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Paikka

Osuuspankin kerhohuone, Rutakontie 36

Läsnä

Markku Suokonautio, puheenjohtaja
Marjatta Moilanen
Mikko Mustonen
Maija Vainikainen
Pentti Repo
Kalevi Tuovinen
Kirsti Tervo
Pauliina Ruotsalainen
Matti Nenola
Petri Pursiainen
Erkki Tuovinen
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Jaana Hynninen, sihteeri

Pöytäkirja 2/2017

Vieraana Pirjo-Riitta Hartikainen, Lassi Myllylä, Minna Partanen ja Esko Nissinen
Asialista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan lukeminen ja tarkistaminen
Puheenjohtaja allekirjoitti edellisen kokouksen pöytäkirjan
4. Pirjo-Riitta Hartikainen ja Manu Leppikangas kello 13 . Leppikangas oli
estynyt osallistumaan kokoukseen
Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotiin vietävistä palveluista(kohta 7.1)
Pirjo-Riitta Hartikainen kertoi annettavista palveluista. Sonkajärvellä
määrärahat tulee käytettyä, käyttäjiä on enää muutama. Yhdistykset on
aktiivisia ottamaan yhteyttä palveluohjaajaan ja kertomaan henkilön
palveluntarpeesta. Palveluntarvetta voidaan tarkistaa ja kartoittaa

useamman kerran vuodessa. Yhdistykset on myös leskien tukena; heille
hankitaan muiden palvelujen lisäksi esim siivousta, kerhotoimintaa,
virkistystapahtumia
5.Lassi Myllylä kello 13:30
Lassi Myllylä esitteli Kutsu kunnille, voimaa vanhuuteen kärkihanketta.
Ohjelman tavoitteena on edistää toimintakykyistä vanhuutta
terveysliikunnan keinoilla.
Ohjelmassa voi osallistua
-Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkihankkeeseen: jatkuva
ilmoittautuminen 1.2.2017 alkaen, hanke alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy
31.12.2018 tai
-Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan: hakuaika 1.2-30.4.2017,
ohjelmaan valitaan n. 10 kuntaa kolmivuotiseen mentorointiin, kunta
sitoutuu kolmen vuoden mentorointiprosessiin
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle että Sonkajärven
kunta osallistuu Voimaa vanhuuteen kuntahakuun 2017
mentorointiohjelmaan. Kuntahakulomake on jätettävä viimeistään 30.4.2017
Mikäli Sonkajärvi ei pääse mukaan mentorointiohjelmaan niin vanhus-ja
vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle että Sonkajärven kunta
ilmoittautuu mukaan Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –
kärkihankkeeseen
6. PankinjohtajaEsko Nissinen ja Minna Partanen kello 14
Minna Partanen (Ylä-Savon veturi ry) esitteli sähköisten palvelujen
kokeiluhanketta. Sillä on tavoitteena tukea ihmisiä sähköisten palvelujen
käyttöön.
Esko Nissinen kertoi ajankohtaista asiaa pankkien muuttuvasta toiminnasta.
Digitalisaatio muuttaa eniten asiakaskäyttäytymistä, lähes 90 %
asiakaskontakteista tapahtuu sähköisesti. Suurin osa Sonkajärven pankin
asiakkaista asuu muualla. Työaikaa on tehostettava jonka vuoksi pankin
aukioloaikaa on lyhennetty.
7. Muut asiat
Tiedoksi 7.1Rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut
Rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut
myöntämisperusteet
Sotainvalidien avopalvelut myöntämisperusteet
7.2 Hoito-ja hoivapalveluiden odotus-ja jonotusajat 1.7-31.12.2017
7.3 Voi hyvin, ikä ei ole este hyvinvointimessut

Kiuruveden ja Vieremän vanhusneuvostot on ehdottaneet
yhteiskyytiä tapahtumaan. Ilmoittautua voi Vieremän
puheenjohtajalle
7.4 Ikääntyneiden ja omaishoitajien hyvinvointi-ja
terveystarkastustoimintamalli
Esittely mahdollisesti ensi syksynä
7.5 Miten elän hyvinvoivana 100-vuotiaaksi-tapahtuma 5.4.2017
7.6
Erkki Tuovinen kertoi Lapinlahdella 27.4.2017 järjestettävästä
veteraanijuhlasta. Sonkajärven kunta järjestää juhlaan
kuljetuksen
Sydänviikon tapahtuma 25.4.2017 kello 18 kunnantalolla, mukana
Kunnanlääkärit Kiuruvesi Oy:n lääkäri joka esittelee yrityksen
toimintaa ja kertoo valinnanvapaudesta. Kahvitarjoilu kello 17.30
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous 1.6.2017 kello 12

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.15
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