Sonkajärven kunta
VANHUS-JA VAMMAISNEUVOSTO
Rutakontie 28
74300 Sonkajärvi

PÖYTÄKIRJA 3/2018

Aika

6.9.2018 kello 14.30

Paikka

Sonkajärven seniorikeskus Mosaiikki, Koulutie 4, Sonkajärvi

Läsnä

Erkki Tuovinen, puheenjohtaja
Riitta Savolainen
Riitta Heiskanen
Maija Vainikainen
Pentti Repo
Kalevi Tuovinen
Matti Nenola
Petri Pursiainen
Eila Kurtelius
Hannele Karjalainen
Jaana Hynninen, sihteeri, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Marja-Leena Koistinen, Sonkajärven apteekkari kello 14.30-15
Markku Suokonautio
Leila Honkala
Pauliina Ruotsalainen

Poissa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen
2. Sonkajärven apteekkarin esittäytyminen
Muutoksena esityslistaan otettiin tässä kohdassa apteekkarin esittäytyminen
Apteekkari Koistinen kertoi työhistoriastaan ja apteekin toiminnoista.
Toiminta jatkuu entisellään. Sonkajärven apteekin toimintaan sisältyy
edelleen annosjakelu. Apteekki järjestää Sonkajärvellä ja Sukevalla
lääkeaiheisia luentoja tulevan syksyn ja ensi kevään aikana. Tarkoituksena
on edistää turvallista lääkehoitoa. Aiheita ja ideoita luentojen sisällöstä
otetaan vastaan, vaikka apteekin tiskillä. Apteekkari kertoi myös, että
apteekkien omistajuussuhde tulee mietittäväksi/ uudistettavaksi
hallitusohjelmassa; apteekin omistaja voi olla muukin kuin proviisori.
Neuvoston jäsenet pyysivät apteekkaria viemään henkilökunnalle positiivista
palautetta hyvästä ja asiantuntevasta asiakaspalvelusta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4.Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin
5. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Karjalainen ja
Eila Kurtelius
6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
7. Vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteistapaaminen 25.10.2018
Sonkajärvellä; mahdollisia ehdotuksia käsiteltävistä asioista
Yhteistapaamiseen on kutsuttu Iisalmen, Vieremän, Kiuruveden ja
Sonkajärven vanhus- ja vammaisneuvostojen puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat. Tapaaminen on Sonkajärven virastotalolla,
valtuustosali, kello 14-16.
Vanhus- ja vammaisneuvoston vastuuhenkilöiksi tapahtuman järjestelyihin
valittiin Pentti Repo, Maija Vainikainen, Riitta Savolainen ja Matti Nenola.
Mukaan kutsutaan kunnanjohtaja Simo Mäkinen, kunnansihteeri Katja
Tornberg (sihteeri), kunnanhallituksen puheenjohtaja Kirsti Tervo,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ilpo Kärkkäinen, nuorisosihteeri Jussi
Haapala
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän edustajana mukaan tulee
avovastaanottopalveluiden päällikkö Sirpa Marjoniemi aiheenaan
ikäihmisten terveystarkastukset ja suun terveydenhuolto.
Valittu työryhmä kartoittaa käsiteltäviä asioita ja kutsuu paikalle
asiantuntijat; esim. liikunta, digitaaliset palvelut, asioita joista kuntien
toiminta koostuu
Tapaamiseen on mahdollista kutsua kuntayhtymän edustajia hoito- ja
hoivapalveluista ja hyvinvointipalveluista, mikäli heille on toiveita
käsiteltävistä asioista. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri välittää kutsun
kuntayhtymän edustajille
8. Vanhusten viikon ohjelma
Ohjelmarunko käytiin läpi ja tehtiin tarvittavat lisäykset ja tarkennukset
Sihteeri ottaa yhteyttä asumispalveluiden esimieheen, että vanhusten viikon
pääjuhlaan osallistuvat asukkaat valmistellaan odottamaan saapuvaa
kuljetusta juhlapaikalle
9. Muut asiat ja tiedotteet
Vie vanhus ulos-kampanjan päättäjähaaste

Neuvosto keskusteli asiasta ja päätti haastaa kunnan edustajia mukaan
ulkoilutapahtumaan 8.10.2018 kello 16, lähtö torilta. Asiasta tiedotetaan
kunnansihteerille ja hän välittää kutsun kunnanvaltuustolle ja
kunnanhallitukselle istunto kokoonpanossaan
Vanhusneuvostokoulutus 18.10.2018 Runnilla
Neuvoston jäsenet osallistuvat koulutukseen yhteiskyydeillä. Sihteeri
ilmoittaa osallistujat ja lähettää koulutusohjelman jäsenille
Kiuruveden vanhusneuvosto on kutsunut seudulliset vanhus- ja
vammaisneuvostojen edustajat tapaamiseen keskustelemaan
taksiuudistuksen tuomista haasteista 12.9.2018 kello 14 Iisalmen
kaupungintalolle. Neuvosto valitsi tapaamiseen Sonkajärven edustajiksi
Kalevi Tuovisen ja Matti Nenolan.
Voimaa vanhuuteen- hanke
Ikäihmisten musiikkiliikuntatoiminta on jatkunut ravintola Hollivootissa
maanantaisin kello 15, mukana on ollut 15-20 henkilöä
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli uimahallissa käynnin
nykykäytännöstä ja päätti esittää, että uimahallissa käynnit järjestettäisiin
linja-autokuljetuksella entisellä aikataululla joka maanantai. Tämä tiedoksi
liikuntasihteeri Jussi Haapalalle.
Maija Vainikainen kertoi kansalaisopiston tarjoamasta digineuvonnasta.
Digikahvila 11.10.2018 kello 12-14
Henkilökohtaista digineuvontaa senioreille kirjastotalolla 4.10-29.11.2018
torstaisin kello 10-12
10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous 17.1.2019 kello 14.30, seniorikeskus Mosaiikki
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35
Erkki Tuovinen
puheenjohtaja

Jaana Hynninen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Hannele Karjalainen

Eila Kurtelius

