KIURUVEDEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO

VANHHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
Vanhuspalvelulakiin perustuvan vanhusneuvoston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli vuosi 2014.
Vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi 1.7.2013. Suomessa on vanhuspalvelulain mukaisen 63 vuoden iän
saavuttaneita 1,3 miljoonaa. Heistä 80 prosenttia on itsenäistä ja virkeää väkeä, joka ei tarvitse
hoivapalveluita. Huonokuntoiset on pieni ryhmä ja vanhuspalvelulain tavoitteena on kasvattaa virkeiden
vanhusten osuutta sen lisäksi, että edistetään hyvää hoitoa.
Vanhusneuvostolla on toimintasääntö kaupunginhallituksen 10.3.2014 hyväksymänä. Ei esittelijää
vetoomuksista huolimatta. Kaupunginhallitus on eläkeläisjärjestöjen esityksestä nimennyt
vanhusneuvostoon vuosiksi 2013-2016 seuraavat henkilöt: Ahonen Pekka (Oikeutta eläkeläisille), Hyvönen
Elma (Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry), Jauhiainen Maija-Leena (kaupunginhallitus), Kärkkäinen MarjaLeena (Eläkeläiset ry),Niskanen Väinö (Kansalliset Seniorit), Randelin Pirjo (Ylä-Savon Sote Ky), Rantonen
Viljo (Rintamaveteraanit ry), Svärd Vilho (Rintamaveteraanit ry), Sivonen Elsa (Eläkeläiset ry), Venäläinen
Marketta (Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys ry.
Vanhusneuvoston tunnettavuutta on pyritty ja pyritään parantamaan.
Alueellinen ja paikallinen yhteistyö
Ylä-Savon Sote Ky:n alueella kunnissa on omat vanhusneuvostot. Vanhusneuvostoilla on ollut yksi yhteinen
tapaaminen Vieremällä 14.10.2014. Tilaisuudessa käytiin läpi vanhusneuvostojen tilanne kunnittain ja
laadittiin yhteinen kannanotto Iisalmen sairaalan palvelujen, ennen kaikkea ympärivuorokautisen
päivystyksen, säilymisestä siedettävällä etäisyydellä.
Suunnitelmissa on pitää vuosittain 2 yhteistä tapaamista. Seuraava pidetään Sonkajärvellä huhtikuussa
2015.
Sote Ky:n edustajiin on pidetty yhteyttä lähettämällä vanhusneuvoston pöytäkirjat tiedoksi. Lisäksi Sote
Ky:stä asiantuntijoita on vieraillut vanhusneuvoston kokouksissa.
Paikallinen yhteistyö esimerkiksi kaupunkiin päin on ollut hapuilevaa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
on vieraillut vanhusneuvoston kokouksessa, jolloin kuultiin kaupungin taloudesta sekä SOTE uudistuksen
etenemisestä ajankohtaista tietoa. Tällainen informaatio on tärkeää odotusten säilymiseksi reaalisina mm.
palvelujen suhteen. Liikuntasihteeri on esitellyt frisbee-golfia. Muista hallintokunnista ei ole yhteydenottoja
ollut. Ei myöskään vammaisneuvostosta.
Koulutus
Vanhusneuvostojen tultua lakisääteisiksi lakiin on kirjattu neuvoston tehtävät, joten on ollut tärkeää saada
opastusta lain velvoitteiden hoitamisessa.
Vanhusneuvoston jäsenet ovat osallistuneet seuraaviin koulutustilaisuuksiin:
- Savonia ammattikorkeakoulun järjestämä luentopäivä 27.2.2014, luennoitsijana lakimies Jarkko
Helminen:
Vanhuspalvelulaki, muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi,
vammaislait, järjestämis- ja kustannusvastuu, edunvalvontavaltuutus, holhoustoimen peruspykälät
(osallistui 6 vanhusneuvoston jäsentä ja sihteeri)
- Eetu ry:n ja SITRAN koulutuskierros Vahvat vanhusneuvostot, Ääni kuuluviin – osaaminen näkyväksi
Kuopiossa 27.3.2014
- Vanhuspalvelulain voimaanpano 26.8 Iisalmessa SOTE Ky:n järjestämänä luennoitsijana Tampereen
kaupungin vanhusneuvoston esittelijä-sihteeri, Kaste-projektista

-

AVI:n järjestämä tilaisuus Iisalmessa 29.10.2014 ns. Turvallisuusseminaari (osallistui 5
vanhusneuvoston jäsentä)

Varsinainen toiminta
Kokouksia pidettiin vuoden aikana 5 varsinaista ja 1 suunnittelukokous. Pöytäkirjat on lähetetty tiedoksi
khall:lle, Sote Ky:lle ja lisäksi ne on julkaistu kaupungin nettisivuilla. Kokoustiedotteita on julkaistu
Kiuruvesi-lehdessä.
Kokouksissa on käsitelty seuraavat asiat ja kuultu asiantuntijoiden esityksiä:
30.1

- Virranrannan asumispalveluyksikön esittely laatusuositukseen peilaten
- Tulevaisuuden asuminen-tilaisuuden anti (Sote ky:n tilaisuus Iisalmessa)
- Sote ky:n Savonia ammattikorkeakoululta tilaaman palveluoppaan laadinnan
aloituskeskustelu

8.5

- Sote ky:n kysely mielenterveys- ja päihdepalveluista – vastattiin SVOT-analyysein
- Aloite terveyskeskuksen ovien muuttamisesta asiakasystävällisemmiksi
- Vetoomus saattohoitohuoneen saamiseksi Veikkolaan
- Tutustuttiin vanhusneuvoston esite-mallien eri versioihin, päädyttiin haitarimalliin

12.6

- Hannele Niemelän (Sote ky) esitys vanhuspalvelulain voimaanpanosta
- Marja-Leena Kärkkäinen valittiin vanhusneuvoston edustajaksi mielenterveys- ja
päihdeprojektiin
-Tuija Raitasen esitys vanhusten hoidon Voima-hankkeesta: vanhusten perhehoito
- Alustava keskustelu vanhustenviikon ohjelmasta
- liikuntasihteeri opasti frisbee-golfin saloihin Virranrannan vanhuksia ja neuvoston jäseniä
(Kiuruvesi-lehti paikalla)

4.9

Suunnittelukokous
- Asiakasohjaus OHJURIN esittely, Paula Leinonen ja Eija Reinikainen Sote ky:stä, esitettiin
OHJURIN yhteystietojen lisäämistä Kiuruvesi-lehden päivystyspalstalle
- Vanhustenviikon 5-12.2014 ohjelma hyväksyttiin. Viikon teema:
ARVOKAS VANHUUS ON IHMISOIKEUS. AINA

23.10

- Vuoden 2015 toimintasuunnitelman alustava käsittely
- Työryhmien perustaminen alustavasti
- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan vierailu
- Marja-Leena Kärkkäisen esitys mielenterveys- ja päihdestrategian edistymisestä
- Palveluopasta kaivattiin (ei ole valmistunut)
- Tiedotus syksyn influenssarokotuksista
- Rintamaveteraanien kuntoutuspaikan valinnasta esitys (heidän toivomustensa huomioon
ottaminen paikan valinnassa)

12.12

- Sote ky:n hoito- ja hoivapalvelujen esimies Anne Mikkosen esitys Sote ky:n tulevaisuuden
tavoitteista
- Kunnallisneuvos Esko Raution esitys invaliditalon kerhohuoneen laajentamisesta ja
liikunnan teemavuodesta
- Vesta Hynysen (Terveempi Itä-Suomi) mielipidekysely hyvinvointikertomusta varten.
Hyvinvointikertomuksen laatii liikuntasihteeri Lassi Myllylä.
- Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman vuodelle 2015 hyväksyminen

-Ystävänpäivä-tapahtuman järjestäminen Kiurusaliin 12.2.2014 (Elsa Sivonen ja työryhmä)
Tiedotus
- Pöytäkirjat on julkaistu netissä ja lähetetty kaupunginhallitukselle ja SOTE ky:lle tiedoksi.
- Esite on laadittu. Vaatii vielä täydentämistä jäsenten yhteystiedoilla
- Kiuruvesi-lehdelle on laadittu kokous- ja tapahtumatiedotteita,
- yhdistysten edustajien on toivottu kertovan vanhusneuvoston toiminnasta omissa
kerhoissaan.

