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KIURUVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika

6.11.2018 kello 15:00 - 17:20

Paikka

Kiuruveden kaupungintalo, iso kokoushuone

Läsnä

Marja-Leena Kärkkäinen pj,
Laina Kämäräinen,
Marketta Venäläinen,
Aino Lappalainen
Olavi Martikainen, varapj,
Pekka Ahonen,
Martti Tikkanen,
Anna-Liisa Härkönen,
Tanja Reinikainen,
Päivi Eskelinen, sihteeri
Tarja Huttunen

Asiat

Kiuruveden eläkeläiset
Ylä-Savon seniorit ry
Eläkeliiton Kiuruveden yhd.
Rintamaveteraanit
Oikeutta eläkeläisille
Kiuruveden eläkeläiset ry
teknisen ltk:n edustaja
Kiuruveden ev.l srk
Ylä-Savon SOTE ky
Ylä-Savon SOTE ky

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi, muutettiin asialistaa niin, että
asia 7 käsitellään kohdassa 5, asia 5 kohtana 6, ja kohta 6 kohdassa 7.
Muistiossa on korjattu asioiden käsittelyjärjestys
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olavi Martikainen ja
Laina Kämäräinen
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7. Uimahallin toiminnasta
Liikuntasihteeri Lassi Myllylä pyydetään vuoden ensimmäiseen kokoukseen
Ikäihmisten kerhotoiminnasta:
Mukana Susan Toppi, joka kertoi Ylä-Savon Veturin hankkeesta: ”Asukkaiden hyvä arki”-. Susan Toppi tarvitsee yhden järjestön huolehtimaan hankkeen raha-asioista. Muut järjestöt voivat olla yhteistyökumppaneina ja vanhusneuvosto mukaan ideoimaan kerhotoimintaa.
Vanhusneuvoston edustajat ovat eri järjestöistä ja jokainen vie omaan
järjestöönsä asian mietittäväksi ja päätettäväksi. Susan Toppi keskustelee kaupunginjohtajan kanssa 10% omavastuuosuudesta, voiko se koostua esim: tilavuokrista. Järjestön joka lähtee toimintaan vastuulliseksi,
tulee olla rekisteröity ja sillä tulee olla Y-tunnus. Seuraavan vanhusneuvoston kokouksen jälkeen tiedotetaan, miten yhdistykset ovat mukana.
Yhdistykset voivat olla Susan Toppiin suoraan yhteydessä.
5. Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019
Tarja Huttunen, asumispalvelujen päällikkö Ylä-Savon SOTE:sta oli
kertomassa asumispalvelujen kuulumisia. Liitteenä Tarja Huttusen esitys. Lisäksi Tarja Huttunen kertoi itsenäisen asumisen työryhmän toiminnasta. Kun ASLA-kyselyjen vastaukset on saatu, pyydettiin vanhusneuvostoille palautetta kyselystä. Vanhusneuvosto toivoo yksikkökohtaista omavalvontasuunnitelmien läpikäyntiä ja varsinkin niistä saadusta
palautteesta tietoa. Esitettiin, että jatkossa myös asukkaat otetaan mukaan laatimaan suunnitelmia ja kuullaan heitä aidosti.
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Liitteenä kokouksessa täydennetty versio. Suunnitelmaa päivitetään
vuoden aikana.
9. Muut esille tulevat asiat
Kiuruveden kaupunginjohtajan päätökseen liittyen Kauko Kinnusen
haudanhoidon käytännönjärjestelyt: Jokainen neuvoston jäsen vie omaan
yhdistykseensä asian käsittelyyn ja keväällä kokouksessa päätetään, kuka ottaa haudan hoitaakseen.
Palautteita: Puheenjohtaja ja edustajat keskustelivat tapahtumista ja niistä saaduista kokemuksista.
Runnilla järjestetty vanhusneuvostokoulutus 18.10.2018.
Vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteistapaaminen Sonkajärvellä
25.10.2018
Maakunnallinen vanhus- ja vammaisfoorumi 31.10.2018
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10. Seuraava kokous
Helmikuussa 2019. ilmoitetaan myöhemmin

11. Muute esille tulevat asiat
Kaupunkia pyydetään huomioimaan talven koittaessa liukkauden esto ja
riittävä valaistus kaduille. Jalkakäytävien hiekoituksen tulisi olla ykkösprioriteetti, jotta ikääntyneet pääsevät hoitamaan asioitaan turvallisesti.

11. Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.20

___________________________
Marja-Leena Kärkkäinen
Puheenjohtaja

________________________
Päivi Eskelinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

__________________________
Olavi Martikainen

_________________________
Laina Kämäräinen

Kiuruveden kaupunki, Harjukatu 2, PL 28, 74701 Kiuruvesi

