KIURUVESI

KIURUVEDEN VANHUSNEUVOSTO

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Vanhusneuvoston yhtenä tavoitteena on ollut saada vanhusneuvoston toiminta kunnassamme näkyvämmäksi ja että vanhusväestölle tulee tutuksi neuvoston toiminta. Tavoitteenamme on olla tiedonvälittäjä, tiedonkerääjä ja keskustelukanava sekä tehdä yhteistyötä niissä toimielimissä, missä ikääntyneiden asioita suunnitellaan päätöksenteko vaiheessa paikallisesti ja seudullisesti.
Tiedottaminen ja tiedonkulku on toteutettu vanhusneuvoston kokouksissa keskustelemalla ja kuulemalla eri yhdistysten esille ottamia asioita. Eläkeläisjärjestöt ovat myös antaneet palautetta vanhusneuvoston jäsenille. Sote-alueen vanhusneuvostot kokoontuvat
kerran vuodessa yhteiseen kokoukseen. Kokouksessa saadaan tietoa alueen ikääntyneen väestön palveluista ja ajankohtaisista asioista.
Yhteistyötä pitää kehittää. Vanhusneuvostoa ei kuulla eikä oteta riittävästi huomioon toimielimissä joissa suunnitellaan, päätetään ja toteutetaan asioita joilla on merkitystä
ikääntyneen väestön hyvinvointiin. Parhaiten yhteistyö on toteutunut liikuntatoimen
kanssa. Erityisliikunta huomioi ikääntyneen toimintakyvyn mukaiset tarpeet toiminnassaan. Vanhusten viikon tapahtumien suunnittelussa on vanhusneuvostoa kuultu ja vanhusneuvosto on saanut olla osa vanhusten viikon tapahtumien järjestelyssä. Vanhusneuvostojen yhteinen huoli on vähäinen sihteerille annettu työaika vanhusneuvoston
asioiden käsittelyyn, sekä esittelijän puuttuminen vanhusneuvostosta.

1

VANHUSNEUVOSTON VARSINAISET JÄSENET 2017
Kärkkäinen Marja-Leena, pj
Venäläinen Marketta, vara pj.
Ahonen Pekka
Hyvönen Elma
Jauhiainen Maija-Leena
Niskanen Väinö
Pellilä Lotta
Rantonen Viljo
Sivonen Elsa
Svärd Vilho
Laaksorinne Maarit, sihteeri

Kiuruveden Eläkeläiset ry
Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys
Oikeutta Eläkeläisille
Kiuruveden Eläkeliiton Kiuruveden yhdistys
Kiuruveden kaupunginhallitus
Kansalliset Seniorit
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Rintamaveteraanit ry
Kiuruveden Eläkeläiset ry
Rintamaveteraanit ry
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

varajäsenet:
Haataja Seppo
Niskanen Olavi
Ruotsalainen Vilho
Mähönen Tanja

Kiuruveden eläkeläiset ry
Rintamaveteraanit ry
Oikeutta Eläkeläisille
Kiuruveden kaupunginhallitus

Kiuruveden kaupunginhallitus nimesi 28.8.2017 uuden vanhusneuvoston jäsenet vuosille
2017-2019
varsinaiset jäsenet
Kärkkäinen Marja-Leena, pj
Tikkanen Martti
Venäläinen Marketta
Hyvärinen Aune
Martikainen Olavi
Ahonen Pekka
Kämäräinen Laina

Kiuruveden Eläkeläiset ry
Kiuruveden Eläkeläiset ry
Kiuruveden Eläkeliitto
Kiuruveden Eläkeliitto
Rintamaveteraanit ry
Oikeutta Eläkeläisille
Kansalliset Seniorit

varajäsenet:
Sivonen Elsa
Kärkkäinen Sylvi
Saastamoinen Tapio
Piippo Seppo
Niskanen Pirjo
Lappalainen Aino
Vartiainen Aila

Kiuruveden eläkeläiset ry
Rintamaveteraanit ry
Oikeutta Eläkeläisille
Kiuruveden Eläkeläiset ry
Kiuruveden Eläkeliitto
Kiuruveden Eläkeliitto
Kansalliset Seniorit

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen vanhusneuvostoon Kirsi Tenhusen ja varaedustajaksi Raimo Partasen.
Vanhusneuvoston sihteerinä on toiminut 2.1.2017 alkaen seudullinen vanhusneuvoston
sihteeri Jaana Hynninen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä.
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KOKOUKSET
1.16.2.2017
-

puheenjohtajan valinta

-

toimintakertomus vuodelta 2016, toimintasuunnitelma vuodelle 2018

-

kotikuntoutuksesta ja kotiin saatavista apuvälineistä : vieraana toimintaterapeutti Anita Mäntyaho Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä

- Veteraaniasiat ja asiakasohjaus Ohjurin toiminta: vieraana Anne Lappeteläinen
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä
- tiedoksi: hoito- ja hoivapalveluiden odotus- ja jonotusajat
- seudullinen kehittämispäivä kerran vuodessa: vanhusneuvostojen koulutuspäivä
vanhusneuvostotoimintaan 18.8.2018 Kiuruvedellä
- Voi hyvin, ikä ei ole este hyvinvointimessut: tapahtumaan ei osallistuttu
- terveystarkastustoimintamalli: esittelyä ei vielä ollut
- Voimaa vanhuuteen ohjelma ja ikääntyneiden hyvinvointiohjelma

2. 22.3.2017
-

vierailu Aurinkokartanoon: vierailua ei tehty

-

jäsenille jaettiin Ikääntyvän väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019

-

suunniteltiin järjestettäväksi hyvinvointipäivä toukokuulle:
tapahtumaa ei järjestetty

-

neuvosto päätti tehdä aloitteen Rinnekodin asukkaiden ruokailusta: aloitetta ei
ole tehty

-

miten elän hyvinvoivana 100-vuotiaaksi tapahtuma Iisalmessa: tapahtumaan ei
osallistuttu

-

teknolainaamon ja seniorisalkun esittely: vieraana Eija Tyyskä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä

3. 24.8.2017
-

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

-

Kiinteistö Oy Kiurunkulma kuulumiset
Toimitusjohtaja Sirpa Luttinen kertoi Kiurunkulman vuokra-asuntojen
saneeraussuunnitelmista .
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- Itsenäisen asumisen toimenpideohjelma
Vanhusneuvoston edustajiksi Itsenäisen asumisen toimenpideohjelman
työryhmään valittiin Marja - Leena Kärkkäinen ja varalle Aune Hyvärinen.
- Vanhustenviikko
Työryhmään vanhustenviikon ohjelman suunnitteluun osallistuu läsnä olleet neu
voston jäsenet puheenjohtajan johdolla. Suunnittelupalaveri pidetään 11.9.2017
kello 10-11.30 kaupungintalon vieraskabinetissa
- Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019
Hyvinvointiohjelma jaettiin uusille jäsenille
- Uusi toimintasääntö. Toimintasuunnitelma. Vuosikello
- Seurakunnan edustajan osallistuminen neuvoston kokouksiin. Asiasta keskusteltiin
Muut asiat
Tiedoksi: Liikuntatoimen tiedote: Kiuruveden penkkilenkkikartta
Tiedoksi: Pyhäjärven uimahallin käyttö
Tiedoksi: Hallituksen kärkihanke Muutostyöpaja. Työryhmään osallistuu MarjaLeena Kärkkäinen ja Aune Hyvärinen
Päätettiin että seuraavaan kokoukseen kutsutaan Anne Mikkonen tai Päivi Eskelinen
11.9.2017 vanhustenviikon suunnittelupalaveri

4. 23.10.2017
-

Keskusteltiin vanhusten viikon tapahtumista.

-

Toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma esitys vuodelle 2018

-

Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019

-

Itsenäisen asumisen toimenpideohjelma
Kiuruveden vanhusneuvosto antoi lausunnon Itsenäisen asumisen
toimenpideohjelmasta

5. 11.12.2017
- Toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma vuodelle 2018
- Vanhusneuvoston kannanotto kotihoidon henkilöstöresurssista
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen
- Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019
Kokouksen yhteydessä oli vanhusneuvoston jouluruokailu
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