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VESAM’JON KUNTA KOKOUSPOYTÄKIRJA 1/2018
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Keskiviikko 31.1.2018 Klo 12.00-13.50
KOKOUSAIKA

KOKOUSPAIKKA Neuvolan kokoushuone, Valokuja 2

SAAPUVILLA OLLEET Jäsen: Paikalla: Varajäsen: Paikalla:
JÄSENET
(ja merkinta siitä, kuka Tuulikki Tiihanoff Sirkka Rimmi
toimi puheenjohtajana)

Aki Virta Anna-Liisa Hakkarainen
Juhani Riikonen Esko Huttunen
Alli Mokkila Satu Hänninen
Maija-Liisa Röntynen-Huttunen Hilkka Varis
Toini Hotokka Saara Rossi E

MUUT SAAPU VILLA Paikalla:
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Uolevi Laitinen, kunnanhallituksen edustaja
Sanna Korhonen, vs. kotihoidon esimies, sihteeri

LAILLISUUSJA Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi § 13.
PÄÄTÖS VALTAISUUS

ASIAT 1-6

POYTÄKIRJAN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Virtaja Juhani Riikonen.
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien valinta)

PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS //

Tuulikki Tiihanoff ‘ Saima Korhonen

PÖYTÄKIRJAN Tarkastusaika
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja Allekirjoitukset
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
ksittelylehclet on samalla Aki Virta Tuhani Riikonen
varustettu nimikirjaimil
lamme

PÖYTÄKIRJA ON Paikka ja pvm
P1 DETTY YLEISESTI Virka-asema Allekirjoitus
NÄHTÄVÄNÄ



Viranomainen

VESANNON KUNTA KOKOUSKUTSU
Vanhus-ja vammaisneuvosto 1 / 2018

Kokousaika Keskiviikko 3 1.1.2018 Klo 12.00-

Kokouspaikka Neuvolan kokoushuone, Valokuja 2

Käsiteltävät asiat

Asia Liite
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

2 Nilakan alueen vanhus-ja vammaisneuvoston tapaaminen 10.4.2018 Keiteleellä

3 Vuorohoidon järjestäminen Simolan palvelukeskuksessa
4 Ikäpoliittisen ohjelman päivittämisen tilanne
5 Tietotekniikkakurssin j ärj estämismahdollisuuksien selvittäminen

6 Muut esille tulevat asiat

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet,

_________________________

pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla 5.2.2018 klo 11.00-15.00

Puheenjohtaja

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

Ilmoitustaulunhoitaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

VVN 1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastaj ien valinta.

Esitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä valitaan kokouksen
pöytäkirj antarkastaj at.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Virta ja Juhani Riikonen.

Lisätiedot: Sanna Korhonen, vs. kotihoidon esimies, 0500-577869
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NILAKAN ALUEEN VANHUS- VAMMAISNEUVOSTOJEN YHTEfNEN TAPAAMINEN

VYN 2 § Nilakan alueen vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteinen tapaaminenja
koulutustilaisuus on suunniteltu pidettäväksi Keiteleen SRK -kodilla 10.4.2018
klo 9—12.
Tilaisuuteen on kutusuttu muutosagentti Päivi Tikkanen I&O kärkihankkeesta,
kertomaan Sote —uudistuksen ajankohtaisista asioista.

Esitys:
Saatetaan tiedoksi vanhus-ja vammaisneuvostojen yhteinen tapaaminen Keiteleellä
10.4.20 18.

Päätös:

Sovitaan, että Nilakan alueen vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteistapaamiseenl
koulutustilaisuuteen osallistuvat Vesannon vanhus- ja vanimaisneuvoston varsinaiset
jäsenet, sekä varajäsenet.
Sihteeri välittää tiedon tapaamisesta varajäsenille sähköpostitse. Osallistujat
varmistetaan vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa 28.3.2018.

Lisätiedot: Sanna Korhonen, vs. kotihoidon esimies, 0500-577869
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VUOROHOIDON JÄRJESTÄMINEN SIMOLAN PALVELUKESKUKSESSA

VVN 3 § Simolan palvelukeskuksessa on tehty vuoden 2018 alussa muutoksia vuorohoidon
jäij estämisessä. Aikaisemmin vuorohoitopaikat ovat olleet Hoiva-Pelakuussa.
Jatkossa vuorohoitoajärj estetään Siinolan —yksikössä,jossa on käytössä kaksi kahden
hengen huonetta tähän tarkoitukseen. Yhteensä vuorohoitopaikkoja on neljä. Tällä
j ärj estelyllä tuetaan esimerkiksi vuodeosastolta kotiuturnista. Simolan —yksikössä
toimintaa ohjaa kuntouttavan hoitotyön periaatteet.

Esitys: Vanhus- ja vammaisneuvostolle saatetaan tiedoksi Simolan
palvelukeskuksessa tehty vuorohoidon j ärj estämismuutos.

Päätös:

Asia saatettiin vanhus- ja vammaisneuvostolle tiedoksi ja siitä keskusteltiin.
Vuorohoidon saatavuus on uudellajärjestelyllä parantunut. Palvelun yksilöllisyydestä
kuitenkin keskusteltiin. Heräsi huoli muistisairaiden osalta, onko nykyinen
vuorohoitopaikka sijaiimiltaan hyvä. Myös vuorohoidon toistuva siirtyminen koettiin
huolestuttavaksi. Tuttu vuorohoitopaikkaja hoitajat, sekä säännöllisesti toteutuvat
vuorohoitojaksot tukevat niin asiakaan kuin omaisenkin hyvinvointia ja terveyttä.

Lisätiedot: Sanna Korhonen, vs. kotihoidon esimies, 0500-577869



Vanhus- ja vammaisneuvosto 31.1.2018

IKÄPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITTÄMISEN TILAI’E

VVN 4 § Ikäpoliittisen ohjelman päivittäminen oli suunniteltu käsiteltäväksi
perusturvalautakunnan kokouksessa 18.1.2018. Vs. kotihoidon esimies on
23.11.2017 esittänyt perusturvaj ohtaj alle Vesannon kunnan ikäpoliittisen ohjelman
päivittämistarpeen ja työryhmän nimeämisen 18.1.2018 pidetyssä
perusturvalautakunnan kokouksessa.
Päivittämisen eteneminen ei ole toteutunut, koska asia ei ole ollut 18.1.2018
perusturvalautakunnan kokouksessa käsiteltävänä.

Esitys: Saatetaan tiedoksi ikäpoliittisen ohjelman päivittämisen tilanne. Viedään asia
uudelleen perusturvalautakuntaan esitettäväksi helmikuun 2018 kokouksessa.

Päätös:

Saatettiin vanhus-ja vammaisneuvostolle tiedoksi tilanne, ikäpoliittinen ohjelma on
seuraavan perusturvalautakunnan kokouksen esityslistalla. Keskusteltiin myös
ikäihmisen palveluoppaan päivittämisen tarpeesta.

Lisätiedot: Sanna Korhonen, vs. kotihoidon esimies, 0500-577869
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TIETOTEKNIIKKAKURSSIN JÄRJESTÄMISMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

VVN 5 § Vanhus- ja vammaisneuvostossa on noussut esille ikäihmisten tietotekniikkakurssin
järjestäminen Vesannolla.

Esitys: Tietotekniikkakurssin järjestämiseksi on selvitettävä alueen ikäihmisten
kiinnostus kurssia kohtaan, kurssin järjestämisestä vastaava taho sekä kurssin
järjestäjä.

Päätös:

Keskusteltiin aiheesta ja todettiin, että Savonetin ja kansalaisopiston järjestämät
kurssit eivät ole vastanneet tarpeeseen. Ikäihmiset tarvitsisivat aivan alkuvaiheen
opastusta tietotekniikassa ja tarjolla olleet kurssit ovat kohdentuneet jo
edistyneemmille käyttäjille ja ryhmäkoot ovat olleet niin suuria, että yksilöllinen
ohjaus ei ole onnistunut.

Vanhus-ja vammaisneuvosto tuli siihen lopputulokseen, että ensin on kartoitettava
koulutuksen tarve; millaista koulutusta tarvitaan ja kuinka paljon olisi halukkaita
osallistujia. Selvitetään samalla kuinka paljon kurssista oltaisiin valmiita
maksamaan. Sovittiin, että vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja kirjoittaa
kirjelmän jonka Sirpa Jäntti välittää sähköpostitse järjestöjen puheenjohtajille ja
sihteereille. Järjestöt kartoittavat sitten jäsenistöstään, kuinka paljon ja millaista
tietotekniikkakoulutusta tarvittaisiin. Järj estöj en edustajat kutsutaan yhteiseen
kokoukseen asian tiimoilta 26.2.2018 klo 13, paikkana kirjasto tai Elokolo.
Kun kurssitarve on määritelty, selvitellään mahdollisia kouluttajia, koulutuspaikkaa
ja kustannuksia. Selvitetään myös mahdollista rahoitusapua, kehittämissäätiö, pankki
ym. Jatketaan asian käsittelyä seuraavassa vanhus- ja vammaisneuvoston
kokouksessa 28.2.2018.

Lisätiedot: Sarma Korhonen, vs. kotihoidon esimies. 0500-577869
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MUUT ASIAT

VNN § Käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat.

-Sovittiin ystävänpäivä-juhlan j ärj estelyistä: Yhdessä eteenpäin-ystävänpäiväjuhla
14.2.18 klo 10 seurakuntakodilla. Seurakunta järjestäjänä! kustantajana, Aki Virta
varaa tarjoilut Violasta, ilmoittaa tapahtumasta seurakunta-paistalla ja järjestää
ohjelmaa yhdessä mm. vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa. Tuulikki Tiihanoff
ilmoittaa juhlasta seura-palstalle. Vanhusten ja vammaisten tukiyhdistys järjestää
kyydityksen halukkaille Simokodin ja Vesakodin asukkaille. Alli Mokkila kerää
osallistujat. Vs. kotihoidon esimies selvittää kotihoidon asiakkaiden
osallistumishalukkuuttaj a mahdollisuutta kulj etukseen seurakuntakodille. Aki Virta
on yhteydessä kehitysvammaisten päivätoimintaan.

-Vanhusten- ja vammaisten tukiyhdistys on ilmaissut huolensa perusturvan
henkilöstömuutoksiin1henkilöstön vaihtuvuuteen. Keskusteltiin aiheesta, esille nousi
tiedonkulun heikkous, tieto henkilöstömuutoksista ei tavoite yhteistyötahoja ja
aiheuttaa hämmennystä. Huolta herättää myös henkilöstörnuutosten vaikutus
asiakkaiden palveluihin, palveluidenj atkuvuuteen sekä henkilökunnan hyvinvointiin.
Kysymyksiä herää henkilöstöhallinnosta, miksi perusturvan virkojen täyttäminen on
niin haasteellista! Mikseivät virat ole kysyttyjä.

-Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus ja yrnpäristöministerin
ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ovat lähettäneet kuntien vanhus- ja
vammaisneuvostoille kyselyn arkea helpottavan teknologian opastus- ja
neuvontapaikoista, sekä ohjauksen saatavuudesta. Vanhus- ja vammaisneuvosto
vastasi kokouksessa kyselyyn ja vs. kotihoidon esimies Sanna Korhonen välittää
vastaukset vanhus- ja vammaisneuvoston puolesta sähköisesti.

Seuraava kokous 28.2.2018 klo 12.00 Neuvolan kokoustilassa.


