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Aika

22.3.2017 kello 12

Paikka

Kiuruveden kaupungintalo, vieraskabinetti

Läsnä

Marja-Leena Kärkkäinen, puheenjohtaja
Marketta Venäläinen, varapuheenjohtaja
Elma Hyvönen
Maija-Leena Jauhiainen
Viljo Rantonen
Elsa Sivonen
Vilho Svärd
Jaana Hynninen, sihteeri
Vieraana Eija Tyyskä, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ahonen Pekka

Poissa

Asialista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi
4. Edellisen kokouksen muistion lukeminen ja tarkistaminen
Puheenjohtaja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Lisäyksenä
kohtaan tiedote hoito-ja hoivapalveluiden odotus- ja jonotusajat että
ne on tavoitteenmukaiset. Muutoksena kohtaan Marketta Venäläinen esitteli Ikääntyneiden hyvinvointiohjelmaa ja laittaa ohjelman
jäsenille sähköpostilla: ohjelma jaetaan jäsenille. Neuvoston jäsenet
allekirjoittivat pöytäkirjan
5. Vierailu Aurinkokartanoon
Aurinkokartanoon ei ole mahdollista päästä vierailulle. Myöhemmin
keväällä on mahdollista järjestää joku henkilö kertomaan Aurinkokartanon toiminnasta
5. Muut asiat
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5.1 Vanhusneuvoston jäsenten kuulumiset
Jäsenille jaettiin Ikääntyvän väestön hyvinvointiohjelma
Suunniteltiin hyvinvointipäivää toukokuulle
- ikääntyvän väestön hyvinvointiohjelman esittely
- erilaisia pisteitä joissa olisi mahdollisuus esimerkiksi verenpaineen mittaukseen, saada tietoa turvallisuudesta, apuvälineistä ,
Ohjurin toiminnasta jne
- hyvinvointipäivään toivotaan asiantuntijoita eri aloilta. Neuvoston jäsenet kokoaa asioita ja teemoja hyvinvointipäivään?
Viljo Rantonen otti esille muutoksen joka on tehty Rinnekodilla. Aikaisemmin asukkaiden ruokailu oli järjestetty ruokasaliin, nyt ruoka viedään jokaiselle kotiin. Hyvinvointiohjelmassa on kohta jossa
tavoitteena on yhteisöllisyyden edistäminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen. Todettiin että kyseinen muutos on ristiriidassa tavoitteiden
kanssa
Vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen että Rinnekodin asukkaiden
olisi mahdollisuus ruokailla ruokasalissa entiseen tapaan
5.2 ”Miten elän hyvinvoivana 100-vuotiaaksi”
tapahtuma Iisalmen kulttuurikeskuksella 5.4.2017
Tapahtumaan on mahdollisuus lähteä yhteiskyydeillä. Laitetaan ilmoitus Kiuruvesi-lehteen
5.3 Teknolainaamon ja seniorisalkun esittely
Eija Tyyskä esitteli seniori-salkkua ja teknolainaamon toimintaa.
Teknolainaamosta on mahdollisuus lainata tuotteita kotiin kokeiltavaksi. Tuotteiden lainausaika on 3 viikkoa. Asiakas voi hankkia
tuotteita itse tai saada niitä lainaan teknolainaamosta. Erilaisia tuotteita on mm lääkekello, kalenterikello, muistutin lääkkeenottoa varten, painopeitto, terapiakintaat, vuodeturva, vuodehälytin liiketunnistimella. Kiuruvedellä on Virranrannassa tuotteiden esittelysalkku. Apuvälinelainaamon, kuntoutuksen, kotikuntoutuksen, Ohjurin
ja kotihoidon henkilökunnalta saa lisätietoa
5.4 Voi hyvin, ikä ei ole este hyvinvointimessut. Edellisessä kokouksessa keskusteltiin mahdollisuudesta yhteiskyytiin toisten kuntien
neuvostojen kanssa. Vieremän neuvosto on kiinnostunut. Jos osallistuu tapahtumaan niin ilmoitus puheenjohtajalle
6. Seuraava kokous
Kokouksen ajankohtaa ei päätetty
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello13.50

Marja-Leena Kärkkäinen
puheenjohtaja
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