Sonkajärven kunta
VANHUS-JA VAMMAISNEUVOSTO
Rutakontie 28
74300 Sonkajärvi
Aika

1.6.2017 kello 12

Läsnä

Suokonautio Markku, puheenjohtaja
Vainikainen Maija
Repo Pentti
Tuovinen Kalevi
Honkala Leila
Tervo Kirsti
Nenola Matti
Pursiainen Petri
Hynninen Jaana, sihteeri
Vatanen Risto
Moilanen Marjatta
Heiskanen Riitta
Mustonen Mikko

Poissa

Paikka

PÖYTÄKIRJA 3/2017

Sonkajärven Virastotalo, Rutakontie 28, kunnanhallituksen kokoushuone

Asialista 1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta ja puheenjohtaja
allekirjoitti sen
4. Vanhusten viikon 2017 tapahtumat Sonkajärvellä ja Ylä-Savossa
Vanhusten viikko on 1-8.10.2017 teemalla Ikäpolvet yhdessä.
Neuvosto keskusteli vanhusten viikon ohjelmasta.
Viikon pääjuhla on 3.10.2017 seurakuntatalolla alkaen kello 11 ruokailulla,
pääjuhla kello 12.
Kirkkokonsertti 1.10.2017 kello 14

Neuvosto teki ehdotuksia viikon ohjelmaan mm lasten esittämää ohjelmaa,
kirjastoon esityksiä eri aiheista, kysytään asiantuntijoita Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymästä
Vanhusten viikon suunnittelutyöryhmään valittiin Leila Honkala, Matti
Nenola ja Pentti Repo, työryhmän konsultteina toimii Kirsti Tervo ja
Markku Suokonautio
5. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano loppuvuodelle 2017 ja
alkuvuodelle 2018
Vanhus- ja vammaisneuvosto jatkaa entisellä kokoonpanolla vuoden 2017
loppuun saakka.
Yhdistykset antavat kunnanhallitukselle ehdotukset uusista jäsenistä
vanhus- ja vammaisneuvostoon elokuun loppuun mennessä
6. Keskustelua neuvoston nykytilasta ja tulevaisuuden visiointia
Neuvosto keskusteli siitä miten toimintaa voisi kehittää että neuvoston
toiminta johtaisi tuloksiin. Todettiin että jäsenillä pitäisi olla enemmän
aktiivisuutta
Kun on kahden yhdistyksen edustajana neuvostossa niin tieto ei aina kulje
toiseen yhdistykseen.
Neuvoston kannattaisi tehdä aloitteita kuntapäättäjille ja toivotaan myös
enemmän tiedottamista päätöksentekijöiltä . Neuvosto päätti pyytää
yhteistapaamista kunnanhallituksen kanssa (esimerkiksi iltakoulussa)
syyskaudella 2017
Vammaisasiat jää vähemmälle huomiolle neuvoston toiminnassa,
vammaisten etuja pitäisi pystyä viemään eteenpäin
Neuvosto päätti tehdä aloitteen kotihoidon henkilöstön jaksamisesta YläSavon SOTE kuntayhtymän hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkoselle
7. Muut asiat ja tiedotteet
Hakemus Voimaa vanhuuteen- mentorointiohjelmaan
Sonkajärvi on hyväksytty mukaan ohjelmaan
Tiedote: Korjausavustukset on siirtyneet kunnilta ARA:lle
Tiedote: VANE:n tiedote
Tiedote: Vanhusten viikon tapahtumat
Koulutuspäivä vanhusneuvostotoimintaan 18.8.2017 Kiuruvedellä,
kouluttajana Päivi Eskelinen
Maija Vainikainen kertoi että Syöpäyhdistyksen järjestämä
ravitsemuskoulutus on 20.9.2017 kello 17 kirjastolla
Leila Honkala kertoi että SPR:n järjestämä terveyspiste toiminta jatkuu
syksyllä
Kirsti Tervo kertoi että sydänyhdistys jatkaa etäluentoja kirjastolla yhdessä
kansalaisopiston kanssa

8. Puheenjohtajan päätössanat
Puheenjohtaja kiitti neuvoston jäseniä päättyneestä toimintakaudesta
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14

Markku Suokonautio
Puheenjohtaja
Jakelu

Vanhus-ja vammaisneuvoston jäsenet

