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KIURUVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika

Maanantai 9.3.2020 kello 9:00

Paikka

Iso kokoushuone, Harjukatu 2, Kiuruvesi 74700

Läsnä
Kärkkäinen Marja-Leena, Kiuruveden eläkeläiset ry, puheenjohtaja
Martikainen Olavi, Rintamaveteraanit ry
Ahonen Pekka, Oikeutta eläkeläisille
Hyvärinen Aune, Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry
Kämäräinen Laina, Kansalliset seniorit
Tikkanen Martti, Kiuruveden eläkeläiset ry
Venäläinen Marketta, Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry
Härkönen Anna-Liisa, teknisen lautakunnan edustaja
Myllylä Lassi, liikuntasihteeri Kiuruveden kaupunki
Kärkkäinen Katja, sihteeri Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Poissa
Tenhunen Kirsi, kaupunginhallituksen edustaja
Hyytiäinen Linda, seurakunnan edustaja
Niskanen Vesa, sivistyslautakunnan edustaja

Asialista
22 § Kokouksen avaus,
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8:57
23 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
24 § Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi
25 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Pöytäkirja lähetetty neuvoston jäsenille etukäteen, pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin
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26 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marketta Venäläinen ja Aune Hyvärinen
27 § Lassi Myllylä kokosi neuvoston jäsenten liikuntapuistohankkeen tarjouksille antamat pisteet.
Tarjoukset saatu Lappset Oy:ltä, Kompan Suomi Oy:ltä, Leikkiset
Oy:ltä, Liikunta-mestari Oy:ltä ja Unisport Oy:ltä.
Lassi Myllylä kokoaa vielä liikuntapalvelujen laitteille antamat pisteet laadun ( sis. takuuaika, huolto, varaosa toimitus, turvallisuuden,
käyttökustannukset, esteettömyys )
Lassi Myllylä vie asiaa eteenpäin. Pyytää vielä neuvoston puheenjohtajaa myöhemmin sovittavaan tapaamiseen jossa käydään läpi
liikuntapuiston tilanne. Neuvosto esitti tapaamiseen myös Hyvärisen
Raimoa ja Hyvärisen Raijaa. Puheenjohtaja kysyy heiltä.
Olavi Martikainen nimettiin varalle.
Liikuntapuiston avajaisia ehdotettiin pidettäväksi vanhustenviikolla.
Liikunta ohjaajat tulevat syksyllä pitämään ulkoilmaliikunta tuokioita puistossa. Laitteissa tulee olemaan ohjeet laitteen käyttöä varten.
28 § Muut esille tulevat asiat.
15.4 klo 14:00 Kulttuuritalolla luento, Hoidammeko liikaa
27.2 olleessa Vakka hankkeen neuvonta päivässä ollut vain
1 vanhusneuvoston jäsen. Keskusteltiin onko tapahtumasta tiedotettu tarpeeksi.
Saisikohan paikallislehteen ilmoituksen jatkossa tulevista tapahtumista.
Puistonkulmalle tulossa Inva wc ja luiska. Tiloista tulee esteettömämmät jatkoa ajatellen.
Noussut esille ettei asiakas ole saanut taksia tarvittaessa koska ei ole
numeroita löytänyt. Taksien numerot pitää olla aina paikallislehdessä saatavilla. Puheenjohtaja ottanut yhteyttä taksiyrittäjiin. Uuden
lain myötä takseilla ei ole yhteistä puhelinnumeroa, vaan jokaisella
oma. Nämä löytyvät internetistä. Puheenjohtaja ollut yhteydessä
Kiuruveden kaupunkiin. Kaupunki on aikonut saattaa
numerot paperiseen muotoon Kiuruvedellä.
Vanhusneuvosto antaa palautteen ja ottaa kantaa seuraaviin
asioihin.
Neuvosto ottaa kantaa puutteelliseen yhteistietojen saatavuuteen.
Paikallislehdistä ei löydy perusterveydenhuollon puhelin numeroita.
Vanhusneuvostolle on tullut myös kuntalaisilta palautetta, että
Soten asiakkailla ja omaisilla ei ole saatavilla työntekijöiden yhteystietoja viikonloppuisin ja virka-ajan jälkeen.
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Neuvosto pyytää numeroita laitettavaksi paikallislehtiin
saavutettavuuden takia.
Neuvosto esittää, että 20.2 olleessa kokouksessa esitettyyn asiaan kevennetystä palveluasumisesta otetaan huomioon siten, että olemassa
olevia hoito- ja palvelu suunnitelmia ei muuteta kesken palvelujen.
Kevennys tapahtuisi aina ennen kuin kun tehdään uusia hoito- ja
palvelusuunnitelmia, eli palveluja ei olisi ollut ollenkaan tätä ennen.
29 § Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous 14.5. klo. 10:00. Paikka ilmoitetaan kutsun
yhteydessä

30 § Kokouksen päättäminen ja
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:15

Marja-Leena Kärkkäinen
puheenjohtaja

Katja Kärkkäinen
sihteeri

Marketta Venäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Aune Hyvärinen
pöytäkirjantarkastaja
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