksen klo 14.00
2. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pirkko Kalliomäki ja Timo Rintakoski.
3. Kirjaston toiminnan esittely
4. Lausunto omaishoidon asiakkaiden määrän lisäävistä toimenpiteistä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää ottamaan kantaa omaishoidon asiakkaiden määrän
lisäämiseen vaikuttavista toimenpiteistä. Lausunto on tavoitteena antaa kokouksessa
ehtiäkseen mukaan lautakunnan käsittelyyn.
”Vanhusneuvosto kannattaa aloitteen mukaisesti omaishoidon palveluiden kehittämistä.
Erityisesti omaishoitajien jaksamisen tukemiseen pitäisi keksiä uusia keinoja. Omaishoitajien
osallistumismahdollisuus järjestettäviin tilaisuuksiin tulee varmistaa huolehtimalla hoidettavien
yksilöllinen tuki omaishoitajan poissa ollessa. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla omaishoitoon
nimettyjen hoitajien lisääminen nykyisen kahden hoitajan sijaan. Lisäksi olisi hyvä että
erityistarpeenalaisten omaishoidettavien intervallipaikkoja osoitettaessa huomioidaan heidän
yksilölliset tarpeensa, kuten vaikka näkövammaisuus.”
5. Lausunto liikuntapaikkamaksujen tarkistamisesta
Käsitellään valmistelussa olevaa valtuustoaloitetta ja annetaan siitä lausunto. Aloite liitteenä
kokouskutsun mukana.
”Vanhusneuvosto on huolissaan liikuntapaikkamaksujen vaikutuksista ikäihmisten ja kaikkien
muidenkin kuntalaisten omaehtoisen liikkumiseen. Tulisi muistaa että liike on paras lääke ja
liikuntaan panostetut vaatimattomat eurot vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin ja viime
kädessä terveydenhuollon kustannuksiin.
Vanhusneuvoston näkökulmasta kertaluonteiset korotukset ovat todella korkeat erityisesti
ikäihmisille ja vanhusneuvosto toivoo, että ennen päätöstä harkitaan erityisesti vähävaraisten
kuntalaisten asemaa. Esimerkiksi prosentuaaliset korotukset eivät perustu mihinkään
todelliseen indeksitason muutokseen. Vanhusneuvosto kiinnittää huomiota myös siihen, että
isoimmat maksujen korotukset kohdistuvat nimenomaan omaehtoisen liikunnan maksuihin.
Tämä ei ole yleisten terveystavoitteiden näkökulmasta oikein.
Asiakasmaksujen ei tulisi olla omaehtoisen toimintakyvystä ja terveydestä huolehtimisen
esteenä. Jos kuitenkin reiluihin korotuksiin päädytään, olisi hyvä miettiä vähävaraisten
ihmisten, niin ikääntyneiden kuin nuorempien ikäluokkien liikkumisen mahdollistamista.”
6. Päivätoimintojen muutos
Esitellään rautatienpuiston päivätoiminnan siirtämistä Riihikodille muistisairaiden
päivätoimintojen yhteyteen, sekä toiminnan sisällön kehittämistä.
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7. Lausunto kohdunkaulansyövän joukkoseulontojen laajentamisesta
Vanhusneuvosto antaa lausuntonsa liitteenä olleeseen aloitteeseen kohdunkaulansyövän
joukkoseulontojen laajentamisesta.
”Vanhusneuvosto tukee aloitetta.”
8. Sosiaali- ja terveyslautakunnan/kaupunkikehityslautakunnan/sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan/terveyskeskuksen ja kaupunginhallituksen terveiset
vanhusneuvostoa koskevissa asioissa
Sotela: Ikäihmisten perhehoidon palkkioihin on tullut pieni korotus, kuten myös omaishoidon
tuen palkkioihin. Myös asiakasmaksut on päivitetty, joka johtaa kaikkien asiakaspäätösten
uusimiseen. Palvelusetelin toimivuus aiheuttaa haasteita kun monilla ihmisillä ei ole
maksukykyä omavastuuosuuteen.
Kaupunkikehitysltk: Sivistys- ja hyvinvointiltk: Liikuntapaikkamaksut puhuttaa. Seminaarissa puhuttiin paljon
tulevan vuoden muutoksista jotka koskevat enemmän nuoria ja koululaisia. Kutomolle on
haussa uudet tilat.
Terveyskeskus: Muistuteltiin omaolo.fi –palvelusta jossa on omiin oireisiin sopivia hoitoohjeita tai neuvoja lääkäriin hakeutumiseksi. Lääkäritilanteen pitäisi helpottaa maaliskuussa.
Kaupunginhallitus: Hallitus käsittelee 27.1 palveluverkkoselvitystä ja valtuusto 3.2. Sisältää
mm. uimalan ja kirjaston saneeraukset.
9. Muut esille tulevat asiat
Järjestetään keväällä ikäihmisten palveluiden kehittämisseminaari.
10. Seuraava kokous
19.3.2020
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.18

Antti Helenius
varapuheenjohtaja

Janne Yrjölä
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja
Timo Rintakoski

Pöytäkirjan tarkastaja
Pirkko Kalliomäki
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