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Kiuruveden kaupunki
VANHUSNEUVOSTO

Paikka:
Aika:
Sihteeri:

Pöytäkirja 2/2015

Rinnekoti
23.4.2015. klo 13:00–14:50
Maarit Laaksorinne

Läsnäolijat:

Kärkkäinen Marja-Leena, Pj
Venäläinen Marketta, vara pj.
Ahonen Pekka
Hyvönen Elma
Randelin Pirjo
Rantonen Viljo
Sivonen Elsa
Svärd Vilho
Laaksorinne Maarit, sihteeri

Vierailijat:

Hanna Jokinen, kotihoidon päällikkö, Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymä
Jukka Linnilä, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Kiurun Kulma
Kotihoidon henkilöstöä, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

1§. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja, Marja-Leena Kärkkäinen avasi kokouksen
2§. Laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijoiden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Muutettiin työjärjestystä niin, että kohta 5 ja kohta 6 vaihtoivat järjestystä sekä
kohta 7 jäi pois kokonaan.

5§. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja se hyväksyttiin lisäämällä
poissaolleeksi Elsa Sivonen.
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6§. Hanna Jokinen, kotihoidon päällikkö
Jokinen kertoi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tuottamista, kotona asumista
tukevista palveluista. Asiakasohjauksesta, tukipalveluista sekä kotihoidosta,
johon kuuluu myös kotisairaanhoito. Asiakkaan palvelujen tarve kartoitetaan
asiakasohjauksessa kotihoidon osaamista hyödyntäen ja asiakasta kuunnellen. Omatoimisuuteen kannustaminen ja kuntoutuksen kehittäminen ovat tämän päivän teemoja. Arjesta selviytymiseen ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan keskittyvät toimintaterapeutti Anitta Mäntyaho sekä kotihoidon henkilöstö. Ensi syksynä on tulossa kuntoutuksesta koulutusta henkilöstölle.
Ikäystävällinen teknologia kiinnosti myös vanhusneuvosta. (Toiminnanohjausjärjestelmä, Hilkka)
Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositukset ovat ohjaamassa kotiin hoidettavien palvelujen toteuttamista ja laaduin seurantaa.
Jokisen esitys herätti paljon keskustelua ja paljon jäi kysymyksiä, joihin paneudutaan myöhemmin.

7§. Jukka Linnilä, toimitusjohtaja
Linnilä kertoi, että Kiuruveden Rinnekotiyhdistys ry. omistaa vanhusten vuokra-asuntoja neljässä talossa, joita ovat Rinnekoti, Kiururinne I, Kiururinne II ja
Yhtylän vanhustentalo. Tällä hetkellä Rinnekotiyhdistyksellä on muutamia
asuntoja vapaana.
Talojen asuntohakemukset ottaa vastaan Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma ja asukasvalinnat tekee Rinnekotiyhdistyksen johtokunta. Asuntohakemuksen voi toimittaa Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulman toimistoon henkilökohtaisesti tai postitse. Rinnekotiyhdistyksen puheenjohtajana toimii Pentti
Ahponen.
Asukkaat maksavat vuokraa rinnekotiyhdistykselle, mikä onkin yhdistyksen ainoa tulolähde. Omaa henkilökuntaa ei ole. Talonmiespalvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ja kotihoito on paikalla klo 7.00–21:00. Kotihoidosta aamuvuorossa on neljä ja iltavuorossa kaksi hoitajaa. Kotisairaanhoitaja
työskentelee arkisin ma-pe päivävuorossa. Yöpartio kiertää tarvittaessa asukkaiden luona varmistamassa turvallisen ja rauhallisen ön.
Asukkaille on tarjolla monenlaista virikettä eri järjestöjen toimesta.

8§. Muut asiat
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Äitienpäivä- tapahtuman järjestäminen. Kiuruvesi-lehteen ilmoitus pikaisesti.
”Äitienpäivä-tapahtuma Kulttuuritalolla to. 7.5.
alkaa Osuuspankin tarjoamalla kahvituksella klo 12:00,
jonka jälkeen monipuolista ohjelmaa Kiurusalissa.
Lämpimästi tervetulleeksi toivottaa Vanhusneuvosto”
Elsa Sivonen käy Osuuspankissa kysymässä sponsorointia kahvitukseen. Ohjelman suunnittelu eteni ripeästi ja monenlaisia ideoita syntyi tapahtuman toteuttamiseksi.
Aloitelaatikon järjestäminen äitienpäiväjuhlaan jäi sihteerille
Marketta Venäläinen toi puistojumppa-idean liikuntateeman ajatuksella yhdeksi tapahtumaksi, jonka voisi toteuttaa touko-kesäkuun aikaan.
.

12§. Seuraava kokoontuminen
Torstaina 20.8.2015 klo 13:00. Puheenjohtaja kysyy kokoontumismahdollisuutta Kallion sydämeen.

Marja-Leena Kärkkäinen
puheenjohtaja

Maarit Laaksorinne
sihteeri
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