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Aika

12.1.2017 kello 13-15

Paikka

Virastotalo Rutakontie 28, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä:

Markku Suokonautio pj
Marjatta Moilanen
Kalevi Tuovinen
Petri Pursiainen
Mikko Mustonen
Pentti Repo
Kirsti Tervo
Maija Vainikainen
Leila Honkala
Päivi Eskelinen sihteeri
Eeva Suomalainen 13.05-13.15

Asialista 1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.05.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan lukeminen ja tarkistaminen
Sonkajärvellä ei ole aiemmin ollut pöytäkirjaa, vain muistio käytössä.
Toivotaan kaikkien kuntien kanssa yhteistä käytäntöä, puheenjohtaja
esittelee asiaa Vieremällä 19.1.2017, jotta käytäntöjä voitaisiin
yhtenäistää.
Viime kokouksen muistio käytiin läpi. Muistioon ei ollut
huomautettavaa

4. Sonkajärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019,
lausunnon laatiminen
 kunta tarvitsisi kohtaamispaikan, jossa ikääntyneet voisivat tavata
ja järjestöt voisivat toimia.
 turvallisuuden lisääminen, jotta kotona todellisuudessa voidaan
asua pidempään. Suunnitelma tuo osittain niitä esille, mutta
järjestöjen suunnitelmat tulisi yhdistää niihin
 toimenpiteisiin on muistettava laittaa mukaan myös yhteistyö
vapepan kanssa.
 päivittäisen turvallisuuden takaamiseksi tarvittaisiin jokin
kunnallinen viranomainen, joka kävisi tarkastamassa esim
asuinolot ja asunnon kunnon. Keskusteltu ohjuri toiminnasta ja
ilmoitusvelvollisuudesta.
 digitalisaatio on uhka ja mahdollisuus. Kuinka saadaan toimivaksi
niillekin, joilla ei vielä ole osaamista tai mahdollisuuksia.
Sonkajärvellä eläkeläisillä on ollut tilaisuuksia atk-asioista. Ensi
syksynä eläkeläiset palaavat asiaan ja pohtivat jatkoa.
 Tavoitteeksi digitalisaatioon myös: oppivat käyttämään, keinoina
oppimistyöpajat ja vertaisoppiminen, tai työttömänä olevien
nuorten käyttäminen, jatkossa myös tietojen päivittäminen. Kuinka
huomioidaan myös muistisairaat, joilla uuden oppiminen on
vaikeaa
 digitalisaatio ja tekniikka on räätälöitävä yksilöllisesti, sillä tarpeet
ja kyvyt vaihtelevat jokaisen henkilön kohdalla
 Kynnys lähteä täytyy saada matalammaksi, sillä digitalisoituminen
tuntuu vielä pelottavalta
 esteettömyys ei vielä toteudu Sonkajärvellä esim pankkiautomaatti
ja kirjasto
 lausunnossa tulee ottaa huomioon se, että digitalisaatio kyllä
lisääntyy, mutta sen käyttöön otto ei voi jäädä taloudesta kiinni
 kuinka laitteita voitaisiin hankkia niille, joilla ei ole varaa ja
osaamista hankkia niitä itse, voisiko sillä kehittää vaikka nuorten
yrittäjyyttä
 Lausunnossa tulisi korostaa kansalaisopiston roolia
 aivoterveyden edistämisessä korostettava myös elinikäistä
oppimista ja mielekästä tekemistä, sekä pään tapaturmien ehkäisyä
 voiko kansalaisopiston kurssit olla ainakin osaltaan ikäihmisille
maksuttomia.
 kuntouttava ja muistitoimintoja ylläpitävä toiminta, ikääntyneiden
kokoontumistila, jossa olisi mielekästä toimintaa.
 omaishoitajien tukeminen ja kuntouttava toiminta heillekin.
Vanhusneuvoston kanta on, että kuuluvat työterveyshuollon piiriin
ja tämä otetaan lausunnossa huomioon.

 asumisen uudet ratkaisut, kuten yhteisöasuminen. Tämä myös
huomioitava lausunnossa.
 Kotihoidossa oltava riittävä henkilökunta, henkilökunta uupuu
herkästi, jos on liikaa työtä ja tämä aiheuttaa lisää kustannuksia.
Yhteistyö asiakkaan hyväksi myös muiden toimijoiden kanssa.
5. Ensi syksyn vanhusten viikon juhlan suunnittelun aloittaminen
Lokakuussa on valtakunnallinen vanhustenviikko. Suunnittelutyötä
aletaan jo tehdä, sillä vanhus- ja vammaisneuvosto muuttuu
toukokuussa. Tämän vuoksi koko ryhmää ei voida vielä nimetä.
Hoitokotien tulisi nimetä asiakkaitten pyörätuolit niin, että
taksikuskien olisi helpompi ottaa saman paikan henkilöt kyytiin.
SOTE osallistui viime kerralla hyvin mukaan.
6. Muut asiat
Eeva Suomalainen muistutti vielä seudullisesta vanhusneuvostojen
tapaamisesta 19.1.2017 Vieremällä. Kyytien vuoksi Eeva
Suomalainen tarvitsee kyytien vuoksi lähtijät tiedoksi. Kirsti Tervo
lupaa ottaa kyytiinsä kyytiä tarvitsevat.
Marjatta Moilanen kysyy kastetossujen kohtaloa, jota selvitetään
seuraavaan kokoukseen.
Pentti Repo esitti, että vanhusneuvosto esittäisi pankille, että
aukioloaikoja ei supistettaisi pois.
Pyydetään seuraavaan kokoukseen pankinjohtaja kertomaan
toiminnasta, puheenjohtaja esittää kutsun. Toinen pankki kutsutaan
syksyn kokoukseen
7. Seuraava kokous
to 30.3.2017 kello 13-15 paikka ilmoitetaan myöhemmin
8. Kokouksen päättäminen
kokous päättyi kello 15
Jakelu

Vanhus-ja vammaisneuvoston jäsenet

