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Ikäihmisten neuvosto, Sonkajärvi

Aika

16.01.2014 klo 13 – 14.20

Paikka

Tuulikannel/ruokasali

Läsnä

Markku Suokonautio, pj.
Mikko Mustonen
Pentti Repo
Marjatta Moilanen
Irja Iivarinen
Anja Rönkkö
Kirsti Tervo
Raimo Pirilä
Leila Honkala
Maire Rönkkö, siht.

1. Vanhuspalvelulaki ja vanhusneuvosto
Kirsti Tervo kertoi vanhuspalvelulakiin liittyvää;
- kunnan on huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä
- hyväksytty toimintasääntö, jossa vahvistetaan mm. asettava
toimielin, jäsenten lukumäärä, toimintasuunnitelma.
- kokouspalkkioiden maksaminen jäsenille on perusteltua, joskin se on kunnan
harkinnassa.
Sonkajärvellä Ikäihmisten neuvostohan on toiminut.
Nimiasia jää myöhempään ajankohtaan.
Kokouspalkkioasia ei joudu enää tälle vuodelle.
Jatkossa varataan määrärahaa vanhusneuvoston kuluja varten.
Asiaa ollaan viemässä eteenpäin, otetaan lähiaikoina kunnanhallituksen
käsittelyyn.

2. Esteettömyyskartoitus
Tekninen lautakunta on joulukuussa käsitellyt asiaa.
Esteettömyyskartoitukseen osallistunut Kauko Korolainen, sihteerinä Pirjo
Piiroinen.
Käyttäjäryhminä: pyörätuolissa istuva, rollaattorin kanssa liikkuva, nainen
kaksosrattain ja kahden kävelevän lapsen kanssa.
Kartoituksessa kirjattiin huomiot miten pääsee liikkumaan mm. kiinteistöistä:
Terveyskeskus, Sonkapirtti,Tuulikannel, Mosaiikkitalo, Onnela, Virastotalo,
paikalliset kaupat ja pankit, jne.
Sukevalle tulee samanlainen kartoitus.
Asia on vireillä ja edistynyt, terveyskeskukseen tulevat ulko-ovet
on kilpailutettu ja Onnelaan tulee uusi hissi.
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3. Yhdistykset, vapaaehtoistoiminta
Viime syksyn vanhusten viikon juhlasta tullut paljon myönteistä
palautetta.
Kielteistä palautetta lähinnä parkkipaikkojen riittävyydestä, äänen toistosta.
Rollaa-marssi sai suosion, asia noteerattu, esim.Miilussa juttua siitä.
Toivottavasti marssista tulisi perinne. Pieni vaiva järjestäjille, mutta iso ilo
vanhuksille.
Ensi syksyn toimintaa alettava ideoimaan, mietintämyssyyn.
Juhla suunnitellaan entiseen malliin, katsotaan ettei päällekkäisiä
tapahtumia olisi juhlan kanssa.
Vanhusten viikon tapahtuma ja Keeri-juhla Sukevalla pidetään
erillisinä.
Viime kokouksessa ”kotiläksyksi” annettiin toiminnan suunnittelu.
Yhteistyöhalukkuutta löytyy, Sydänyhdistys, SPR, Eläkeläiset,
Martat antaneet raportin. Invalidit myös valmiita auttamaan
tapahtumissa. Yhdessä vanhusten ulkoilutusasiaa pohditaan.
Martat:
Nuoria palkataan kesäaikaan ulkoiluttamaan, tämä malli koettu hoitajien taholta
parhaaksi. Nuori saa työkokemusta.
Useampi yhdistys samassa.
Sydänyhdistys palkkasi nuoren 4 viikoksi viime kesänä.
5 tuntia/päivä, 500 euroa maksettu nuorelle. Tästä kunta
maksanut 250 euroa, joten yhdistykselle jäänyt n. 270,- euroa vakuutuksineen.
Yhteistyötä eri yhdistysten välillä ollutkin.
SPR:llä ystäväkurssit, mm. vaitioloasioita käsitelty. Ystävätoimintaa.

4. Muut asiat

5.2.2013 klo 18 alk. Sonkajärven kirjastolla Yleisötilaisuus SOTE-palveluiden
ajankohtaisista asioista, jossa mukana Forsberg, Mikkonen ja Huttunen
Sotelta.
Sukevalta sinne voimallinen edustus.
Akuuttivastaanotto-asian käsittely jätettiin sinne.
Ikäihmisten edunvalvonta-asiasta syntyi keskustelua.
Kuljetuspalvelun toimivuus otettava esille.
Marjatta välitti Eläkeläisten terveiset
- Voisiko yhdistykset hankkia Sonkajärvelle kipupumpun.
- Sitä ei viedä Sonkajärven alueelta minnekään muualle.
- Vanhusneuvoston kokouksesta aloite keräykselle, hattu kiertämään.
- Katsotaan toukokuun kokouksessa mitä tarvittaisiin, lupa-asiat,
vastuuhenkilö tai 1-3 henkilön ryhmä keräystä varten.
- Lainsäädännölliset kysymykset?

Seuraava kokous pidetään 8.5.2014 klo 13 Tuulikanteleessa.
Maire Rönkkö, ikäihmisten neuvoston siht.

JAKELU

Läsnä- ja poissaolijat
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