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Vanhusneuvoston kokous 3/2022 
 
Aika  Tiistai 31.5.2022, kello 9.00–11.40 
  
Paikka Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä Juhani Liimatta, Ruokolahden Eläkkeensaajat ry, kh:n edustaja 
 Leila Pyykkö, Ruokolahden Kristilliset Eläkeläiset ry 
 Asta Tuomainen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys 
 Leila Inkinen, Ruokolahden Sydänyhdistys ry 
 Helka Pitkänen, Ruokolahden Sotaveteraanit ry 
 Riitta Luume, Ruokolahden seurakunta 
 Taina Miesperä, Eksote, asiantuntijajäsen 

Sari Hokkanen, projektipäällikkö Ikäystävällinen Etelä-Karjala -
hanke 
Anna Behm, projektikoordinaattori Maa-hanke, Eksote  

 
Poissa Pasi Koistinen, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja 
  
Puheenjohtaja Juhani Liimatta 
  
Sihteeri Marketta Paananen, palvelusihteeri 
  
19 § Kokouksen avaus  
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
20 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Helka Pitkänen ja Leila Pyykkö. 
 
Neuvosto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helka Pitkänen ja Leila Pyykkö. 
  
21 § Hoksauta minut -kortti / Anna Behm projektikoordinaattori Maa-hanke, Ek-

sote 
  

Maa-hankkeen projektikoordinaattori Anna Behm Eksotelta kertoi Hoksauta mi-
nut- kortista. 

Hoksauta minut- kortin avulla pyritään tavoittamaan ikääntyviä henkilöitä, joilla 
on alkavia haasteita kotona asumisessa.  Varhainen ennakoiva tuki suunnataan 
oikeaan aikaan. Kortin yhteistyötahot ovat kunnan liikuntatoimi, Etelä-Karjalan 
Muistiluotsi, Kaakkois-Suomen Sydänpiiri, seurakunnan diakoniatyö ja Eksoten 
ohjaus ja neuvonta. 

 
Kortit palautuvat postitse hyvinvointiasemalle palveluohjaajalle, joka välittää ne 
salatulla sähköpostilla asiakkaan toivomalle taholle. 
 
Kerran tai kaksi vuodessa toimijoiden yhteyshenkilöt voivat tulla vanhusneuvos-
toon kertomaan yhteydenotoista. 

  
Neuvosto Merkittiin tiedoksi. 
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22 § Edustajan valinta Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon 
 
 Etelä-Karjalan hyvinvointialue on 21.4.2022 lähettänyt kuntiin kirjeen jossa pyy-

detään nimeämään hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin vanhus- ja vam-
maisneuvostoon sekä nuorisoneuvostoon kunnan edustaja. 

 
Ensimmäisinä asioina vaikuttamistoimielimet laativat työskentelyään ohjaavat 
toimintasäännöt aluehallituksen hyväksyttäväksi viimeistään 21.9.2022 pidettä-
vään aluehallituksen kokoukseen. 

 
 Laissa mainittujen muiden kuin kuntien vaikuttamistoimielimien nimeämien jä-

senten roolista, määrästä ja valintaperusteista linjataan toimintasäännön valmis-
telun yhteydessä. Tarvittaessa kokoonpanoja täydennetään toimintasääntöjen 
hyväksymisen jälkeen. 

  
Neuvosto Ruokolahden edustajiksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon 

valittiin varsinaiseksi jäseneksi Juhani Liimatta ja varajäseneksi Leila Pyykkö. 
 
23 § Ikäystävällinen Ruokolahti -hanke  
 

Ruokolahdella on käynnistynyt ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen 
toimenpideohjelman 2020–2022 rahoittama Ikäystävällinen Ruokolahti -hanke.  
 
Hankkeen tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan ikääntynei-
den asumisen tarpeita ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaih-
toehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi. Ikäystäväl-
lisiksi suunnitellut asunnot ja asuinalueet sopivat kaikille. 
 
Hankkeessa selvitetään, millaisia ikäystävällisiä asumisratkaisuja Ruokolah-
della tulevaisuudessa tarvitaan sekä kehitetään keskustaajaman ikäystävälli-
syyttä. Asiaa selvitetään mm. laajalla ikäihmisille tehtävällä kyselyllä. 
 
Hanketta toteuttaa Eksote yhdessä kunnan, Ruokolahden Vuokratalot Oy:n, 
Ruokolahden Vanhustentaloyhdistyksen, vanhusneuvoston ja paikkakunnalla 
asuvien ikääntyneiden kanssa. 
 
Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Kirsi Koskelainen. 
 
Asumisen kysely 
Asumisen kysely toteutetaan sähköisenä ja vastausaika on heinäkuun loppuun. 
Kyselyn täyttämiseen apua saa Elvinkulmasta ja kirjastosta. Kyselyä levitetään 
laajasti (vanhusneuvosto, kyläyhdistykset, martat), tiedotetaan siitä potentiaali-
sissa tapahtumissa ja täytetään yhdessä kuntalaisten kanssa jalkautumalla esi-
merkiksi toritapahtumiin. Tavoitteena on saada kyselyyn 300 vastausta. 

 
Neuvosto Merkittiin tiedoksi Ikäystävällinen Ruokolahti -hanke.  
  

Asumisen kyselylomake todettiin hyväksi. Toivottiin, että paperisia kyselylomak-
keita olisi saatavana kirjastolla ja Elvinkulmassa, missä on myös apua saata-
villa lomakkeen täyttämiseen. 

  
24 § Neuvostolle tiedoksi annettavat asiat 
 
 Ajankohtaista kotipalvelusta / Taina Miesperä  
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Taustaa:  
- Eksotella on 15 kotihoitoaluetta 9 kunnan alueella  
- reilu 105 000 käyntiä kuukaudessa (huhtikuun 2022 tilasto)  
- 1 484 asiakasta (huhtikuun 2022 tilasto). 

 
Ruokolahti-Vuoksenniskan kotihoito  
- 103 asiakasta (21.5.2022)  
- 261 käyntiä vuorokaudessa (21.5.2022)  
- 37 lähi- ja perushoitajaa, kuusi sairaanhoitajaa, toimipisteen vastaava, koti-

hoidon ohjaaja, fysioterapeutti ja toimintayksikön esimies  
- aamuvuorossa 13 lähihoitajaa, kuusi sairaanhoitajaa, iltavuorossa seitse-

män lähihoitajaa, yövuorossa yksi lähihoitaja. 

 

Eksoten asiakastyytyväisyyskysely marras–joulukuu 2022  
- vastausprosentti 25 %  
- vastaajista asiakkaita 37 % ja omaisia / läheisiä 63 %  
- asiakkuus kestänyt 1–5 vuotta 48 %  
- videovälitteiset kotihoidon palvelut 7 %  
- älykäslääkeannostelija 4 %  
- osallistuminen hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan 41 %  
- korona-aika ei ole heikentänyt toimintakykyä 55 %  
- tarvittavat apuvälineet 59 %  
- oikea-aikaisuus 70 %  
- apu turvahälytyksen riittävän nopeasti 49 % 
- mielipiteiden ja toiveiden huomioiminen 71 %  
- luottamus hoitajien ammattitaitoon 82 %  
- hoitajat ystävällisiä ja asiallisia 81 %  
- liian monta eri hoitajaa 41 %  
- hoitajien perehtyneisyys asiakkaan tilanteeseen 74 %  
- hoitajien reagointi terveyden ja elämäntilanteiden muutoksiin 71 %  
- kotihoidon palvelut koettiin lisäävän kotona asumisen turvallisuutta 81 %  
- lääkäri palveluja toivottiin lisää  
- tarpeellinen palvelu, omaiset kiitollisia. 

 
Ajankohtaista vanhusten palveluasumisesta (palvelukeskus, Iltatähti, 
Ruokorinne) / Katri Rantasalo 

  
Palvelukeskus 
Palvelukeskus on palvelumuodoltaan vanhainkoti ja ns. pitkäaikaista laitoshoi-
toa. Eksotessa tätä palvelumuotoa on enää Ruokolahdella palvelukeskus ja Pa-
rikkalassa Käskynkkä.  

 
Palvelukeskuksessa on 28 asukaspaikkaa, joista yksi on vuorohoitopaikka. 
Vuorohoitopaikka on tarkoitettu omaishoidettaville hoitajan vapaapäivien ajaksi. 
Lisäksi palvelukeskuksessa on ns. sosiaalipaikka, jos esim. kotihoidon asiakas 
tarvitsee nopeasti hoitopaikan tai kun omaishoitaja joutuu äkillisesti sairaalaan 
ja hoidettavalle tarvitaan hoitopaikka. Palvelukeskuksessa on myös yksi saatto-
hoitopaikka, joka on tarkoitettu kotisaattohoidossa olevalle henkilölle, jos jossa-
kin vaiheessa tarvitaan hoitopaikkaa.  

 
Palvelukeskuksessa asukaspaikat ovat aina täynnä ja usein asukkaita on myös 
ns. ylipaikoilla. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.  
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Toimila 
Toimila on palvelukeskuksen kanssa samoissa tiloissa toimiva asumisyksikkö. 
Toimila on palvelumuodoltaan palveluasumista ja siellä on 10 asukasta. Paikat 
ovat koko ajan käytössä.  
  
Palveluasumiseen ei kuulu varsinaisesti yöhoitoa, mutta palvelukeskuksen yö-
hoitajat hoitavat yöllä myös Toimilan asukkaat, jos joku apua tarvitsee. 

 
Ruokorinne 
Ruokorinteen palvelumuoto muuttui 1.4.2022 alkaen palveluasumiseksi, siihen 
asti se oli tuettua asumista. Ruokorinteen yläkerrassa on 11 huonetta pitkäai-
kaiseen asumiseen ja yksi vuorohoitopaikka, joka on tarkoitettu omaishoidetta-
ville hoitajan vapaapäivien ajaksi. Alakerrassa on viisi asuntoa, joissa on keitto-
komero, pieni olohuone, makuuhuone ja oma sauna. Alakerran asunnoissa 
asuu tällä hetkellä kolme pariskuntaa ja kahdessa huoneistossa yksi henkilö. 
Ruokorinteessä on myös ns. päiväpaikka, jota voi käyttää esim. omaishoidetta-
valle, että hoitaja pääsee hoitamaan asioitaan. 
 
Ruokorinteessä on käytännössä henkilökuntaa ympäri vuorokauden, mutta yö-
hoitaja käy tarvittaessa auttamassa Iltatähden ja kotihoidon yöhoitajaa. 

 
Iltatähti 
Iltatähti on palvelumuodoltaan tehostettua palveluasumista ja asukaspaikkoja 
on 17. Paikat on koko ajan täynnä. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokau-
den. 

 
Asukaspaikat ovat aina täynnä ja palvelukeskuksessa on usein myös ylipai-
koilla asukkaita. Paikoista on pulaa ja varsinkin tehostettuun palveluasumiseen 
on pitkät jonot. 
 
Asukkaat hoidetaan loppuun asti siinä yksikössä missä he ovat ja kunnon hei-
kentyessä ei lähdetä tekemään siirtoja toiseen yksikköön, jos se ei ole aivan 
välttämätöntä. 

 
Henkilökunnan saatavuudessa on ollut ongelmia, sijaisia on huonosti saatavilla, 
mutta toistaiseksi vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoitus on saatu to-
teutumaan. Kesällä tulee olemaan haasteita henkilökunnan riittävyyden suh-
teen. 

 
 Seurana-palvelut 
 

Kunta on solminut kuuden kuukauden yhteistyösopimuksen Seurana Oy:n 
kanssa, jossa vanhusseurapalveluja tuotetaan avaimet käteen periaatteella 
kymmenelle vanhukselle. 
 
Seuraa kaipaavat vanhukset on valittu ja seuralaisten koulutus alkaa viikolla 21. 
Yhtä miesseuralaista vielä kaivattaisiin. Toiminta alkaa kesäkuun alussa. 

 
Osuuskunta Monotoimiseniorit 

 
 Osuuskunta Monitoimiseniorit on lähettänyt vanhusneuvostolle esittelykirjeen. 
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Osuuskunta on koko Eksoten alueella toimiva eläkeläisten monipuolisia palve-
luja tuottava yritys. Jäseniä eli avustajia heillä on tällä hetkellä 65, joista pari-
kymmentä on terveysalan ammattilaisia. 
 
Yritys on valmis laajentamaan toimintansa myös Ruokolahdelle. 
 
Asuntotoimen tiedote asuntojen vikailmoituksista ja valokuitumaksusta 
 
Asuntojen vikailmoitukset tehdään asuntotoimistoon, josta ne menevät kiinteis-
töhuollolle (Karhapää) joka hoitaa korjaukset. Mikäli itse eivät korjaa, tilaavat 
ammatti-ihmiset paikalle. 
 
Asuntotoimistoon on tulossa uusi asukashallintajärjestelmä, jonne asukas pys-
tyy itse kirjaaman vikailmoitukset (toki asuntotoimistoon voi soittaa kuten ennen 
ja me kirjaamme ilmoitukset järjestelmään). Vikailmoitus menee suoraan kiin-
teistöhuollon puhelimeen. Kun korjaus on tehty, kiinteistöhuolto kuittaa ne jär-
jestelmään, jolloin asukas sekä asuntotoimisto näkee ne tehdyiksi. 
 
Uudella järjestelmällä pyritään palvelemaan asukkaita entistä paremmin. Vikail-
moitusten seuranta tehostuu tällä järjestelmällä. 

 
Valokuitu: 
Konserniohjauksen myötä Vuokrataloyhtiö investoi valokuidun rakentamiseen 
kiinteistöissään. Investointi oli noin 100 000 euroa yhtiölle. Sopimukseen kuuluu 
laajakaistayhteys jokaiseen huoneistoon. Yhtiön hallitus päätti, että kuukausit-
tainen laajakaistamaksu 13,90 euroa jyvitetään vuokraan, jolloin jokainen huo-
neisto maksaa laajakaistan kuukausimaksun.  
 
Valokuituyhteyttä ei ole vanhustentaloissa. 

 
Tapahtumat 
 
Toritapahtuma 29.4.2022, Elvinkulman toiminnan esittelyä. Hoksauta minut-
kortti jaossa, Ikäihmisten vaikuttamispäivän mainontaa sekä Ruokolahden pal-
veluesite vanhemmalle väelle jaossa. Toritapahtumaan osallistuivat Elvinkul-
man emäntä Jaana Jyrkinen ja vanhusneuvoston sihteeri Marketta Paananen.  
 

 Elvinkulman avoimet ovet -tapahtuma 24.5.2022 
- avoimet ovet -tapahtumassa oli paikalla esittelemässä toimintaansa Ekso-

ten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen henkilöt sekä toiminnallinen kun-
toutus, seurakunta, Etelä-Karjalan Muistiluotsi, Etelä-Karjalan Martat, van-
husneuvosto sekä Saimaan ammattiopiston datanomiopiskelijat 

- tarjolla oli keittolounas ja pullakahvit 
- Elvinkulman toimintaan liittyvään kyselyyn saatiin 28 vastausta (viisi ensi 

kertaa Elvinkulmassa) 
- kaikilta toimijoilta saatiin tapahtumasta hyvää palautetta 
- vierailijoita oli noin 40 henkilöä. 

 
Neuvosto Merkittiin tiedoksi. 
  
25 § Muut esille tulevat asiat  
 
 Sari Hokkanen kertoi tulevista tapahtumista. 
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Ikäihmisten vaikuttamispäivä Ruokolahden koululla tiistaina 8.6.2022 kello 
13.00–15.00. 

 
Rolla on the Road -apuvälinetapahtuma Elvinkulmassa maanantaina 5.9.2022 
kello 13. 

 
26 § Seuraava kokous 
 

Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään tiistaina 9.8.2022 kello 9.00. Ko-
kouksessa suunnitellaan vanhustenviikon tapahtumia. 

  
 
 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 3.6.2022 
 
 
 Juhani Liimatta  Marketta Paananen 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
  
 
 Helka Pitkänen  Leila Pyykkö 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


