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Ikäihmisten neuvosto, Sonkajärvi

Aika

8.5.2014 klo 13 – 15

Paikka

Tuulikannel/ruokasali

Läsnä

Markku Suokonautio, pj. Kunnanhallitus
Irja Iivarinen
Eläkeliiton Sukevan yhd.
Tauno Korkalainen
Rintamaveteraanit
Marjatta Moilanen
Eläkeliiton Sonkajärven yhd.
Leila Honkala
SPR/Sonkajärvi
Teuvo Kauppinen
Kunnanhallitus
Mikko Mustonen
Sydänyhdistys
Kalevi Tuovinen
Sonkajärven eläkeläiset ry
Pentti Repo
Sonkajärven Invalidit ry
Antti Partanen
Sonkajärven sotainvalidit
Raimo Pirilä
Ylä-Savon Kansalliset Seniorit ry
Maire Rönkkö, siht.
Ylä-Savon SOTE ky

.

Muutokset ikäihmisten neuvoston edustajistossa
Tauno Korkalaisen tilalle Rintamaveteraanien edustajaksi
Erkki Tuovinen (veteraanien puheenjohtaja).
Erkki Partasen tilalle Sonkajärven eläkeläiset ry:n edustajaksi
Kalevi Tuovinen.
Aino Luukkosen tilalle Sonkajärven Martat ry edustajaksi
Marjatta Moilanen, hänen kautta menee terveiset heille.
Asiat

1.
2.
3.
4.

Kipupumppu /tilannekatsaus
Esteettömyysasia/tilannekatsaus
Ensi syksyn vanhusten viikko
Muut asiat
- vanhuspalvelulain toteutumisaste Sonkajärven
kunnassa
- tiedotusluontoinen turvallisuusasia
- akuutti vastaanotto
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1. Kipupumppu
Tilannekatsaus
Kirsti Tervo on tehnyt taustatyötä.
Poliisilta kysytty lupa-asiaa, jos itse kukin järjestö laittaa tietyn
summan (hinta jaetaan eri järjestöjen kesken) ei tarvitse mitään
lupaa.
Jos laajennamme keräystä niin, että yksityishenkilöt lahjoittavat,
silloin tarvitaan lupa, mikä saaminen lienee yksinkertainen asia.
Tärkeä ennen luovutusta sopia, missä kipupumppua säilytetään.
Silloin kun se ei käytössä niin säilytys Kipinässä. Pystymme
”omimaan” kipupumpun, kun se on hankittu Sonkajärven
käyttöön.
Esille nousi kysymyksiä, olemmeko jo valmiit hankkimaan, miten
rahoitus järjestetään?
Kannanotot:
- kipupumppu kannattaa hankkia ja laittaa keräysasiat kuntoon
- kyläyhdistysten kautta järjestöjen ja yksilöiden tukeminen
- tapahtumia voiko käyttää hyväksi keräyksessä, esim.
keerijuhlassa suoritettava keräys
- hautajaisissa kukkien ja adressien sijaan kohteena olisi
kipupumppukeräys
- yleinen keräys voisi olla yksi vaihtoehto
- yhteisöt, yksityiset ja paikalliset yritykset, näillä kaikilla on
mahdollisuus osallistua omien resurssien puitteissa
Yhdistykset voi osallistua keräykseen haluamallaan summalla.
Lehti-ilmoituksella tiedotetaan, että pumppu on Sonkajärven
käytössä, tämä aktivoisi lahjoittajia.
Pankkiin avataan tili keräystä varten, ilmoitetaan yhteyshenkilö
kenen puoleen käännytään.
Kaikki yksimielisiä siitä, että kipupumppu hankittaisiin.
Kolmen hengen työryhmään valittiin: Kirsti Tervo, Airi Nousiainen
sekä Leila Honkala työparinaan Aino Ojanen.
Työryhmä kehittelee: aikataulutus, tilin avaus, julkisuus -> on
lehdessä. Raportoi seuraavaan kokoukseen.

2. Esteettömyysasia
Tilannekatsaus paikkakuntamme esteettömyysasiaan:
Terveyskeskuksen ovesta pääsee nyt liikuntarajoitteiset
paremmin kulkemaan, kun ovi avautuu painikkeesta.
Asia mennyt eteenpäin, työtä on vielä.
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Sydän-yhdistys täyttää 40 vuotta, juhlii syksyllä.
Vanhusten viikko 6.-12.10.14 (vko 41).
Keerin aikaan keerijuhla Sukevalla 2.11. Sonkajärven Invalidit ry
vastaa kustannuksista, Marjatta Moilanen ohjelmapuolesta.
Kirkko ja sen jälkeen tirripaisti.
Sonkajärvellä vanhusten viikon kirkkopyhä ja vanhusten viikon
juhla 5.10.14.
Osa ohjelmasta voisi olla kirkossa ja osa seurakuntatalolla, missä
myös tarjoilut. Siirtyminen sinne kirkosta helppoa.
Tuajamateatterilta esitys? (-> Kari Vornanen)

.

Juhlapuhujaa kysyttäisiin eläkeläisten yhteistyöjärjestö Eetusta.
Kirkkokuoro, lapsikuoro tai mieskuoro esiintymään. Tai koululta
pyydettäisiin esiintyjiä.
3-henkinen työryhmä: 1)Pentti Repo, 2) Marjatta Moilanen
(Elli Moilanen tai joku Martoista) ja 3) Kirsti Tervo
ja tarvittaessa Kari Vornanen.
SPR:n ensiapupäivystys molempiin tilaisuuksiin.
Työryhmän kokoonkutsujaksi nimettiin Pentti Repo.

4. Muut asiat

Vanhuspalvelulain toteutumisesta Sonkajärven kunnassa
Kannanottoja: vanhuspalvelulaki on, mutta ei ole tapahtunut
merkittäviä asioita.
Mietitään mitä tehdään,
miten edullisimmin/tehokkaimmin saadaan tehtyä kartoitus.
Vastuu kunnalla, mikä laissa kuuluu SOTE:n pakettiin?
SOTE tuottaa kunnalle vanhusten hoito- ja hoivapalvelut,
terveyspalvelut.
Kuka kunnassa hoitaa vanhusasioita?
Asia tulee esille kunnanhallituksessa, jäsenillä ollut
keskustelua asiasta, samoin SOTE:n yhteydessä.
Mirva Huttunen-Savolainen vastuuhenkilönä SOTE:lla,
pyydetään häntä ottamaan selvää mitä on tehty ja mitä
tehtävä.
Seuraavaan kokoukseen pyydetään hänet mukaan, samoin
Kirsti Tervo ja Eeva Suomalainen.
Vapaaehtoistyön merkitys myös.

Turvallisuusasia
Tukea vanhusten elämässä, SPR talven aikana pitänyt
kyläturvallisuuskoulutuksia.
Kylät tehneet hyvinvointi- ja turvallisuukartoitusta.
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Ikäihmisten kodin tapaturmariskien lomake,
karttakoordinaattilomake.
Kyläyhdistysten ja eläkeliiton kanssa yhteistyössä
kootaan keskeiset puutteet ja kylien voimavarat.
SPR:n valmiussuunnitelma tehdään, liitetään kunnan
suunnitelmaan.
Lauantaina klo 11 Ylen uutisten Suoralinja tulee
tekemään juttua Sonkajärvelle, parin minuutin pätkä
tulee ulos tv:ssä.

Akuuttivastaanotto
Sonkajärvellä klo 9 – 11
Toiminnallisesti lähtenyt hyvin käyntiin, sairaanhoitaja voi
katsoa asiakkaan tilanteen ja tarvittaessa ohjata lääkärille.
Sonkajärvellä toiminut hyvin klo 11 asti.
Jos numerolappu otettu, mutta menee yli klo 11, silloin
joutuu lähtemään Iisalmeen.
Puutteita on, pyritään korjaamaan.
Liian lyhyt vastaanottoaika.
Mikko Mustonen vie SOTE:lle terveisiä, voiko saada
joustavuutta tähän.
Akuuttivastaanoton saaminen Sukevalle edellyttää, että lääkäri on
mukana.
Esitys, että pyritään Sukevalla sairaan hoitajan vastaanottoa
lisäämään tarvittaessa.
Seuraava kokoontuminen
Seuraava kokous pidetään syyskuussa torstaina 18.9.2014
klo 13 alkaen Tuulikanteleessa.
Erillistä kokouskutsua ei lähetetä.

Punaisen ristin viikon kunniaksi SPR:n vapaaehtoiset
Sydänyhdistyksen kanssa yhteistyössä tarjosi leivoskahvit kokouksen alussa.

Muistion vakuudeksi:
Maire Rönkkö, siht.

JAKELU

Läsnä- ja poissaolijat

