Vanhusneuvosto

Muistio 2/2018

VANHUSNEUVOSTO
Aika

tiistai 20.2.2018 klo 10.00 – 11.50

Paikka Kaupungintalo II krs, kaupunginhallituksen kokoushuone
Kutsutut
Eila Lampio
Heikki Vappula
Pentti Vilmi
Marketta Iso-Kuortti
Eveliina Aaltonen
Inga-Maija Hyppölä
Leena Sorvali
Kaija Koljonen
Terttu Uosukainen
Kari Kempas
Eeva Marin
Tiina Häyrinen
Päivi Lappalainen
Tarja Parkkonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen – 11.00 asti
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri
saattohoitaja, vapaaehtoistyö
lääkäri, Hyky edustaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti vieraat ja jäsenet tervetulleiksi
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin, että kaikki jäsenet olivat paikalla
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (16.1.2018)
Hyväksyttiin muutoksitta
4. Saattohoito Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella
Asiaa ja keskustelua alustivat lääkäri Tarja Parkkonen ja vapaaehtoistyönä saattohoitaja
työtä tekevä Päivi Lappalainen. Vanhusneuvosto keskusteli vilkkaasti saattohoidon
tilanteesta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella.
Vanhusneuvosto omalta osaltaan tulee viestimään saattohoidon puutteista esim.
saattohoitopaikkojen määrällisistä puutteista eteenpäin ja kannustaa sekä edesauttaa
vapaaehtoisten löytymistä tämän tärkeän ja arvokkaan tehtävän hoitamiseen.
Kotisairaalan saattohoitomahdollisuutta pidettiin hyvänä, usein oma koti on sekä
hoidettavalle, että omaisille mieluisin paikka saattohoito ajalle, kun on varmistettu
tarpeellinen ja turvallinen hoitosuhde.
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5. Vanhusneuvoston esitteen uusiminen
Esite toteutetaan kuvituksen osalta samaan sarjaan vammaisneuvoston esitteen kanssa,
Värin tulee olla eri kuin vammaisneuvostolla, päätettään seuraavassa kokouksessa
Jäsen Leena Sorvali lupautui tekemään raakavedoksen esitteen sisällöstä
- vanhusneuvoston tehtävät
- vanhusneuvoston kokoonpano 2017 – 2020
- aikaansaannokset (seniorikortti) ja vireillä olevat asiat (saattohoito, hammashoito,
harraste- ja kokoontumistilojen maksuttomuus)
- vanhusneuvosto voi vaikuttaa, meidän kauttamme voit vaikuttaa
- vanhan esitteen tehostepallojen tekstit otetaan uuteen esitteeseen
6. Kannanotto Sibeliustalon p-alueen maksullisuus
Vanhusneuvosto päätti lähettää vastustavan kannanoton Sibeliustalon ja satama-alueen
pysäköinnin maksullisuudesta.
7. Muut asiat
Maakunnallinen keskustelutilaisuus 9.3.2018 keskussairaalan auditoriossa ” ikähmisten
palvelut ja tulevaisuuden palvelurakenteet”.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50
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