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PÖYTÄKIRJA 1.3.2022

Kiuruveden vanhusneuvoston kokous
Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone ja teams kokous
1.3.2022 klo 13.00–15.14

Aune Hyvärinen pj. Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys, paikalla
Pirjo Niskanen, Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys, paikalla
Martti Tikkanen, Eläkeläiset ry, paikalla
Marja-Leena Kärkkäinen, Eläkeläiset ry, paikalla
Olavi Martikainen, Rintamaveteraanit ry, paikalla
Laina Kämäräinen, Ylä-Savon Seniorit ry, paikalla
Pekka Ahonen, Oikeutta eläkeläisille, paikalla
Tuija Kastari, kaupunginhallitus, paikalla teams
Anna-Liisa Härkönen, tekninen lautakunta, paikalla poistui 15.13
Juha Nieminen, sivistystoimen edustaja, paikalla teams poistui
14.49
Lassi Myllylä, liikuntasihteeri, paikalla 13.06–13.34
Juha-Pekka Rusanen, kaupunginjohtaja 13.36–14.47
Salla Leinonen, seurakunnan edustaja
Katja Kärkkäinen, Ylä-Savon Sote kuntayhtymä

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastajan
valinta. Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastus
vuorossa on Olavi Martikainen. Edellisen kokouksen pöytäkirja
allekirjoitettu.
2. Lassi Myllylä esittelee liikuntapuiston nimikilpailun koosteen klo 13.10.
Neuvosto valitsee nimen kaupungille tulleista nimiehdokkaista.
Lassi Myllylä esitteli nimiehdotukset. Nimiehdotuksia tullut 35.
Neuvosto päätti viedä esitetyistä nimiehdotuksista 6 esitystä
yhdistyksiinsä, joissa puiston nimivaihtoehtoja mietitään. Neuvoston
valitsemat nimivaihtoehdot ovat; Kauko Alvarin puisto, Kaukon
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puisto, Kaukon Aho, Rimpuilurinne, Kaukon kuntopuisto ja Kaukon
kuntoilupaikka. Neuvosto päättää nimen edellä olevista
vaihtoehdoista seuraavassa kokouksessaan.
3. Juha-Pekka Rusanen esittelee Kiuruveden itsenäisen asumisen
työryhmän toimenpideohjelman neuvostolle klo 13.30
Juha-Pekka Rusanen kertoi Kiuruveden itsenäisen asumisen tämän
hetken tilanteen neuvostolle. Itsenäisen asumisen
toimenpideohjelman keskeisiä teemoja ovat monimuotoisen,
itsenäisen sekä yhteisöllisen asumisen mahdollistavat asumisen
ratkaisut sekä tarpeita vastaavat palvelut. Toimenpideohjelmassa
huomioitu myös esteetön ja turvallinen asuinympäristö. Nykyisistä
asunnoista on suunniteltu pidettävän kunnossa tällä hetkellä
asuinkäytössä olevat asunnot. Neuvosto esitti Rinnekodin
päärakennuksen asuntojen tekemistä esteettömäksi ja
Paavotikkasen tien asuntojen esteettömyyden huomioimista
asukasvalintoja tehtäessä.
4. Juha-Pekka Rusanen kertoo Kiuruveden ajankohtaiset asiat neuvostolle.
Juha-Pekka Rusanen kertoi tulevasta hyvinvointialueesta ja siihen
liittyvistä muutoksista. Suurimmat muutokset tulevat olemaan
ruokahuollon ja ympäristö- ja terveysvalvontapuolella. Kiuruveden
kaupungilla on neuvottelut menossa edellä mainituista asioista.
Kiuruveden kaupungin tavoite on säilyttää nykyiset sosiaali- ja
terveyspalvelut entisellään.
Neuvosto pyysi Kiuruveden kaupungilta tietokoneilla ja kaupungin
nettiyhteyksillä varustettuja kokoontumistiloja muihin kuin
sovittuihin kokouksiinsa. Kiuruveden kaupunki selvittää, onko
neuvostojen jäsenien mahdollista saada vierastunnukset Kiuruveden
kaupungin koneisiin.
5. Luomu-Suomen pääkaupunkia kehitetään kaikilla aisteilla, lausunto
kaupunkistrategiasta. Kaupunkistrategia ja lausuntopyyntö lähetetty
jäsenille esityslistan liitteenä.
Juha-Pekka Rusanen esitteli neuvostolle Kiuruveden
kaupunkistrategialuonnoksen 2022–2025 Neuvosto esitti
huomioitavan strategissa varsinkin avoimuuden päätöksen teossa ja
ikäihmiset. Neuvosto vastasi Kiuruveden kaupunkistrategian
lausunto- ja palautekierrokseen.
6. Muut asiat
Tulevan ehdokkaan alustavaa miettimistä 1.1.2023 alkavaan alueelliseen
vanhusneuvostoon.
Neuvosto päätti nimetä ehdokkaakseen Marja-Leena Kärkkäisen.
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7. Seuraava kokous 24.5.2022 klo 13.00
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