Kuulemistilaisuus
Ylämyllyn koulun Patteriston yksikkö, Ylämylly

Kirjasto
-

Kirjaston uusi paikka Ylämyllyllä on ollut pettymys.
Ylämäki raskas, kirjasto on nyt kaukana, jos ei asu Jyrissä
kirjastojen omapalvelutoiminta hyvä
kirjaston kotikirjastopalvelu on hyvä, myös kirjastoauto palvelee hyvin

Kokoontumistilat
-

Ylämyllyltä puuttuu tila, jossa voisi tavata toisia ikäihmisiä, vrt. kirkonkylän yhteisötalo ja Viinijärven
Vinkkari. Entisellä monarilla tila oli hyvä, se oli iso ja helposti saavutettavissa.
koululla oleva järjestöjen kokoontumistila ei ole hyvä, se on liian pieni, esim. luentotilaa / vierailijaa
varten riittävän suurta tilaa ei nyt ole tarjolla päiväaikaan
Olisiko mahdollista löytää järjestöjen tila Ylämyllyltä?

Teiden ja alueiden kunnossapito
-

koulun piha oli talvella aurattu niin, että lumet olivat pihalla – huonojalkaisen paha/mahdotonta
kulkea kinosten yli
talvella pihaliittymiin tulevat aurauslumet ovat liian raskaita ikäihmisille kolattavaksi, varsinkin jos
aurauslumet ehtivät jäätyä. Nuorille olisi paljon apuhommia pientä korvausta vastaan niin
lumenluonnissa kuin ruohonleikkuussa kuin haravoinnissakin

Siun sote
-

-

-

-

naapurin muistin heikkeneminen huolestuttaa. Saisiko automaattisesti paperilla sen miksi esim. on
käyty lääkärillä ja mitä siellä on sovittu. Muistisairas ikäihminen ei välttämättä osaa edes pyytää
paperiversioita.
> esim. kun ensihoidon puolella tehdään kirjaus sähköiseen järjestelmään, se voidaan tulostaa
asiakkaalle ja jos asiakasta ei kuljeteta minnekään, on aina annettava kirjallinen merkintä siitä, mitä
on tehty
> saako järjestelmään tiedon siitä, että asiakas tarvitsee aina mukaansa kirjalliset hoito-ohjeet?
omaiset voivat jättää kotihoidolle vihkon hoitajia varten, jos hoidettava ikäihminen sen hyväksyy.
Vihkoon voivat sekä omaiset että hoitaja tehdä merkintöjä. Siun soten puolelta tällaista vihkoa ei
voida laittaa mm. tietosuojasyistä.
palvelu- ja hoitotilanteissa ikäihmisten asemaan asettuminen tärkeää.
saako läheinen naapuri olla läsnä esim. kotikäyntitilanteissa?
> Saa, jos asiakas antaa luvan
> omaisten mukaan ottaminen voi estyä esim. siksi, että asiakas kieltää omaisten kutsumisen
paikalle
yksityisyyden suoja: se on niin vahva, että vanhus voi joutua jopa heitteille sen takia, kun hoitajat
eivät voi kertoa mitään.

-

Terveyspalvelut ovat toimineet Ylämyllyn alueella hyvin, mm. fysioterapeutin palvelut jopa saatu
kotiin
omahoitajasysteemi on toiminut hyvin, on saatu soittoja hoitohenkilökunnalta ja kysytty vointia
hieno juttu, että Honkalammelle valmistuu uusi hoitokoti
tuntuu, että Siun sote on petrannut palveluitaan
päivätoiminta on erittäin arvokasta työtä, antaa kotona olevalle hengähdystauon ja sosiaalista
toimintaa toiminataan osallistuvalle.

Digitalisaatio
-

digitalisointi lisääntyy, kuitenkaan koneita, osaamista tai jaksamista ei ole kaikille. Kaikissa
järjestelmissä ja palveluissa pitää aina olla mahdollisuus myös kasvokkaiseen palveluun.
läheskään kaikilla ikäihmisillä ei ole teknisiä laitteita
muistiongelma ja esim. käsien vajavainen toiminta estää älypuhelimien käytön
muistihäiriöt ja harhat voivat aiheuttaa huolta ja ongelmia: > voi soittaa sosiaalipäivystykseen ja
tehdä huoli-ilmoituksen ikäihmisestä
asioita kannattaa miettiä etupainotteisesti: esim. edunvalvonta, testamentti, hoitotahto
digitaalisuuteen liittyy myös turvapuhelimet, kuvapuhelimet, lääkeannostelijat ym , jotka
helppokäyttöisiä

Kulttuuri, liikunta, koulu, muut
-

-

kulttuuri: musiikki on lempiaiheita ikäihmisille. Yhteislaulutilaisuudet mieluisia. Samoin runot,
vanhojen runojen iltaa toivotaan
Tapahtumista saadaan tietoa: Kotiseutu-uutiset, Karjainen, nettisivut, kaupan seinät,
ilmoitustaulut, järjestöpalstat, Rex ja ylen paikallisradiot
ulkoliikuntapaikkoja tuli saada esim. kauppojen lähelle, niin että niitä voi käyttää kauppamatkojen
yhteydessä.
jotain kivoja pelejä, spesiaalimpaa toimintaa liikuntaryhmien viimeisiin kokoontumisiin
kauppojen eteisiin penkit liukuesteiden riisumista ja pukemista varten
kaavatiet ovat kunnossa
Ylämyllyntieltä Jyriin on todella hankala kulkea koulun päättymisen aikaan: nuoret ajavat alamäkeä
pyörillä nopeasti ja ikäihmisiä pelottaa kulkea ”vastavirtaan”. Tasapaino ei enää ole kovin hyvä ja
nopeasti väistäminen vaikeaa.
Ylämyllyllä tuntuu, että pitää vain autolla ajaa paikasta toiseen. Kunnassa on kolme taajamaa ja
Ylämyllyllä kolme erillistä aluetta, välimatkat haasteellisia, jos liikkumisen ongelmia

