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KIURUVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika

30.5.2018 kello 15

Paikka

Kiuruveden kaupungintalo, iso kokoushuone

Läsnä

Kärkkäinen Marja-Leena, pj, Kiuruveden eläkeläiset ry, varsinainen jäsen
Martikainen Olavi, varapj. Rintamaveteraanit ry, varsinainen jäsen
Ahonen Pekka
Oikeutta eläkeläisille, varsinainen jäsen
Kämäräinen Laina
Ylä-Savon seniorit ry, varsinainen jäsen
Venäläinen Marketta
Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry, varsinainen jäsen
Tikkanen Martti
Kiuruveden eläkeläiset ry, varsinainen
jäsen
Hyvärinen Aune
Kiuruveden eläkeliitto, varsinainen
jäsen
Hynninen Jaana
sihteeri
Eskelinen Päivi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, kotihoidon päällikkö
Laitinen Helena
Kiuruveden kaupunki, ruokapalvelupäällikkö

Asiat

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3§. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi
4§. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin
5§. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Martti Tikkanen ja Olavi Martikainen
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Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä Susan Toppi kertoi ikäihmisten kerhotoiminta-ideasta. Toiminnan tarkoitus on olla ennaltaehkäisevää ja piristävää. Tavoitteena on saada myös yksinäisiä vanhuksia liikkeelle. Asian esittely jaetaan jäsenille sähköpostilla
6§. Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019
Mukana Päivi Eskelinen ja Helena Laitinen
Helena Laitinen kertoi ikäihmisten ravitsemussuosituksista ja Kiuruveden kaupungin keskuskeittiön ruokatuotannosta. Ravitsemussuositukset ikääntyneille löytyy internetistä
Päivi Eskelinen kävi läpi ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelmaa
Vanhusneuvosto esitti toiveen, että omaishoitajille olisi käytössä
opas mitä tukimuotoja on saatavissa hoidettavalle ja hoitajalle.
Asumispalvelujen päällikkö Tarja Huttunen pyydetään syksyllä
mukaan keskustelemaan asumispalveluista.
Vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen Rinnekodin asukkaiden ruokailun järjestelyistä
7§. Palautteet Iisalmessa 16.4.2018 pidetystä tilaisuudesta Omannäköistä elämää ikääntyvänä ja 15.5.2018 vammaisneuvoston kokoukseen osallistuneilta
Tapahtumista keskusteltiin
Vammaisneuvoston kokouksessa liikuntasihteeri Lassi Myllylä kertoi remontoidun uimahallin toiminnasta. Vanhusneuvosto päätti
tehdä kyselyn Kiuruveden kaupungin sivistyslautakunnalle, että
uimahallin aukioloaikaa olisi mahdollista muuttaa siten, että taajaman ulkopuolelta pääsisi käymään uimahallissa Pali-kyydillä
8§. Vanhusten viikon ohjelma
Vanhusten viikko on ajalla 7-14.10.2018 teemalla Iloa toimeliaisuudesta. Ohjelman alustavaa suunnittelua
Ohjelman sisällöstä sovitaan seuraavassa kokouksessa
9§. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja kertoi seminaarista vaikuttamistoimet ja maakuntauudistus; vanhusneuvostojen on oltava valppaana ja pyrkiä vaikuttamaan Hyte-yhteistyöhön voidakseen luottaa SOTE-palvelujen saatavuuteen lähipalveluna tulevassa maakuntahallinnossa. Myös digitalisaation merkitys on huomioitava. Kuntakokous käsitteli asiaa
myös ja siellä tuotiin esille että vanhusneuvostoilla tulisi olla yhteinen esittelijä SOTE:ssa, joka tuo vanhusneuvostoille ikäihmisten
palveluranteeseen vaikuttavia suunnitelmia maakunnassa esille ennen suunnitelmien toteutusta, että neuvostot voivat omalta osaltaan vaikuttaa ja tuoda ikäihmisten tarpeet ja toiveet mukaan
suunnitelmiin.

Kiuruveden kaupunginhallituksen lausuntopyyntö
Vanhusneuvosto miettii erilaisia vaihtoehtoja lausuntopyyntöön
seuraavaan kokoukseen mennessä
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Oma tahtoni-hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus-yleisötapahtuma
31.5.2018 kello 13-14.30 Iisalmen Luma-keskuksella
Tapahtuma tiedoksi
Toimintakertomuksen vuodelta 2017 hyväksyminen
Toimintakertomus hyväksyttiin

10§. Seuraava kokous
Seuraava kokous 28.8.2018 kello 15
11§. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.22

Marja-Leena Kärkkäinen
puheenjohtaja

Jaana Hynninen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Olavi Martikainen

Martti Tikkanen
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