Tuusniemen kunta
Vanhuspalvelut

OMAISRAADIN KOKOONTUMINEN

Aika ja paikka: 25.9.2018 klo 13-14.25 palvelukeskuksen kabinetti
Läsnä: raatilaiset Markku Rissanen, Johanna Tirkkonen, Eeva-Katri Räsänen ja Eila Kerman
sairaanhoitajat Kaija Kareinen ja Riitta Pitkänen

Asiat
1. Palaverin puheenjohtajana toimi Kaija Kareinen, joka toivotti kaikki tervetulleiksi. Hän myös kertoi,
että kuumasta kesästä selvittiin hyvin, mm. kiinnittämällä huomiota asukkaiden nesteiden
nauttimiseen.

2. Tuomi- ja Mäntykodin remontti
Remontti on loppusuoralla. Mäntykodin ruokasali on käytössä, pientä viimeistelyä enää puuttuu.
Mäntykotiin hankitaan uusia pyörällisiä tuoleja ruokasaliin asukkaiden istuutumisen ja pöydän
ääreen asettautumisen helpottamiseksi.
Mäntykodin sisäpihan salaojitus tehdään ensi kesänä.
Toimistotilat ovat valmiit käyttöönotettaviksi. Työhuoneet tulevat sairaanhoitaja Kaija Kareiselle ja
toimistosihteeri Kirsti Lindholmille / Koivukodin sairaanhoitajalle.

3. Vanhustyön johtajan ja toimistosihteerin työpisteet
Vanhustyön johtaja Lea Mustonen ja toimistosihteeri Kirsti Lindholm siirtyivät työskentelemään
kunnan virastotalolle. Alustavasti on suunniteltu, että Kirsti Lindholm työskentelee
palvelukeskuksella torstaisin ja muulloin virastotalolla. Näiden muutosten jälkeenkin
palvelukeskuksen arki on sujunut hyvin. Vastaavat hoitajat ovat vastuussa hoitotyön sujuvuudesta
ja mm. työvuorosuunnittelusta.

4. Tuomi- ja Mäntykodin opaslehtinen
Uusi opaslehtinen koettiin onnistuneeksi. Erityisen hyvänä nähtiin se, että lehtisessä on lista
muuton yhteydessä muistettavista asioista.
Raatilaisilla on kokemus, että vanhustyön henkilöstöön saa helposti puhelimitse yhteyttä.
017-alkuiset puhelinnumerot poistuvat 1.10. ja uudet numerot löytyvät mm. kunnan nettisivuilta.

5. Lääkkeiden annosjakelu
Tuomi- ja Mäntykodissa siirrytään loppuvuoden aikana (tarkka aikataulu vielä auki) lääkkeiden
annosjakeluun niiden asukkaiden kohdalla, joiden lääkitys siihen soveltuu. Annosjakelusta ei koidu
lisäkustannuksia asukkaalle. Annosjakelun etuja ovat mm. lääketurvallisuuden lisääntyminen,
lääkehävikin pieneneminen ja hoitajien työajan säästyminen. Lääkkeet tilataan kahdeksi viikoksi
kerrallaan ja ne noudetaan apteekista palvelukeskukselle. Ennen annosjakeluun siirtymistä
asukkaan lääkemääräykset tarkistaa lääkäri sekä apteekki.

6. Vanhusten viikko viikolla 41 teemalla Iloa toimeliaisuudesta
Vanhusten viikolla on tarjolla monenlaista toimintaa asumispalveluissa.
Tiistaina 9.10. ulkoilukampanja, johon myös omaisia kannustetaan osallistumaan.
Keskiviikkona 10.10. klo 12.30 alkaen on ohjelmallinen juhla palvelukeskuksella.
Torstaina 11.10. klo 13 Ikäihmisten juhla srk-kodilla. Kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen.
Lisäksi on suunnitteilla koulun ja päiväkodin vierailuja.

7. Muut asiat ja raatilaisten kommentit
Keskustelussa tuli esille tilojen huoltamisen tärkeys, mm. rännien puhdistaminen syksyisin ja
ilmalämpölaitteiden johtojen sijoittaminen niin, etteivät ne vaurioidu.
Lääkäritilanne koettiin huolestuttavan huonona.

8. Seuraava kokoontuminen
Seuraava tapaaminen on tiistaina 15.1.2019 klo 13 kabinetissa.

Riitta Pitkänen
muistion laatija

