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SONKAJÄRVEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika

15.01.2015, klo 10 - 12

Paikka

Tuulikannel/ruokasali

Läsnäolijat

Markku Suokonautio, pj.
Teuvo Kauppinen
Antti Partanen
Erkki Tuovinen
Mikko Mustonen
Pentti Repo
Kirsti Tervo
Raimo Pirilä
Aino Ojanen
Kalevi Tuovinen
Irja Iivarinen
Risto Vatanen
Maire Rönkkö, siht.

Sonkajärven kunta
Sonkajärven kunta
Sotainvalidit
Sonkajärven Rintamaveteraanit ry
Sonkajärven Sydänyhdistys
Sonkajärven Invalidit ry
Sonkajärven kunta
Ylä-Savon Kansalliset Seniorit ry
SPR/Sonkajärvi
Sonkajärven Eläkeläiset ry
Eläkeliiton Sukevan yhd.
Sukevan sotaveteraanit ry
Ylä-Savon SOTE ky

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
2. Asiat:
Vierailija Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä/Anne Mikkonen
Deffan hankinta
Puheenjohtajan valinta vuodelle 2015
Muut asiat
3. Anne Mikkonen, hoito- ja hoivajohtaja/Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Power Point – esitys: Ikäihmisten palvelut ja niiden kehittäminen
Esiteltiin kuntayhtymän strategiaa ja painopisteitä.
Asiakasraatitoiminnan ja vanhusneuvostojen kautta voidaan osallistua ja vaikuttaa.
Palveluohjausta tehostetaan:
- Ohjurin puhelinneuvonta ja vastaanotot arkisin, arvioinnit, kotikäynnit
Muodostetaan palvelukokonaisuuksia:
(erikoissairaanhoito – perusterveydenhuolto - sosiaalihuolto)
- Kuntoutus, muistivastaanotot
Ennalta ehkäisevän toimintamallin vakiinnuttaminen
- Palvelujen helpompi saatavuus ja saavutettavuus = yhden luukun periaate
Tavoitteena on tarjota väestön tarpeita vastaava palvelurakenne ja riittävät palvelut
- kustannustehokkaat palvelut (kilpailuttaminen)
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yhdenvertaiset, tuottavat ja vaikuttavat palvelut jäsenkuntien asukkaille,
(palveluiden yhteiskäyttö, laadun varmistaminen)
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden integrointi
vähennetään pitkäaikaislaitoshoitoa -> tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen
kotiin vietävät palvelut on tulevaisuuden palvelumuoto
(omaishoito, perhehoito, kotihoito, teknologia)
lisätä yli 75-vuotiaiden omaehtoista kotona asumista kuntien ja sidosryhmien kanssa
yhteistyössä

Hoito- ja hoivapalvelut lähtee asiakasneuvonnasta, Ohjuri-toimintaa kehitetään.

Seudullinen toimintakykyä edistävä toiminta: kotikuntoutus ja kuntouttava kotiutus
Kotona asumisen tukeminen
- kuljetus, esim. miten Palveluliikenne järjestetään, on suunnattu kaikille
- turvallisuus, esim. hellavahti
- palveluasumisen selvitys
- muistisairaiden kotihoidon tukeminen
- omaehtoinen ja ennakoiva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- hyvinvointia tukevat toimenpiteet riskiryhmille (hyvinvointikertomus)
Riittävällä kotihoidon mitoituksella ja toiminnanohjauksella tavoitteisiin pyritään
pääsemään.
Sonkajärven osalta todettiin tällä hetkellä kotihoito ja tehostettu palveluasuminen
riittäväksi.
Täällä ei ole enää ollut laitoshoitoa vaan muutettu jo tehostetuksi palveluasumiseksi kaikki.
Kipinän = kotihoidon tukiyksikön toimintaa tehostetaan.
Akuuttihoito on pääsääntöisesti Iisalmessa.
Päivätoiminnan toimintaa muutetaan enemmän kuntouttavaksi.
Tuulikanteleen peruskorjaus alkaa suunnitellusti.
Paloturvallisuus-poistumisturvallisuusselvitykset;
(henkilökuntaa ei ole yöllä paikalla, esim. Onnela ja Koivula)
Keskusteluissa pohdittiin syrjäkylillä taajamasta kaukana asuvien mahdollisuuksia
saada palveluja kotiin. Naapuriapu on korvaamaton asia. Rintamaveteraaneille
kotiin vietävistä palveluista keskusteltiin.
4. Deffan hankinta
Kirsti Tervo kertoi, että Leila Honkala toivonut, että joku toinen järjestö ottaisi tämän asian
hoitaakseen, SPR järjestää käyttökoulutuksen.
Nyt on kaksi Deffaa käytössä, toinen on liikuntahallilla ja toinen Sukevan koululla.
Toiveena on, että saataisiin yksi lisää keräystoiminnalla.
Vaihtoehtoina, odotetaanko että lupa-asia muuttuu helpommaksi vai vanhan käytännön
mukaan lähdetään liikkeelle.
Kirsti ottaa selvää lupa-asiasta, tuo raportin kumman käytännön mukaan tehdään.
Keräyslainsäädäntö on valmisteilla, hyväksytty, mutta milloin on lainvoimainen?
Keräysasian nopeuttamiseksi selvitellään, mikä järjestö on priimusmoottorina ->
vastuujärjestönä.
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Mikko vie viestiä Sydänyhdistykselle, löytyykö siellä halukkuutta liikkeelle lähteväksi
voimaksi.
Jos Sydän-yhdistys tekee päätöksen, että toimii vastuullisena, aloitettaisiin keräykset. Eri
järjestöt käsittelevät keskuudessaan millä summalla voivat lähteä mukaan.
5. Puheenjohtajan valinta
Esitettiin, että Markku Suokonautio jatkaisi tehtävässä. Tämä esitys hyväksyttiin
yksimielisesti, hänet valittiin vanhusneuvoston puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtajaksi esitettiin Kirsti Tervoa ja Kalevi Tuovista.
Kirsti Tervo esitti, että valittaisiin Tuovinen varapuheenjohtajaksi. Esitys hyväksyttiin
yksimielisesti ja Kalevi Tuovinen valittiin vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi.
6. Muut asiat:
Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä Maire Rönkkö.
(Ylä-savon SOTE ky:stä ei ole sihteerin sijaista, jos kokous vuosilomien aikana silloin
Vanhusneuvosto hoitaa itse kokouksen sihteerin tehtäväjärjestelyn.)
Seuraavassa kokouksessa käydään läpi vanhusneuvostojen
puheenjohtajien/varapuheenjohtajien yhteistapaamispalaverin
asiat (16.4.2015 Tuulikannel klo 13-15 palaveriaika).
(Vieremän kokouksessa on sovittu, että osallistujat olisivat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja kustakin neuvostosta, koolle kutsuvan neuvoston sihteeri
muistion tekijänä.)
7. Seuraava kokous pidetään maaliskuussa 19.03.2015 klo 13 Tuulikannel/ruokasali.

Markku Suokonautio
puheenjohtaja

Maire Rönkkö
sihteeri

