
Kokemäen vanhusneuvoston kokouksen esityslista  3/2020     
 
 
Aika  torstai 13.8.2020 klo 15:00–16.30 
 
Paikka  Palvelukeskus Henrikinhovi, ruokasali 
 
Osallistujat  Minna Kylä-Setälä puheenjohtaja 
  Einar Grundström 
  Paula Koivisto 
  Selina Koskela  

Sirpa Saarinen 
  Leena Toivanen  

Aila Uusiniitty  
Paavo Valtanen  

  Kirsi-Marja Polo esittelijä, sihteeri 
   
Poissa  Sanna Kuhlman varapuheenjohtaja  
  Lauri Heiskanen  asiantuntija  
  Paula Järvi  asiantuntija 

Satu Lankinen  sihteeri 
 
Asialista 
 

1.  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15 
 

2. Todettiin läsnäolijat 
 

3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 
Lisäys edelliseen muistioon: Paavo Valtanen kertoi, että Vuollekodin senioripuistohanke on 
saanut 50 % rahoituksen 35 000 € Karhuseudulta, oma rahoitusosuus hankkeessa on 50 %. 
 
Vanhusneuvosto on kiinnostunut kuulemaan, miten työllisyysasiat Kilkunkadulla etenevät. 
Työllisyyspalveluissa toimii asiakaspalvelupiste, joka on avoinna kahtena päivänä viikossa. 
Vanhusneuvosto toivoo vielä saavansa uudelleen jonkun kertomaan työllisyyspalveluiden 
etenemisestä tällä hetkellä, myös tilastotietoa toivotaan. 

 
4. Miten korona-aika on sujunut ja vaikuttanut ikäihmisiin Kokemäellä yhteenvetoa 

Vanhusneuvostolaiset kertoivat omia kokemuksiaan korona-ajasta. Osa on voinut avustaa 
naapureita, osa on ollut huolissaan yksin olevista vanhuksista, osa huolissaan 
yksinhuoltajaperheistä, kun kouluruokailut jäivät väliin. Näille perheille taloudellinen taakka 
on ollut suuri. Eristyksissä olo alkoi rasittaa. Lisäksi suhde lapsenlapsiin muuttunut, lapset 
eivät välttämättä ymmärrä, ettei voi olla lähellä. Ollut myös huoli Henrikinhovin hoitajista, 
jotka ovat olleet kovilla. 
 
Seurakunnan diakoni Selina kertoi omasta työstään korona-aikana: Tuomiokapitulin ohje 



ollut, ettei asiakkaita saa tavata. Diakoniatyötä on kaikesta huolimatta tehty etänä sekä 
toimitettu ruokaa, osto-osoituksia ja tavaroita asiakkaille. Aika on ollut toisille diakonia-
asiakkaille kovaa, diakoniatyöntekijöille aika ollut henkisesti raskasta ja kuluttavaa. 
 
Vanhuspalveluissa koronan estämiseksi on tehty paljon, mm.:  
 
Henrikinhovissa ollut vierailukielto maaliskuulta asti ja on edelleen. Intervallijaksoja on 
jouduttu rajoittamaan infektiolääkärin ohjeistuksella. Osa Henrikinhovin uudista asiakkaista 
on ollut myös Henrikinhovin sisällä karanteenissa, kun on saatu tulos Covid-19-näytteestä. 
Vierailuja on kesän aikana voitu toteuttaa asumisyksiköiden pihalla suojautuneena ja ajan 
vierailuun varaamalla.  
 
Henkilöstö niin kotihoidossa kuin asumisyksiköissä on toiminut infektiolääkärin ja THL:n 
antamien ohjeiden mukaan suojautuneena. Henkilöstö on ollut kovilla henkisesti, mutta 
jatkuvalla selkeällä oheistuksella on selvitty. Muutama vanhuspalveluiden työntekijä on 
hoitanut tehtäviään etänä. 
 
Kotihoidon palvelut ovat toimineet koko ajan korona-aikana entisellään. Asiakkaiden 
käyntejä ei ole vähennetty koronan vuoksi. Kylvetyspalveluita on jouduttu organisoimaan 
uudelleen ja tällä hetkellä ne toimivat Kuusamakodissa vanhalla puolella, joka pois käytöstä 
asumiskäytöstä.  
 
Päivätoiminta on ollut tauolla maaliskuusta asti. Päivätoiminnan työntekijä on soitellut näille 
vanhuksille ja käynyt heidän luonaan. Sosiaaliohjaaja on päivystänyt puhelimessa antaen 
neuvoja ja ohjeita vanhuksille. Kauppojen kotiinkuljetuspalvelut ovat olleet runsaasti 
käytössä. 
 
Kaikille yli 80 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole palveluiden piirissä, on soitettu ja 
huolehdittu, että he ovat saaneet tietoa ja tarvittaessa apua.  
 
Suojavarusteet ovat riittäneet kohtalaisen hyvin, mutta kaupunki on tilannut niitä esim. 
kirurgisia maskeja, erikseen isompia eriä, vaikka periaatteessa suojavarusteet toimitetaan 
terveydenhuollon kuntayhtymästä. Myös kankaisia suojamaskeja on valmistettu, siltä 
varalta, että tehdasvalmisteiset kertakäyttösuojat loppuvat. Kaupungilla on velvollisuus 
huolehtia myös yksityisten hoivakotien korona-ajan suojaimista.  
 
Henkilöstöllä tai asiakkailla ei ole todettu korona-tartuntoja. Nyt valmistaudutaan taudin 
uuteen aaltoon. 

 
5. Vanhusten viikko ja sen suunnittelu 

Vanhustenviikkoa vietetään 4.-11.10.2020 teemalla: ”Onni on vanheta”. Vanhusten viikolle 
on olemassa alustava suunnitelma, mm vanhusten viikon torstaina on tarkoitus järjestää 
ulkoilutapahtuma Henrikinhovin piha-alueella. Tiistaina 18.8. klo 13 on tulossa Teams-
kokous vanhusten viikon tiimoilta. 
 
Hyvinvointipäivää ei pidetä tänä vuonna. 
 



Vanhusneuvoston juhlan sijaan tänä vuonna lähetetään vanhustenviikolla koululaisten 
tekemä kortti kaikille yli 75-vuotiaille kokemäkeläisille. Paavo lupasi kysellä 
sponsorikorttipohjia kirjapainosta. Minna on yhteydessä J-P Pihlmaniin, voisivatko 
peruskoulun oppilaat tehdä kortit n. 1000 kpl. Vanhuspalvelupäällikkö järjestää vanhusten 
nimilistan osoitteilla sekä huolehtii viikolla 41 postituksen, joka menee vanhusneuvoston 
kustannuksista. 
 
Sovittiin korttien kirjoituspäiväksi ke 16.9 klo 15 alkaen Henrikinhovin ruokasalissa (tila on 
varattu). Toivotaan, että saadaan myös varajäsenet mukaan. Leena lupasi leipoa, muuten 
tilataan kahvit ja pientä suolaista. Paavo lupasi olla yhteydessä Timo Simulaan lehtijuttua 
varten. 

 
6. Muut asiat  

Puheenjohtaja allekirjoitti vuoden 2021 määrärahaesityksen vanhusneuvoston toiminnalle, 
1800 €. Vanhuspalvelupäällikkö toimittaa esityksen talousjohtajalle.  
 
Muistikahvila ilmeisesti aloittaa taas lokakuussa 2020. 
 
Käytiin keskustelua Olohuone-toiminnasta. Koska Olohuoneessa ei voida taata turvavälejä, 
sovittiin, että Olohuone-toiminta peruutetaan loppuvuodeksi ja tilannetta arvioidaan silloin 
uudelleen, riippuen minkälainen koronatilanne on. Palvelusihteeri ilmoittaa asiasta Juhani 
Merikalliolle. 
 
Keskusteltiin lyhyesti tulevasta hoitajamitoituksesta ja miten hoitajia saadaan riittävästi. 
Henkilöstömitoitus on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Mitoituksen laskennassa 
otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.  
 
Mitoitus nousee asteittain. Kun laki tulee voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoitus on 
vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on 
vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.  
 
Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta 
kohti tulee täysimääräisesti voimaan ja kunnilla on velvollisuus käyttää RAI-
arviointijärjestelmää. Liitteenä päivitetty vanhuspalvelulaki, joka tulee voimaan 1.10.2020.  
 
Lyhyesti puhuttiin myös kaupungin sosiaalipalveluiden tulevasta siirtymisestä 1.1.2020 
Kessoteen. Vanhuspalvelupäällikkö kertoi valmisteluorganisaatiosta. Syksyn aikana 
toivottavasti saadaan asiasta joku kertomaan vanhusneuvostolaisille. Vanhusneuvoston 
toiminta jää kunnan järjestettäväksi vuoden 2020 alusta. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Kirsi-Marja Polo 
vanhuspalvelupäällikkö 



 
 


