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Kiuruveden kaupunki
VANHUSNEUVOSTO

Pöytäkirja 3/2016

Paikka:
Aika:
Sihteeri:

Kiuruveden kaupungintalo, iso kokoushuone
10.8.2016 klo 13–14:30
Maarit Laaksorinne

Läsnäolijat:

Kärkkäinen Marja-Leena, pj
Venäläinen Marketta vara pj
Hyvönen Elma
Jauhiainen Maija-Leena
Rantonen Viljo
Sivonen Elsa
Svärd Vilho
Laaksorinne Maarit, sihteeri

Poissa:

Ahonen Pekka
Pellilä Lotta

Vieraana:

Tuomo Sallinen, Kiuruveden kaupunginsihteeri

1§. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja, Marja-Leena Kärkkäinen avasi kokouksen
2§. Kiuruveden va. kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen
Tuomo Sallinen esitteli Vanhuspalvelulain velvoittamaa vanhuspalvelusuunnitelmaluonnosta. Ylä-Savon Sote kuntayhtymä ja alueen kunnat ovat päättäneet toteuttaa vanhuspalveluja koskevan kyselyn. Kyselyllä kartoitetaan millaisia palveluja ikääntyneet haluavat ja tarvitsevat mm. Kiuruvedellä. Kysely
on suunnattu yli 60-vuotiaille ja se on osa vanhuspalveluin mukaista ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa.
Siihen jokainen Sote alueen kunta tekee oman osuutensa sekä Ylä-Savon
SOTE kuntayhtymä omansa. Kiuruveden kaupungin osuus on valmiina ja SOTE on luvannut saada oman osuutensa loka-marraskuun aikaan valmiiksi.
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Suunnitelma käy vanhusneuvostolla mahdollisesti joulukuun kokouksessa ja
siinä on mahdollisuus kommentoida sisältöä.

Palvelutarvekysely on laitettu Esko Raution aktiivisella avustuksella levitykseen ja Tuomo Sallinen antoi lomakkeita eläkeläisjärjestöjen edustajille
eteenpäin jaettavaksi. Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti. Linkki:
https://www.webropolsurveys.com/S/B52DAF37D911AE84.par
Tuomo Sallinen kannusti täyttämään lomaketta ja jakamaan sitä mahdollisimman laajalle. Vastausten määrä halutaan korkeaksi, jotta ikäihmisten mielipide
tulee kuulluksi mahdollisimman kattavasti.
Kyselyyn voi vastata 31.8.2016 saakka.
Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kuntia tekemään yhdenvertaisuussuunnitelman. Tuomo Sallinen on aloittanut tehtävän ja arvioitu valmistumisaikataulu
on vuoden 2016 loppuun mennessä. Suunnitelmassa on mm. yleisimmät syrjintäperusteet ja yhdenvertaisuuden nykytila Kiuruvedellä.
Vanhusneuvosto nosti esille kysymyksen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston yhdistymisestä, kuten Vieremällä ja Sonkajärvellä on tapahtunut. Tuomo Sallinen vastasi, että ei ole perustetta yhdistää näitä neuvostoja Kiuruvedellä. Yhdenvertaisuussuunnitelma on mahdollisesti kommentoitavana vanhusneuvoston seuraavassa kokouksessa ja hän lupasi lähettää sähköpostilla
aineiston ennakkoon luettavaksi.
Sihteerin sähköposti: maarit.laaksorinne@ylasavonsote.fi
Kiurusalissa on kuulemistilaisuus perjantaina 26.8.2016 klo 14:00–16:00, jolloin erityisesti vanhusväestöllä on mahdollisuus tuoda omia näkemyksiä esille.
Paikalle toivotaan mahdollisimman paljon ikääntyvien asioista kiinnostuneita.
Tilaisuudessa voi vielä kirjoittaa ja palauttaa hyvinvointikyselylomakkeen, jos
ei ole sitä aikaisemmin tehnyt. Puhujina ovat kansanedustaja Hannakaisa
Heikkinen kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka, va. kaupunginsihteeri Tuomo
Sallinen.
Tästä tilaisuudesta tulee ilmoitus 24.8.2016 ilmestyvään Kiuruvesi- lehteen.

3§. Laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijoiden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista muutoksella kohta 7 siirtyi kohtaan 2
5§. Edellisen kokouksen pöytäkirja
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Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja se hyväksyttiin muutoksitta
6§. Virranniemen säätiö
Puheenjohtaja Marja-Leena Kärkkäinen esitteli Virranniemen säätiöltä haettavan avustuksen mahdollisuutta kerrostalojen kerhotilojen järjestämiseen asukkaiden sosiaalisen kanssakäymisen ja hyvinvoinnin lisäämiskeksi. Vanhusneuvosto tiedottaa kaikille taloyhtiöille samanaikaisesti mahdollisuudesta saada tukea kerhotilojen toiminnallisuuden parantamiseen.
Maija-Leena Jauhiainen selvittää teknisen palvelukeskuksen puolelta taloyhtiölistan saamisen mahdollisuutta.
Sihteeri tekee avustusmahdollisuudesta kirjeen syyskuussa tai sitten, kun informoitavat taloyhtiöt ovat tiedossa.

7§. Palvelusuunnitelmaan valmistautuminen
Puheenjohtaja kysyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän edustajaa Seija Kärkkäistä kertomaan vanhusten palveluihin ja hyvinvointiin vaikuttavista muutoksista.

8§. Suunnittelukokous 7.9.2016 klo 13:00
Vanhusneuvosto pitää suunnittelukokouksen 7.9.2016 klo 13:00 kaupungintalon isossa kokoushuoneessa. Käsiteltävänä asiana on vanhusten viikon järjestäminen.
alustavana tietona
su 2.10. alkaa vanhusten viikko
ma 3.10.
ti 4.10. seurankunnan viikkomessu
ke 5.10.
to 6.10.
pe 7.10.
Kysyttävä koululaisten osuutta, Seija Kärkkäistä ja Lassi Myllylää luennoitsijaksi ym.
9§. Ajankohtaiset asiat
Elsa Sivonen nosti esille kansalaisopiston vuosikortin ja toivoi, että se jatkossakin pysyisi yhtenä vaihtoehtona. Vuosikortin hinta tänä vuonna on 170,00€
Marketta Venäläinen kysyi Seniori-neuvolan aloitteen etenemisestä SOTEssa.
Sihteeri selviää asiaa.
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Kokouksen päätyttyä sihteerin sähköpostiin oli tullut kaupunginkamreeri Ella
Rautio-Kuoskulta seuraava teksti, jonka olen kopioinut tiedoksi vanhusneuvostolle.

VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHA VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAAN
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2015 talousarvion vuodelle 2016.
Vuoden 2016 vanhusneuvoston määräraha pysyy vuoden 2015 tasolla eli se sisältää 5
kokouksen kokouspalkkiot matkakuluineen. Lisäksi talousarvio sisältää muuhun toimintaan 300 euron määrärahan.
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
Kiuruvesi 16.12.2015
Ella Rautio-

10§. Seuraava kokous
Joulukuussa vko 50

Marja-Leena Kärkkäinen
puheenjohtaja

Maarit Laaksorinne
sihteeri
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