Vuoden 2016 toimintakertomus
Vanhusneuvoston yhtenä tavoitteena on ollut saada vanhusneuvoston toiminta kunnassamme näkyvämmäksi ja että vanhusväestölle tulee tutuksi neuvoston toiminta. Tavoitteenamme on olla tiedonvälittäjä, tiedonkerääjä ja keskustelukanava sekä tehdä yhteistyötä niissä toimielimissä, missä ikääntyneiden asioita suunnitellaan päätöksentekovaiheessa
paikallisesti ja seudullisesti.
Tiedottaminen ja tiedonkulku on toteutettu vanhusneuvoston kokouksissa keskustelemalla
ja kuulemalla eri yhdistysten esille ottamia asioita. Eläkeläisjärjestöt ovat myös antaneet
palautetta vanhusneuvoston jäsenille. Sote-alueen vanhusneuvostot kokoontuvat kerran
vuodessa yhteiseen kokoukseen. Kokouksessa saadaan tietoa alueen ikääntyneen väestön palveluista ja ajankohtaisista asioista. Kiuruveden yhteisessä kokouksessa saatiin katsaus kotihoidonpäällikkö Hanna Jokiselta kotiin annettavista palveluista.
Yhteistyötä pitää kehittää. Vanhusneuvostoa ei kuulla eikä oteta riittävästi huomioon toimielimissä joissa suunnitellaan, päätetään ja toteutetaan asioita joilla on merkitystä ikääntyneenväestön hyvinvointiin. Parhaiten yhteistyö on toteutunut liikuntatoimen kanssa. Erityisliikunta huomioi ikääntyneen toimintakyvyn mukaiset tarpeet toiminnassaan. Vanhustenviikon tapahtumien suunnittelussa on vanhusneuvostoa kuultu ja vanhusneuvosto on
saanut olla osa vanhustenviikon tapahtumien järjestelyssä.
Vanhusneuvostojen yhteinen huoli on vähäinen sihteerille annettu työaika vanhusneuvoston asioiden käsittelyyn, sekä esittelijän puuttuminen vanhusneuvostosta.
Kokoukset
Varsinaisia kokouksia pidettiin neljä ja suunnittelukokouksia yksi.
1. 23.2. Attendo, Kallionsydämen kokouksessa käsiteltyjä asioita
a.
b.
c.
d.
e.

Puheenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Kärkkäinen.
Iäkkään henkilön palveluntarpeesta ilmoittaminen
Vanhusneuvoston sihteerin tehtävänkuva
Valmistautuminen seudullisen kokouksen järjestämiseen
Marketta Venäläinen antoi Eläkeliiton Kiuruveden yhdistyksen esityksen Seniori- neuvolan uudelleen käynnistämisestä

2. 11.4. Kaupungintalon kokouksessa käsitellyt asiat
a. Kotihoidon muutokset ja tilanne
b. Ohjurien toiminta sai ruusuja ja risuja
c. Lääkäripalvelut eivät pelaa riittävän hyvin (vaikea päästä lääkärille ja usein
on ulkomaalainen lääkäri, jonka kanssa keskustelussa ei löydy yhteistä taajuutta)
d. SOTE saa Attendolta ostopalveluna 1.5.2016 alkaen lääkäripalvelua kotihoidon säännöllisille asiakkaille
e. Heinäkuulla harmonisoidaan vuokrat Virranrannassa
f. Omaishoidon kriteerien tiukentuminen huolestutti
g. Tulevat Sote-muutokset mietityttivät

3. 10.8. Kaupungintalon kokouksessa käsitellyt asiat
a. Vs. Kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen esitteli Vanhuspalvelusuunnitelmaluonnoksen
b. Palvelutarvekysely on laitettu levitykseen ja kaupunginsihteeri toi
lomaketta myös vanhusneuvostolle jaettavaksi eteenpäin.
c. Tuomo Sallinen on aloittanut myös Yhdenvertaisuuslain velvoittaman yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisen.
d. Virranniemen säätiöltä on mahdollista hakea avustusta kerrostalojen kerhotilojen järjestämiseksi asukkaiden sosiaalisen kanssakäymisen tukemiseksi.
e. Kansalaisopiston vuosikortti
f. Palvelusuunnitelmaan valmistautuminen
4. Suunnittelukokous 7.9. Suunniteltiin vanhustenviikon ohjelma. Lassi Myllylä ja Minna Ruotsalainen olivat liikuntatoimesta mukana kokouksessa. Koottiin vanhustenviikon tapahtumat ja sovittiin yhteydenotot eri toimijoihin kuten kulttuuri, kirjasto järjestö jne... Lehti-ilmoitus päätettiin antaa kaupunginhallituksen kustannettavaksi.

Koulutukset ja tapahtumat
Seudullinen tapaaminen Kiuruvedellä 11.4.
Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
Ikäihmisten liikunta. Kiuruveden kaupungin liikuntasihteeri Lassi Myllylä ja erityisliikunnanohjaaja Minna Ruotsalainen
Kotona asumista edistävistä asioista kertoi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
kotihoidon esimies Hanna Jokinen
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousarvioin painopisteitä ja seudullisen vanhusneuvostojen sihteerin tilannetta esitteli hoiva- ja hoitopalvelujen päällikkö
Anne Mikkonen

Kiuruveden kaupungin järjestämä kuulemistilaisuus ikäihmisille 26.8.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän järjestämä seminaari ”Ikääntyvä ja Ikäystävällinen YläSavo”
– kotona asumisen vahvistaminen ja kehittäminen ennakoivasti ja omaehtoisesti
Voimaa vanhuuteen- ohjelma
Kiuruvesi pääsi mukaan Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kolmivuotiseen kehittämistyöhön. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla.

Kannanottoja, aloitteita yms.
Aloite kuntalaisten liikunnan aktivoimiseksi 12.4.
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