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Sonkajärven kunta
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
Rutakontie 28
74300 SONKAJÄRVI

Pöytäkirja 3/2016

1.9.2016 klo 13.00 – 15.00

Aika:

Torstai

Paikka

Virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnäolijat

Markku Suokonautio
Kirsti Tervo
Leila Honkala
Maija Vainikainen
Pentti Repo
Kalevi Tuovinen
Riitta Heiskanen
Mikko Mustonen
Matti Nenola
Petri Pursiainen
Pauliina Ruotsalainen
Marjatta Moilanen
Maire Rönkkö

puheenjohtaja

sihteeri

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi läsnäolijat.
2. Kokouksen esityslista
Hyväksyttiin työjärjestykseksi muuttamalla järjestystä siten, että
vierailijoiden osuus oli alussa.
3. Vierailijana kirjastotoimen johtaja/kansalaisopiston rehtori
Eeva Keränen
Eeva Keränen kertoi kansalaisopiston ja kirjaston tarjoamista palveluista.
Senioriopiskelijat on merkittävä ryhmä. Kaikki eivät tiedä mitä on tarjolla.
Eevaan voi ottaa yhteyttä, jos haluaa esittää toiveita.
Kunnalla on lakisääteinen tehtävä järjestää kirjasto- ja tietopalvelut kuntalaisille.
Sukevalla on lähikirjasto Sonkajärven kirjaston lisäksi.
Kirjastopalvelut on tarkoitettu kaikille, mutta miten saavat palveluja ne, jotka
eivät enää pääse kirjastoon. Tai lukemisessa on vaikeuksia. Tarjolla on
isotekstisiä kirjoja, äänikirjoja.
Kirjasto tarjoaa apua liittymisessä Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi.
Palvelu on tarkoitettu niille, joilla tavallisen tekstin lukemisessa vaikeuksia,
esim. heikentyneen näön tai näkövamman takia. He saavat uudet kirjat
maksuitta kuunneltavaksi äänikirjoina.
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Osoite
Puhelin
Faksi

Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi
040 675 0001
(017) 272 7017

Kotisivu
Sähköposti

www.sonkajarvi.fi
sonkajarvi@sonkajarvi.fi tai
etunimi.sukunimi@sonkajarvi.fi
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Sanoma- ja aikakausilehdet, näillä merkittävä osuus
Päivän lehdet voi käydä lukemassa kirjastolla. Vanhempia lehtiä voi lainata.
Tietokoneen ja internetin käyttömahdollisuus myös on tarjolla.
Tähän kansalaisopisto tarjoaa koulutusta.
Ylä-Savon SOTE:n aloitteesta kotihoidon asiakkaille on mahdollisuus saada kirjoja
ja äänilevyjä lainaksi kotiin. Pienessä määrin on palvelua käytetty.
Kotihoidon työntekijä esittelee palvelun asiakkaalle ja asiakas täyttää
lomakkeen. Hoitaja hakee kirjat esitetyn listan mukaan.
Kansalaisopiston toimintaa löytyy lähes joka kylältä.
Esim. käsityöpajat ja liikuntapiirit ovat hyvin suosittuja, näissä tavataan muita
ihmisiä.
Kirjastolla on lisäksi luentoja, joihin on vapaa pääsy.
Kurssimaksujen alentaminen eläkeläisille:
Yli 63-vuotiaat, eläkeläiset ja työttömät - 30% kurssimaksusta /opintokortista.
Alennus myönnetään kaikista yli 20 € maksavista kursseista siten,
että maksettava vähimmäissumma on 20 € /yksittäinen kurssi.
Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella kieliä, ATK-taitoja,
terveysliikuntaa, seniori- ja kansantansseja.
Lukupiiri on kaikille avoin Sonkajärven kirjastossa ja Sukevan kyläkeskuksessa.
20.9.16 alkaa, ryhmä yhdessä päättää mitä luetaan.
Kansalaisopiston toimistossa autetaan tarvittaessa valinnoissa.
Puh. 040 148 4323 toimisto.
Avoinna klo 8-15.30, rehtori on tavattavissa kirjaston aukioloaikoina.
Sonkajärven kansalaisopisto tarjoaa 2016-2017 opinto-ohjelmaesite jaettiin.
Ohjelma löytyy Miilusta 24.8.2016 sekä internetistä kunnan kotisivuilta
www.sonkajärvi.fi. opinto-ohjelmaan tulevat muutokset, uudet kurssit ja
luennot löytyy sekä Iisalmen Sanomien Opinnot-palstalla ja Miilu-lehdessä.
Sonkajärven pääkirjaston aukioloajat
Maanantai
klo 12 - 19
Tiistai
klo 12 - 19
Keskiviikko
klo 10 - 17
Torstai
klo 12 - 19
Perjantai
klo 10 – 17
Arkipyhien aattona
klo 10 – 17

puh. 040 148 4309

Sukevan yhteispalvelu ja kirjasto (puh. 040 148 4306) Kallentie 2
talvikauden aukioloajat
ma,ke, pe
klo 9 – 16
ti, to
klo 12 -19
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Palvelukodeissa (Palosenmäki, Rebekan hoitokoti) ja vanhusten vuokrataloissa
Onnelassa ja Koivulassa on kansalaisopiston piirejä tarjolla.
Keskusteltiin, mitä voisi tehdä muuta, toivomus esitettiin, että Mosaiikin
ja Koivulan asukkaille järjestyisi puolen tunnin jumppa joka toinen viikko.
Asiakkaiden vientiin ja tuontiin tarvittaisiin vapaaehtoisten panosta,
henkilöstöresurssipula kotihoidossa.
4. Ylä-Savon SOTE/päivystyksen ja kotisairaalan ylilääkäri Anssi Uutela
- Vainajan toteaminen
Muutettu käytäntö vainajien kuljetuksesta on herättänyt keskustelua.
Anssi Uutelaa oli pyydetty kertomaan miksi muutoksia tapahtuu.
Vanhan käytännön mukaan vainaja on siirretty Sonkajärven terveyskeskuksen
vainajan säilytystilaan myös viikonloppuisin ja lääkäri on maanantaina käynyt
toteamassa kuoleman.
Laki ja asetus sanoo, että ihmisen kuolema on todettava viipymättä lääkärin
saatua tiedon kuolemasta. Useamman vuorokauden viive vainajan toteamisessa
ei ole hyvä.
Aikaisempaa käytäntöä on muutettu paremmin lakia vastaavaksi.
Sonkajärvellä viikonloppuisin perjantaista klo 13 alkaen sunnuntaihin klo 21
saakka vainaja kuljetetaan Iisalmen sairaalan vainajan säilytystilaan.
Osa omaisista kokee, ettei käytäntö ole oikeudenmukainen, (kuoleeko viikolla
vai viikonloppuna). Ylä-Savon SOTE maksaa vainajan kuljetuksen kuoleman
toteamista varten Iisalmeen. Perusteluna kuoleman syyn selvittämisen
kustannukset kuuluu kuntayhtymälle. Selvittämisen jälkeisistä kustannuksista
kuntayhtymä ei ole velvollinen vastaamaan. Omainen maksaa tuontimatkan, kun
vainaja siirretään Iisalmesta.
Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen kustannukset maksaa valtio.
Ylä-Savon SOTE maksaa kuljetuksen lääketieteelliseen avaukseen.
Jos kyseessä varaton vainaja, niin yhteiskunta vastaa.
Oikeus kuoleman toteamisesta tällä hetkellä ainoastaan lääkärillä, jatkossa voisi
olla muu, esim. Ensihoito.
Asumispalveluyksiköissä esim. Mosaiikki tai Tuulikannel kuolemantapaus:
Terveydenhuollon ammattilainen sairaanhoitaja tai lähihoitaja voi todeta
asukkaan elottomuuden. Hän ilmoittaa hoitavalle lääkärille. Virka-ajan
ulkopuolella hoitaja ilmoittaa Iisalmen päivystykseen, jossa hoitaja tai lääkäri
kirjaa ylös ilmoituksen vainajan siirrosta.
Kotona kuolemantapaus:
Omainen soittaa hätäkeskukseen kertomalla tilanteesta, hätäkeskus
välittää tiedon tarvittaville tahoille, esim. Ensihoidolle, Poliisille, jne.
Vainajan kuljetusasiasta on tarkoitus tiedottaa myöhemmin lehdessä.
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5. Vanhusten viikon juhla
Edellisessä kokouksessa valittu työryhmä on kokoontunut ahkerasti.
Tiistaina 4.10. on vanhusten viikon juhla Sonkajärven seurakuntatalolla.
Alussa ruokailu klo 11 alk. ja juhla alkaa klo 12.
Kyyditysasia on kunnossa. Markku ilmoittaa Miiluun aikataulun ja reitin.
Samoin ruokailu- ja salin koristeluasiat ovat kunnossa.
6. Muut asiat
1. Seuraavan kokouksen alkuun kutsutaan vierailijaksi Jussi Haapala.
Markku pyytää

2. Miksi ei ole lääkärille aikoja saatavana terveyskeskuksessa?
Jos haluaa tietylle lääkärille ajan, viipyy kauemmin, mutta jos kenelle
tahansa lääkäreistä haluaa varata ajan, pääsee nopeammin.
2,5 lääkärin työpanos on palvelusopimuksessa.
SOTE:n hallitukselle tiedoksi asia.
3. Akuuttivastaanoton toiminnasta on tullut myönteistä palautetta.

4. VOIMA-hanke
VOIMA-hanke edistää viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä
pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa.
Seuraavan kokoukseen vierailijaksi pyydetään hankkeen
järjestökoordinaattori Taika Kopraa. Leila pyytää.

7. Seuraava vanhus- ja vammaisneuvoston kokous on joulukuussa,
torstaina 8.12.2016 klo 13 - 15
kunnanvirastolla, kunnanhallituksen huoneessa.

Markku Suokonautio
puheenjohtaja

JAKELU

Läsnä- ja poissaolijat
Sonkajärven kunta

Maire Rönkkö
sihteeri

