V-S Hoitajaverkoston tapaaminen Turussa 5.11.2018
Kokous pidettiin JHL 36:n toimistolla, Yliopistonkatu 2k
Osallistujat:
Berit Wahlman, JHL 558
Tanja Heikurinen JHL 087
Katja Lamminniemi JHL 087
Liisa Kuru JHL 087
Birgit Salovaara JHL 36
Mirja Hurskanen JHL 36
Sari Virtamo JHL 36
Marjut Fredrikson JHL 36
Markku Oksanen JHL 36
Jaana Ylivuori JHL 36
Eija Koponen JHL 36
Christina Keskitalo JHL 36
Vesa Hakamäki JHL 36
Iris Pitkäaho JHL 36
Kristiina Valonen-Yilmaz, aluetoimisto
Pitkäaho kutsui kokoon tämän kokouksen, jonka ajankohta päätettiin 29.8.2018 kokouksessa.
- Puheenjohtajan ja sihteerin valinta. Pj: Vesa Hakamäki ja sihteeri: Iris Pitkäaho
- Sote-festarit olivat viime viikon torstaina ja perjantaina. Hoitajaverkostomme jäsen Tanja Heikurinen valittiin vuoden hoitajaksi 2018. Hoitajaverkosto onnittelee.
- Osallistujat esittäytyivät
- Käytiin läpi edellisen kokouksen muistiinpanot
Keskustelua valtakunnallisen ammattialaverkoston valinnoista. Toive, että valitut
henkilöt osallistuvat myös alueellisen hoitajaverkoston tapaamisiin, jotta tieto kulkee
molempiin suuntiin. Valtakunnalliset ammattialaverkostot kokoontuvat pääasiassa
yhdessä, ellei jotain erityistä haluta keskustella vain oman verkoston alla.
- Muistiot alueellisen hoitajaverkoston tapaamisista säilytetään verkoston kansiossa ja lähetetään myös sähköpostitse osallistujille ja verkoston jäsenille. Kristiina selvittää, voiko muistiot
laittaa myös JHL:n sivuille, missä ne aiemmin ovat olleet.
- Keskusteltu myös WhatsApp-ryhmästä. Tarkoitus, että ainakin joka alueelta joku aktiivi olisi
ryhmässä ja jakaisi tietoa omalla alueellaan/yhdistyksessään. Tämä kulkee sähköpostiviestien
rinnalla nopeampaan ideointiin ja yhteydenpitoon. Iris Pitkäaho loi ryhmän ja halukkaat voivat
laittaa puhelinnumeronsa hänelle esimerkiksi sähköpostitse.
- Alueiden / työpaikkojen kuulumiset

Turun kotihoidon yksityistämiskokeilu Luolavuori-Koivula alueella, yksityinen yritys Debora
irtisanoi sopimuksen kesken sopimuskauden. Turkuun kaksi uutta vanhuskeskusta. Salon
kotihoidossa alettu käyttää sähköisiä lukkoja asiakkailla, hoitaja avaa oven puhelimessa
olevan sovelluksen avulla. Turussa pidetty Kehittyvän vanhustyön messut 1.11. Messukeskuksessa. Siellä ollut esittelyssä vastaavanlaiset sähköiset lukot. Keskustelua myös
mm. henkilöstön riittävyydestä, esimiesten osaamisesta, oppisopimusopiskelijoista.
- Hyvissä Käsissä, ilmianna hyvä työpaikka/yhteisö/työtoveri. Palkinnoksi kunniamaininta, täytekakkua ja liiton vierailu työpaikalle. Christina ilmoittaa oman kotihoidon alueensa.
- Kristiina tekee tällä hetkellä etätöitä, siirtyy väistötiloihin ensi viikolla. Remontin vuoksi helmikuussa myös koko muu henkilöstö siirtyy väistötiloihin. Tästä tiedotetaan lähempänä.
- JHL:n sote ammattialan projektisuunnitelma elokuusta elokuuhun 2018-2019.
Työhyvinvointikysely tehty viime kesällä. Lähipalveluna työpaikkakäynnit, saa pyytää aluetoimistolta työntekijän mukaan. Keskiviikko-päivät ovat tähän sopivimpia. Ammattialakysely syksyllä 2018. Webinaarit yhteiskuntavaikuttamisesta keväällä ennen vaaleja. Hyvissä käsissä-kunniamaininnat jatkuu. Ammattialasivustojen kehittäminen ja somen käyttäminen, faceryhmä: Vanhustyön ammattilaiset JHL avattu syksyllä 2018, Iris ja Vesa toimivat moderaattoreina. Tempaukset ja tapahtumat. Koulutustarjonta vuodelle 2019: Soteopintopäivät Rukalla 9.-10.2. / vanhustyön tempaus, Sote-opintopäivät Jyväskylässä 2.3.4. / Jäsentilaisuus, Sote-opintopäivät 6.-7.5.Seinäjoki / Flash Mob, Saattohoitokoulutus
joulukuussa 2018 on täynnä, toinen samanlainen koulutus mahdolliseksi 2019. Projektin
lopputuotoksena JHL:n teesit hyvään vanhustyöhön.
- Sote-alan opintopäivää suunniteltu Varsinais-Suomeen 23.3.2019, mutta tätä ei ole vielä vahvistettu. Tiedotetaan lähempänä.
- Alueen Sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaispäivät siirtyivät syksyltä työtaisteluiden
vuoksi. Ei ole tiedossa, koska pidetään korvaava koulutus.
- Keskustelua edunvalvontavaaleista ja Vapaiden valtakunnasta. Aluetoimitsijat organisoivat
yhdyshenkilöitä ja koulutusta on tulossa alkuvuonna.
- Ensi vuoden toimintasuunnitelma:
- Neljä tapaamista vuoden 2019 aikana. Tämän vuoden tavoin jatketaan niin, että yhdistykset vuorotellen kutsuvat tapaamisen koolle. Puheenjohtajana toimii kulloinkin kyseisen
yhdistyksen jäsen.
- Seuraava tapaaminen helmikuussa, koolle kutsujana Janne Sjölund, yhdistys 114 ja
mahdollisesti seuraava huhti-toukokuussa yksityisten sote-alojen yhdistys 824, Kristiina
järjestää joulukuussa puurojuhlan aluetoimistolla. Huomioidaan puurojuhlassa eläköityvät.
- Piknik-risteily lauantaina 28.9.2019, yhdistys 558 järjestää.
Kristiina varaa laivan 40 hengelle. Erikoisaamupala, kokoustila, buffee-ruokailu laivan
vaihdon jälkeen klo 16.00.
- Seuraavan tapaamisen kutsuu koolle helmikuussa Janne Sjölund, yhdistys 114

