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Paikka Pääkirjasto, kokoonnutaan aulassa
Paikalla
Eila Lampio
Heikki Vappula
Pentti Vilmi
Marketta Iso-Kuortti
Eveliina Aaltonen
Inga-Maija Hyppölä
Leena Sorvali
Kaija Koljonen
Terttu Uosukainen
Kari Kempas
Eeva Marin
Pirkko Peltomaa
Karin Puumalainen
Tiina Häyrinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
asiantuntija, Phhyky
varajäsen
sihteeri

Kokouksen alussa kirjaston esittely, palvelupäällikkö Salla Palmi-Felin (30 min)
11.Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
12. Läsnäolijoiden toteaminen
- todettiin läsnäolijat, Eveliina Aaltonen oli poissa kokouksesta , paikalla varajäsen Karin
Puumalainen
13. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (5.2.2019)
- hyväksyttiin muutoksitta
14. Kotiin annettavat palvelut Phsotey, vs.toimialajohtaja Pirkko Peltomaa
-

kuultiin seikkaperäinen selvitys kotiin annettavista palveluista
kotiin annettavat palvelut lukuina: työntekijöitä 630, 20 toimipistettä, 1,2 miljoonaa
käyntiä/vuosi, keskimäärin 1500 asiakasta. Kotiutuksia hoidetaan 500/kk,
turvapalveluasiakkaita 1200/kk.
neuvosto keskusteli ja esitti kysymyksiä vilkkaasti

15. Yhteinen Päijät-Häme hanke toimittama selvitys Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnasta
- selvitys toimitettiin esityslistamateriaalin kanssa, jäsenistö tutustui siihen ennen
kokousta ja kokouksessa selvitys hyväksyttiin.
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15.Muut asiat
- kaupunginjohtaja estynyt saapumasta 5.3.2019 kokoukseen,
- kokoukseen kutsuttu vapaaehtoiskoordinaattori Kirsi Hyväri ”Yhteinen Päijät-Häme” –
hankkeesta
- Parasta Elmää kotona III juhlaseminaari Finlandia-talolla 14.2.2019, ei osallistujia
16. Vanhusneuvoston keskustelu ja kannanotto ikäihmisten asumispalveluiden laadusta,
valvonnasta ja hoitajamitoituksen lisäyksestä
-

vanhusneuvosto keskusteli vilkkaasti ikäihmisten asumispalveluissa ilmenneistä
puutteista ja laiminlyönneistä
vanhusneuvosto katsoo, että palveluiden laatua tulee seurata virallisilla valvonnoilla
viranomaisten toimesta, pelkät yksiköiden omavalvonnat eivät riitä takaamaan tasaista
laatua
hoitajamitoitusta tulee lisätä ja siihen tulee tehdä toimenkuvarajoitus niin, että
hoitajamitoitukseen ei sisällytetä muita ammattiryhmiä kuin hoitohenkilökunta
oppilaitosten soveltuvuustestejä kaivataan takaisin
Vanhusneuvosto tekee aiheesta kannanoton, joka toimitetaan sekä valtakunnan
päättäjille, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään ja puheenjohtajan kautta
julkaistavaksi.
Vanhusneuvosto päätti seurata tilannetta ja haastaa päättäjät eduskuntavaaleja ennen
ja jälkeen tekemään ikäihmisten arjesta turvallisen, arvokkaan ja laadukkaan.

17. Kokouksen päättäminen
-

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00, seuraava kokous 5.3.2019
kaupungintalolla
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