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Vanhusneuvosto
Aika:
Paikka:
Läsnä:

13.8.2019 klo 9.30-11.30
Veteraanipaja, Torikatu Salo
Jari J. Laiho
Heikki Lange
Leena Oksanen
Kari Virtanen
Pekka Lintunen
Raili Heikinheimo
Sirpa Kallio
Sirpa Koski
Raili Suontausta
Esko Orrenmaa
Marita Päivärinne
Sanna Merikallio-Tepponen
Salla Lindegren
Mari Luonsinen
Minna Lähdemaa

Poissa: Risto Hellström
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Sosiaal ila uta ku n na n ed ustaja
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sihteeri
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21 S

Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja Jari J. Laiho avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
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Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutu ksi ja päätösvaltaiseksi.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Lintula ja Heikki Lange
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Vanhuspalveluiden asiantuntija Mari Luonsinen esittäytyy

ja kertoo vanhuspalveluiden kehittämissuunnitelmasta.
Mari Luonsinen esitteli vanhusneuvostolle vanhuspalveluiden
keh ittä missu u n n itel maa/ikää ntyneet a ktiivisi na osa I I istuji na.
Liite.1.
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Vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren esittelee
vanhuspalveluiden talousarvion vuodelle 2O2O.
lla Lindegren esitteli
vuodelle 2020.
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Seniorimessut ke 4.9.2O19 klo 10-15 toritapahtuman
osa I I istuj ien pä ivystysvuorot
Kaupungin Info kontti on varattu taas vanhusneuvoston käyttöön
messujen ajaksi. Minna menee paikalle valmiiksi klo 9.
Vanhusneuvoston jäsenten päivystysvuorot:

klo 10-L2 Jari J Laiho, Kari Virtanen
klo 12-14 Raili Suontausta, Heikki Lange
klo 14-15 Leena Oksanen, Sirpa Kallio

26S

Kulttuuripäivän suunnittelutyöryhmän esitys Kulttuuripäivän
ohjelmasta ja aikataulutuksesta.
23.L0.2019 Kulttuuripäivän teemana tänä vuonna: Iloa ja
vi rkistystä sen iorei le ti la isu us jä rjestetää n : Ka u pu n g i nta lol la
kokoustila Tammessa.
I

Ohjelma liite:2
Kaupunkitiedotteeseen menevä mainos 11.9 mennessä.
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Ennakko juttu ehdotus lehdistölle työryhmä on suostunut
haastatteluun (Raili Suontausta, Leena Oksanen ja Kari Virtanen).
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Lautakuntien kuulumiset
Keskusvaa I i Ia uta ku nta :
Ei ikäihmisiin liittyviä asioita.

Sosiaalilautakunta:
t2.6.20L9
Sairaanhoitajien (Lämähoitajat) käyntimaksut tulivat voimaan
kesällä. Maksut tulivat niistä käynneistä joissa sairaanhoitajalla on
lääkkeenkirjoitusoikeus. Jos sairaanhoitajankäynnistä ohjautuu
jatkossa lääkärillä käynti, ei maksua mene.

Rakennus- ja ympäristölautakunta:
Ei ikäihmisiin liittyviä asioita.
Ka u punki kehityslautakunta :
1 1 .6.20 19

Hannu Eevan on tehnyt aloitteen homerakennusten kartoituksesta
koskien peruskouluja.
Marjatta Halkilahden on tehnyt aloitteen "ilmastointien käyttö
säännöstelyistä" koskien päiväkoteja ja kouluja.

Opetuslautakunta:
Koulu ruokailujen ruokahävikki säästötavoitteet

ovat käsittelyssä.

Ei

ikäihmisiä koskevia asioita.

Jätehuolto:
Ei ikäihmisiin liittyviä asioita.

Vapaa-ajan lautakunta

:

Ei ikäihmisiin liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunta:
Ei ikäihmisiin liittyviä asioita.
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Muut asiat
Vie vanhus ulos valtakunnallinen ulkoilutuspäivä vietetään Salossa
Teijolla torstairia 10.10.2019. Lisää infoa myöhemmin.
Perhehoidon koordinaattori kutsutaan vanhusneuvoston seuraavaan
kokoukseen vieraaksi.
17

.LL Vanhusneuvostopäivään tarkempi kutsu tulematta.

2es

Seuraava kokous
15.10.2019 klo t0-L2 Kaupungintalo kokoustila Kataja.

30s

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 12.
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Taustaa
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o Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
o Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
ujen parantam iseksi
. Hallitusohjelma Ikäystävällisyys
o Sa lon ka u pu ng in strateg ia
pa lvel

Salon vanhuspalveluiden päämääränä kehittämisohjelman
mukaan:

Hyvinvoiva ikääntynyt sujuvien palveluiden
Ikäystävä I lrsessä Sa lossa,
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Sisältöalueet
o Hyvinvointia edistävät

salo
palvelut ikääntyminen

toim inta kykyisenä

o Kotiin tuotavat palvelut toimintakykyisenä
pidempään ja turvallisesti kotona
o Ympärivuorokautinen hoiva enemmän mielekästä

ja kodinomaista hoivaa
o Ikääntyneet aktiivisina osallistujina
o Hyvinvoiva

henkilöstö

kilpailukykyiset palvelut
Vanhuspalvelut vetovoimaisena työpaikkana
o Laadun tunnusmerkit - jotain vielä tähän lisäksi
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Sisältö
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o Johdanto
. Nykytilan kuvaus

o Ikääntynyt keskiössä
o Suunnitelmassa painottuvat kotona asumista ja
hyvi nvoi ntia edistävät toi menpiteet.
o Suunnitelmassa huomioidaan kunnan eri hallintokuntien
yhteistyö sekä kunnan yhteistyö muiden julkisten
toimijoiden, yritysten, järjestöjen, seurakuntien ym.
toimijoiden kanssa.
o Osallisuuden vahvistaminen - vänhusneuvosto
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Tilastoja
Väestöennuste 2015, Salo 75v. -

salo

Vuosi

Molemmat
sukupuolet

Miehet

Naiset

2018

5 954

2 380

3 574

2030

9 266 (+ 3312)

3 962

5 304

2040

L0 479

(+ 452s)

4 522

s 957

Väestöennuste 2OL5, Salo 85v. Vuosi

Molemmat
sukupuolet

Miehet

Naiset

2018
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L L87

2030

2 s06 (+773)
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3 s7B (+224s)
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lkääntyneellä
osallXetua

Lisätään ikääntyneiden
mahdollisuuksia osalllstua ja
valkuttaa palveluiden
kehittämiseen : Asiakasraadit,
kohdennetut
asiakastilaisuudet,
infotilaisuudet.

Vanhusneuvoston kanssa
yhteistyön tekeminen
aslolden valmistelussa.

salo

Toimintamuotojen Ja
tilaisuuksien määrä.

Vanhuspalvelut
Asiakasraadlt
aloltetaan 20192020.

Yhteistyökertojen Ja
kuulemistllaisuuksien määrä.

Jatkuvaa toimintaa.

Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelut

Palautteen antamisen
mahdolllsuuksien lisäämlnen

(konkreettisemmin?)
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Keinot

llittarlt

Lisätään asiakkaan
Asiakaspalautteet
valinnanmahdollisuuksia
palveluiden
Asia kastyytyvä isyyskys
"hankinnassa."
elyt
Kattava palveluval i kko.
Palvelusetelin
käyttöma hdol I isu udesta
tiedottaminen,

on

innanmahdol

Ikääntyneiden

Kuulemistilaisuuksien
kuuleminen ja tarpeiden määrä.
huomiointi
asu ntopoliittisissa
ratkaisuissa.
(Vanhusneuvosto,
asiakasraadit)
Tehostetun
palveluasumisen
ostopalveluissa
huomioidaan asiakkaan
valinnanvapaus.

Tiedottaminen eri
palvelumuodoista (oma
+ yksityinen).
Eri palvelualueiden ja
toimijoiden välinen
yhteistyö.

Vastuuhenkilö/taho TotGutuma
Vanhuspalveluiden

johtaja

Palveluohjaus
Jatkuvaa toimintaa.

Asiakaspalautteet

Koko Salon
kaupunki.
Vanhuspialveluiden

johtaja
Yhteistyötila isu u ksien
määrä.

lemistila isu u ksien
määrä.
Ku u

Vanhusneuvoston
kuuleminen.
Tiedon
saavutettavuuden
varmistaminen
monipuolisin keinoin )
kau pu nkitiedote,
kotisivut, esitteet
painettuna ja verkossa

Resursointi

Jatkuvaa toimintaa.

Jatkuvaa
toimintaa.

Ja

uden
uomtotmtnen

Aikataulu
Jatkuvaa
toimintaa

Jatkuvaa

toimintaa.

Viestintä ja
markkinointi.
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Tavoitteet

Keinot

Mittarit

Salossa ikäåntyneellä on
maMollisuus osallastua

Lisätään ikääntyneiden
mahdollisuuksia
osallistua ja vaikuttaa
palveluiden
kehittämiseen:
Asiakasraadit,
kohdennetut

Toimintamuotojen ja

palveluiden
kehittåmiseen

Aikataulu

Resursointi

Vastuuhenkilö/taho
Vanhuspalvelut

tilaisuuksien määrä.
Asiakasraadit
aloitetaan

20L9-2020.

asia kastila isuudet,

infotila isu udet.

Jatkuvaa toimintaa.

Yhteistyökertojen ja
kuulemistilaisuuksien
määrä.

Vanhusneuvoston
kanssa yhteistyön
tekeminen asioiden
valmistelussa.

Vanhusneuvosto
Vanhuspalvelut

Palautteen antamisen
mahdollisuuksien
lisääminen
(konkreettisemmin?)
Salossa ikääntyneeltråi on

vaikuhrs- Ja

valinnanmaMollisuuksia

Lisätään asiakkaan
valinnanma hdollisu

Asiakaspalautteet
u

ksia

palveluiden
"hankinnassa."
Kattava pa lveluvalikko.

Asia kastyytyvä isyyskyse

Jatkuvaa

Vanhuspalveluiden

toimintaa

johtaja

lyt

Palvelusetelin

käyttömahdollisuudesta
tiedottaminen.
Ikääntyneiden
kuuleminen ja tarpeiden
huomiointi
asu ntopoliittisissa
ratkaisuissa.
(Vanhusneuvosto,
asiakasraad it)

Tehostetun
palveluasumisen
ostopalveluissa

Kuulemistilaisuuksien
määrä.

latkuvaa toimintaa.
Palveluohjaus

latkuvaa toimintaa.

Toteutuma

huomioidaan asiakkaan
valinnanvapaus.

Esteettömyyden ja

Tiedottaminen eri
palvelumuodoista (oma

saawtettavuuden

+ yksityinen).

huomioiminen.
Eri palvelualueiden ja
toimijoiden välinen
yhteistyö.
Vanhusneuvoston
kuuleminen.
Tiedon

saavutettavuuden
varmistaminen
monipuolisin keinoin E
kaupunkitiedote,
kotisivut, esitteet
painettuna ja verkossa.

Asiakaspalautteet

Koko Salon kaupunki
Jatkuvaa

toimintaa.
Yhteistyötila isuu ksien
määrä.

Vanhuspalveluiden

johtaja

Viestintä ja

markkinointi.
Kuu lemistila isuu ksie n

määrä.
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Salon kaupungin vanhusneuvoston järjestämä

ILOA JA VIRKISTYSTÄ SENIOREILLE 23.10.2019
Paikka : Salon kaupungintalo valtuustosali Tammi
Klo 12 - L3 Kahvitarjoilu, salon kaupungintalon ravintola
Kaneli Omenassa.
OHJELMA:

Klo 12 - 13 Kahvitarjoilu, salon kaupungintalon ravintola
Kaneli Omenassa.
Klo 13.00

- 13.10 Tervetuloa, vanhusneuvoston

puheenjohtaja Jari.J.

Laiho

klo 13.10 -

13.30

Veteraanilaulajat esiintyy

klo 13.30 -14.15 Salon seudun murteista - komiikaa ja kiertoilmaisuja
Kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind ja opetusneuvos Ossi Helin

klo 14.15 - L4.40 Teatteri Provinssin syksy, Seppo Suominen Tohtori
Zivago musi kaalista näyte
klo L4.40 - 15.00 Veeruskat, tanssiesitys
klo 15.00 - 15.30 Yleisön puheenvuoro: viestit Vanhusneuvostolle,
keskustelua

Tilaisuuden päättäminbn

I Salonkaupunki I Tehdaskatu2,24lOOSALO lPL77,24lOtSALO I www.salo.fi I kilaamo@salo.fi I

Y-tunnus: 0139533-1
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