Tuusniemen kunta
Vanhuspalvelut

OMAISRAADIN KOKOONTUMINEN
Aika ja paikka: 23.1.2018 klo 13-15 palvelukeskuksen kabinetissa
Läsnä: raatilaiset Eino Smolander, Raimo Mikkanen, Markku Rissanen, Johanna Tirkkonen,
Päivi Koistinen (uusi), sairaanhoitajat Riitta Pitkänen ja Kaija Kareinen ja vanhustyön johtaja
Lea Mustonen
Asiat
1. Palaverin avasi Lea Mustonen, joka selosti, mikä omaisraati on ja mikä sen tarkoitus on.
Samalla käsiteltiin omaisraadin toimintasuunnitelmaa.
2. Tutustuminen Koivukotiin ja siellä vastuuhoitajamalliin. Tavoitteena vastuuhoitajamallin
vahvistaminen; on joku, joka on perehtynyt asukkaan elämään ja tietää hänen asiansa ja
huolehtii niistä.
3. Raatilaisten toiveita palvelukeskuksen toiminnalle











Asukkaiden osallistaminen: käytiin läpi, millaista viriketoimintaa ja osallistamista on
nykyisin palvelukeskuksen eri yksiköissä. Osa asukkaista voi tehdä pikkuaskareita ja
päivittäisissä toiminnoissa asukkaiden osallisuutta on yhä enemmän tuettava.
Interaktiivinen toiminta: enemmän yksilöllistä vuorovaikutusta hoitajien ja
asukkaiden välille. Hoitajan on oltava fyysisesti, henkisesti ja koko sydämellään
mukana asukkaan kohtaamisessa.
Tiedon kulun parantaminen, esim. asukkaiden voinnista, lääkityksistä, talon tavoista
kertominen ja tiedottaminen omaisille. Joka vuorossa on hoitajien tiedettävä
asukkaan asioista ja jos ei tiedä, on otettava selvää esim. raporttilehdistä. Kukaan
hoitajista ei saa sanoa, ettei tiedä asukkaan asioita. Tehtävä opas uutta asukasta ja
hänen läheistään varten, joka tukee heidän orientoitumista talon elämään.
Sellainen laaditaan (Kirsti ja Lea) kevään aikana.
Keskustelua kirjaamisesta. Sähköistä järjestelmää odotetaan soten tuloon saakka.
Koivukodin ulko-oven hälytys muistuttaa paljolti hoitajakutsun hälytysääntä.
Hoitajien seurattava dektistä, mistä hälytys tulee ja huomioitava ovikellon soitto
iltaisin.
Päivällisellä tulisi olla muuta kuin puuroja ja vellejä. Asiaan pureudutaan ns.
Ravistamo-hankkeen kautta. Sekä hoito- että keittiöhenkilöstölle järjestetään
koulutusta ravitsemuksesta kevään 2018 aikana. Tämän projektin myötä tarkoitus
on saada muutoksia ruokalistoihin. Huomioitava, ettei ilta- ja aamupalan väliin jää
liian pitkä väli. Yöllä annetaan asukkaille ruokaa, jos he sitä haluavat.
Keskustelua henkilökunnan valinnoista: vakinaiset työntekijät valitsee
sosiaalijohtaja yhdessä sairaanhoitajien ja vanhustyön johtajan kanssa, sijaiset
vanhustyön johtaja. Iltaisin ja yöllä työntekijät voivat saada apua ensihoidosta
(ensihoidon tilat sijaitsevat Koivukodin alakerrassa) ja Tuusniemen sairaalasta.





Palaute kotipalveluun: kun kotipalvelun asiakas jostakin syystä siirretään kotoaan
muualle (sairaala, palvelukeskus), on siitä ilmoitettava omaiselle.
Talvella palvelukeskuksen rinnetie on usein liukas. Siihen toivottiin kaidetta.
Käytiin läpi Mänty- ja Tuomikotien omaistyytyväisyyskyselyn tulokset ja niistä
keskusteltiin. Pääsääntöisesti asukkaiden läheiset kokivat palvelukeskuksen
toiminnan hyväksi. Toiveita oli ruokailuun, lääkäripalveluihin, asukkaiden
osallisuuden lisäämiseen ja viriketoimintaan, toivottiin kuulokojevastuuhoitajaa,
asioiden hoitamista läheisten toiveiden mukaan ja kaikilta asiallista ja ystävällistä
käytöstä.

4. Seuraava kokoontuminen
Seuraava tapaaminen on 15.5.2018 klo 13 kabinetissa. Teemana silloin opaslehtinen ja
Ravistamo-hankkeen tulokset.

Lea Mustonen
muiston laatija

