MASKUN KUNTA
Vanhusneuvosto

Muistio

Aika

29.4.2019 klo 10.00 – 11.05

Paikka

Luukan palvelukeskus, Masku

Läsnä

Ylhäinen Taito
Laine Ari
Saarinen Tapio
Sillanpää Jarmo
Kyrölä Tuija
Löfstedt Maija
Hagelberg Kirsi
Lehtinen Maarit
Otsola Urpo
Hassinen-Laine Tuija

kunnanhallituksen edustaja, puheenjohtaja
Naantalin Seudun Sotaveteraanit ry
Maskun Vanhustentuki -yhdistys
Eläkeliiton Maskun yhdistys
diakoni, Maskun seurakunta
sihteeri
vastaava sairaanhoitaja
sairaanhoitaja
kiinteistöpäällikkö, paikalla klo 10.00 – 10.45
sosiaalityö-. perhe- ja ikäihmisten palveluiden palvelulinjajohtaja, paikalla klo 10.27 – 11.05

Poissa

Jaakkola Seija
Niiranen Seija
Saarinen Marita

SPR Maskun osasto
Raision sotainvalidit
Eläkeliiton Lemu – Askainen – Velkua -yhdistys

ASIAT:

1. Tutustuminen Luukan palvelukeskukseen
Vastaava sairaanhoitaja Kirsi Hagelberg kertoi Luukan tiloista ja toiminnasta vanhusneuvostolle:
- neljä yksikköä: Onnela 21 paikkaa, Toivola 14 paikkaa, Muistola 7 paikkaa (muistisairaat), Ruutontupa 9 paikkaa (lyhytaikaishoito)
- henkilökuntaa 35
- huoneet yhden hengen huoneita ja asukkaat ovat vuokrasuhteessa Akseliin ja ostavat asuinpaikan lisäksi tarvitsemansa palvelu- ja ruokapaketin
- asiakkaaksi tulevien kunto on selkeästi heikompi kuin aiemmin; perusteena enenevässä määriin kotiin annettava hoito
- hoidon tavoitteena on mennä asiakkaan tarpeet edellä
- tehdään yhteistyötä mm. Maskun Hemmingin koulun ja eri yhdistysten kanssa,
sekä seurakunnan kanssa
- saattohoitoa tarjolla jokaisella osastolla
Esittelyn yhteydessä keskusteltiin palvelukeskuksen huonelämpötilasta ja todettiin,
että Perusturvakuntayhtymä Akseli oli ilmaissut jo alkusyksystä 2018 vakavan huolestumisensa korkeasta lämpötilasta kiinteistön omistajalle Maskun kunnalle. Paikalle kutsuttu kiinteistöpäällikkö kertoi, että toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ei vielä ollut
käynnistetty.
Vanhusneuvosto päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että Luukan palvelukeskuksen
tilojen viilennys on ehdottomasti suunniteltava kevään ja kesän 2019 aikana, sekä esitettävä tarvittava lisämääräraha kunnan vuoden 2019 talousarvioon. Suunnittelun ja

sen seurauksena tehtävien muutostöiden aikana viilennys on hoidettava väliaikaisin
järjestelyin.
Keskustelun jälkeen neuvosto tutustui tiloihin kiertämällä kaikilla osastoilla.
2. Muut asiat
Jarmo Sillanpää esitti, että Akselin tulisi laatia tarjolla olevista palveluistaan vastaavanlainen palveluhakemisto, kuin mitä esim. Naantalissa on käytössä. Tuija HassinenLaine kertoi, että Akselilla on jo opas olemassa.
3. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05

Muistion vakuudeksi,

Maija Löfstedt
hallintojohtaja

