Tuusniemen kunta
Vanhuspalvelut

OMAISRAADIN KOKOONTUMINEN

Aika ja paikka: 22.1.2019 klo 13-14.40 palvelukeskuksen kabinetti
Läsnä: raatilaiset Johanna Tirkkonen, Eeva-Katri Räsänen, Eila Kerman, Raimo Mikkanen, Anne Heiskanen ja
Eino Smolander
sairaanhoitaja Kaija Kareinen ja vanhustyön johtaja Lea Mustonen

Asiat
1. Palaverin puheenjohtajana toimi Kaija Kareinen, joka toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. Raatilaisten kuulemiskierros
Jokainen raatilainen kertoi hieman omia kuulumisia ja kokemuksia läheisensä asumisesta ja
hoivasta Koivukodissa ja Mänty- ja Tuomikodissa. Koivukodin tilanne puhututti.

3. Koivukodin tilanne
Koivukodissa asuu nykyään neljä vanhusta ja loput ovat, osa ikääntyneitä, kehitysvammaisia ja
muihin erityisryhmiin kuuluvia asukkaita. Keskustelua on käyty siitä, että Koivukoti muotoutuu
vähitellen ns. erityisryhmien asumisyksiköksi. Sieltä ei kuitenkaan olla siirtämässä vanhuksia pois.
Sairaanhoitaja Riitta Pitkänen siirtyi muihin tehtäviin. Sairaanhoitajan paikka laitetaan auki
mahdollisimman pian, eli Koivukotiin tulee sairaanhoitaja.
Käytiin keskustelua kehitysvammaisten hoitotyöstä ja henkilöstömitoituksesta. Kehitysvammaisia
hoitavat lähihoitajat, joista osa on koulutuksessaan suuntautunut kehitysvammaisten hoitoon.
Henkilöstö on saanut täydennyskoulutusta kehitysvammaisten hoitotyöhön. Vammaisilla on
henkilökohtaisia avustajia ja lisäksi vammaisilla on käytettävissä vammaispalvelunohjaajan palvelut
sekä vammaisavustajan palvelut.
Kesällä 2019 rakennetaan Koivukotiin pääovelle tuulikaappi.

4. Mänty- ja Tuomikodin sisäilmaongelmat
Ko. yksiköissä on ollut sisäilmaongelmia, joihin osa henkilöstöstä ja asukkaista on reagoineet.
Kesällä 2018 saneerattiin Mäntykodin keittiö-/ruokailutila ja sekä ns. välieteinen. Samoin
työntekijöiden toimistotiloja remontoitiin ja kattoa korjattiin Tuomikodissa. Sisäilmaongelmat eivät
ole poistuneet. Suunnitelma tilanteen korjaamiseksi: koko talon ilmastoinnin nuohous. Sen jälkeen
uudet mittaukset. Henkilöstön ja asukkaiden oireiden seuraaminen ja kirjaaminen, yhteistyö
työterveyshuollon kanssa.

5. Puiden kaataminen palvelukeskuksen ympäriltä
Isot kuuset ja joitakin mäntyjä kaadetaan Keskitien puolelta viikolla 10. Toiveena asukkaan
läheisellä oli, että asukkaiden on saatava nähdä puita vuoteestaan. Huomioidaan istutukset puiden
kaatamisen jälkeen.

6. Lääkäripalvelut tehostetussa asumispalveluissa
Tuusniemelle lääkärinpalveluja saadaan Juankosken tk:sta kolmena päivänä viikossa ja lisäksi
keikkalääkäreitä käy arkipäivisin.
Lääkärin konsultoinnit asukkaiden asioissa on kahden viikon välein0,5 tuntia terveyskeskuksen
tiloissa. Yleensä sairaanhoitaja käy siellä asukkaiden papereiden kanssa. Joskus asukas on mukana
lääkärin luona. Akuuttitilanteissa päiväsaikaan varataan tk:een aika lääkärin päivystysvastaanotolle.
Lääkärinkonsultaatioaikaa ennen sairaanhoitaja välittää asukkaiden tiedota kotisairaanhoidon
lähihoitajalle, joka tiedottaa potilaiden nimet lääkärille. Hän voi ennakkoon tutustua potilaiden
asioihin. Tämä käytäntö johtuu siitä, ettei vanhustyössä ole käytössä sähköistä
potilastietojärjestelmää.
Geriatrin palvelut vanhustyössä alkavat helmikuussa ja hän ottaa vastaan ikäihmisiä kerran kuussa
Tuusniemen terveyskeskuksessa. Tämä parantaa vanhusten lääkäripalveluja.

7. Lääkkeiden annosjakelu
Annosjakelu on otettu käyttöön vähitellen marraskuusta lähtien. Suurin osa asukkaista on sen
piirissä. Osa lääkkeistä jaetaan dosetteihin, mm. Marevan- ja antibiootti-lääkkeet ja jotkut harvoin
annettavat lääkkeet.

8. AVI:n tarkastus
Aluehallintoviraston tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin palvelukeskukselle 15.1.2019. He
totesivat, että moni asia on korjaantunut edellisen käynnin (v. 2015) jälkeen. Omavalvonta- ja
lääkehoidon suunnitelmia on vielä tarkennettava sekä kiinnitettävä huomiota
henkilöstömitoitukseen silloin, kun lyhytaikasipaikoilla on useita asukkaita.

9. Muita asioita
Opaslehtinen on valmistunut syksyn aikana. Se tulee kunnan vanhustyön nettisivuille. Toivottiin,
että jumalanpalvelus kuuluisi keskusradiosta. Yhteydessä jokin vika. Lea selvittää asiaa.

10. Seuraava tapaaminen on keväällä 2019. Silloin omaisraadin lyhyen kokoontumisen jälkeen viedään
asukkaita ulos sään salliessa ja pidetään grillijuhlat.

Lea Mustonen
Muistion laatija

