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OMAISRAADIN KOKOONTUMISEN MUISTIO
Aika ja paikka: 16.7.2019 klo 13-14.40 palvelukeskuksen kabinetti
Läsnä: Johanna Tirkkonen, Anne Heiskanen, Seija Penttinen, Sisko Savolainen,
Eino Smolander ja Pekka Poutiainen sekä vastaava sairaanhoitaja Kaija Kareinen
ja vanhustyön johtaja Lea Mustonen
Asiat
1. Kaija Kareinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Puheenjohtajana jatkoi Lea Mustonen.
2. Uudet raatilaiset ja raatilaisten kuulumiset
Uudet raatilaiset, Sisko Savolainen ja Seija Penttinen, esittäytyivät. Jokainen raatilainen kertoi hieman omia kuulumisia ja kokemuksiaan läheisensä asumisesta ja
hoivasta Koivukodissa ja Mänty- ja Tuomikodissa.
3. Palvelukeskuksen kevään ja alkukesän kuulumiset
Hoivatyössä on ollut pula koulutetuista lähihoitajista. TE-keskukseen on laitettu
paikkoja auki useita kertoja, mutta hakijoita ei juurikaan ole ollut. Näin ollen laitoshuoltajat ovat tehneet hoivatyötä. Onneksi lähihoitajaopiskelijoita on saatu kesäsijaisiksi. Koivukodissa tilanne on ollut hyvä sijaisten suhteen. Käytiin keskustelua siitä,
vaikuttaako yleinen ilmapiiri sijaisten saantiin, eli valtakunnan tasolla on uutisoitu
vanhustyöstä hyvin negatiiviseen sävyyn. Kuitenkin asukkaat ovat saaneet hoivan
ja huolenpidon.
Koivukodissa kehitysvammaiset ja vanhukset vaihtoivat ”käytäviä”, eli vanhukset
asuvat nyt Varpulassa. Johanna kertoi vanhusten olevan erittäin tyytyväisä siirtoon.
Nyt heillä on rauhallinen yksikkö asua. Kehitysvammaisten puolelta tuli tapaamisessa myönteinen palaute siirrosta.
Koivukodin pääulko-oven yläpuolelle asennettiin ilmaverho, joka estää kylmän ilman
virtaamisen talvella aulaan.
Lääkärikonsultaatioajat ovat olleet kahden viikon välein ja ovat toimineet hyvin. Lisäksi asukkaat ovat saaneet geriatrin palveluja, mm. lääkityksiä on tarkistettu ja
tehty muistitutkimuksia ja -diagnooseja.
4. Mänty- ja Tuomikodin sisäilmatilanne
Syksyllä 2017 otettiin sisäilmanäytteitä Mäntykodista ja toimistotiloista Tuomikodin
puolella. Kesällä 2018 tehtiin Mäntykodin keittiöremontti ja toimistotiloja saneerattiin. Sisäilmaongelmat eivät korjaantuneet, joten keväällä perustettiin kuntaan sisäilmatyöryhmä. Mänty- ja Tuomikodista otettiin rakennenäytteitä keväällä ja kesäkuussa. Tulokset eivät olleet erityisen huolestuttavia. Jatkosuunnitelmissa on Mäntykodin korjaukset, erityisesti huoneiden lattiat ja WC-tilat korjataan. Tavoite on, että
remontti alkaa loppuvuodesta. Remontin ajaksi asukkaat siirretään Mäntykodista
Tuomikodin puolelle. Henkilöstön tuo näkemyksensä remontoitavien tilojen toimivuuden suhteen, varsinkin asukas-WC:t ja vaikutettava pintamateriaalien valintaan.

Käyntiosoite

Keskitie 22
71200 Tuusniemi

www.tuusniemi.fi
etunimi.sukunimi(at)tuusniemi.fi
Y-tunnus 0173128-6

16.7.2019

Sisäilmatyöryhmässä pohdittiin sitä, että rakennenäytteitä otettaisiin myös Tuomikodin tiloista ja tehtäisiin laajempi saneeraussuunnitelma koko talolle useammalle
vuodelle. Mäntykodin sisäpihan korjaustyöt siirtyvät keväälle 2020.
5. Palvelukeskuksen henkilöstöasioita
Mänty- ja Tuomikodista kaksi lähihoitaja irtisanoutuivat sairaanhoitajaopintojen
vuoksi. Tilalle saatiin lähihoitajat vakipaikoille.
Kotipalvelussa sairaanhoitaja Reetta Savolainen aloitti työt keväällä.
Koivukotiin palaa vastaavaksi sairaanhoitajaksi Riitta Pitkänen 1.8.2019.
Vanhustyön johtaja on irtisanoutunut virastaan 1.1.2020 alkaen.
6. Kesäkirkko ke 31.7. klo 13.30 Tuusniemen kirkossa
Viikkomessu pidetään keskiviikkona 31.7. huomioiden toteutuksessa muistisairaat.
Messun jälkeen on kirkkokahvit kirkonmäellä. Messuun osallistuvat palvelukeskuksen asukkaat tahtonsa ja toimintakykynsä mukaan. Heidän läheisiä toivotaan tulemaan avustajiksi sekä lähtemisen valmisteluissa kuin kuljettamisessakin. Läheiset
voivat ilmoittautua Kaijalle. Osa asukkaista kuljetetaan invatakseilla.
7. Lettukestit Mänty- ja Tuomikodin asukkaille ti 13.8. klo 13.30
Lettukestit järjestetään Tuomikodin grillimajalla huomioiden säätilanne. Seija Penttinen ja Anne Heiskanen tulevat paistamaan lettuja klo 12.30. Omaisraatilaiset ovat
avustamassa asukkaita.
Tenho Holopainen tulee kitaransa kanssa laulamaa ja laulattamaan.
8. Asukkaiden toiveita Johannan välittämänä




Terveisiä keittiölle: tuoreita mansikoita useammin asukkaille
haudutettavat ruoat tulisi hauduttaa kypsemmiksi
Asioista tiedottamisen tulisi olla avoimempaa, mm. huonesiirrot Koivukodilla.
Ilmoitustaululle laitettavat ilmoitukset / tiedot tulisi olla alempana, jotta asukkaat pystyvät niitä lukemaan.

9. Läheisten toiveita
Tuomikodilla kaupustelijat eivät saisi olla aulassa, koska asukkaat saattavat ostella
heille sopimattomia tuotteita, esim. kenkiä. Sovittiin, että jatkossa kaupustelijat myyvät tuotteitaan kabinetissa.
Koivukodilla joskus ilta-aikaan joutuu odottamaan pitkään ulko-oven aukaisua. Mikä
siihen ratkaisuksi?
10. Seuraava omaisraadin kokoontuminen on ti 19.11.2019 klo 13 kabinetissa.
Lea Mustonen Muistion laatija
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