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KIURUVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

16.2.2017 kello 12 -14

Paikka

Kiuruveden terveyskeskus, kokoushuone Tiainen(2.kerros)

Läsnä

Marja-Leena Kärkkäinen, puheenjohtaja
Marketta Venäläinen, varapuheenjohtaja
Pekka Ahonen
Elma Hyvönen
Maija-Leena Jauhiainen
Lotta Pellilä (poistui kello 13.20)
Viljo Rantonen
Elsa Sivonen
Vilho Svärd
Jaana Hynninen, sihteeri

Asialista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksella että toimintaterapeutti Anita Mäntyaho ja asiakasohjaaja Anne Lappeteläinen
esittelivät toimintaansa
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan lukeminen ja tarkistaminen
Läsnäolijat lukivat, hyväksyivät ja allekirjoittivat edellisen kokouksen pöytäkirjan.
5. Puheenjohtajan valinta
Maija-Leena Jauhiainen ehdotti että uusi puheenjohtajan valitaan
kuntavaalien jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin
6. Toimintakertomus vuodelta 2016
Edellisen vuoden toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
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Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin.
Viljo Rantosen aloitteesta päätettiin mahdollisuuksien mukaan
osallistua eri järjestöjen kokouksiin ja tutustua niiden toimintaan.
Järjestöjen kokouksista ilmoitetaan Kiuruvesi-lehdessä
8. Muut asiat
8.1 Toimintaterapeutti Anita Mäntyaho kertoi kotikuntoutuksesta ja
kotiin saatavista apuvälineistä joilla voidaan parantaa ikäihmisen
turvallisuutta kotiympäristössä. Kotikuntoutuksella pyritään tukemaan ja ylläpitämään toimintakykyä. Toimintakyky arvio tehdään
henkilön omassa kodissa yhteistyössä omaisten ja kotihoidon
kanssa. Hän kertoi Seniorisalkusta johon on koottu helppokäyttöisiä laitteita kotona selviytymisen tueksi. Seniorisalkkua voi lainata
asiakasneuvonta Ohjurin kautta tai pyytää esittelyä erilaisiin tilaisuuksiin.
Kiuruveden apuvälinelainaamo on auki ma-pe kello 8-9. Kiuruveden terveyskeskuksessa on apuvälineiden lähivarasto, tarvittavat
apuvälineet tilataan Iisalmesta päävarastolta
8.2 Asiakasohjaaja Anne Lappeteläinen kertoi asiakasohjaus Ohjurin toiminnasta. Nimike Ohjuri on puhelin, josta saa asiakasohjausta erilaisiin kotona tarvittaviin tukipalveluihin. Tukipalveluita
ovat mm turva-,ateria-,siivous-,kylvetys-,asiointipalvelut ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Ohjuriin voi mennä asioimaan ilman ajanvarausta. Vastauksia kysymyksiin/ tarvittaviin
palveluihin voi saada jo puhelimessa.
Keskusteltiin että toiminnoista pitäisi tiedottaa paremmin. Kiuruvesi lehti on hyvä tiedotus kanava. Myös koteihin jaettava esite
parantaisi tietoutta tarjolla olevista palveluista.
Anne Lappeteläinen kävi läpi tiedotteet sotaveteraanien avopalveluiden myöntämisperusteista ja rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden myöntämisperusteista.
8.3 Tiedoksi: hoito-ja hoivapalveluiden odotus-ja jonotusajat
Tiedote käytiin läpi
8.4 Seudullinen kehittämispäivä kerran vuodessa
Puheenjohtaja ehdotti että seudullinen kehittämispäivä järjestetään kerran vuodessa
8.5 Tiedoksi: Voi hyvin, ikä ei ole este hyvinvointimessut
Esite tapahtumasta .Sihteeri selvittää mahdollisuutta yhteiskuljetukseen toisten kuntien vanhusneuvostojen kanssa
8.6 Tiedoksi: terveystarkastusmalli
Sihteeri kutsuu seuraavaan kokoukseen kyseisen mallin esittelijän
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8.7 Marketta Venäläinen esitteli Voimaa vanhuuteen-ohjelmaa ja
Ikääntyneiden hyvinvointiohjelmaa. Hän laittaa ohjelman sähköpostilla jäsenille Hän kävi läpi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousarviosta Kiuruveden palvelutilauksia tuoteryhmittäin
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous 23.3.2017 kello13
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05

Marja-Leena Kärkkäinen
puheenjohtaja
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