SODANKYLÄN KUNTA

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
To 9.11.2017 10:00 - 11 :40
Aika:
Paikka:
Hannuksenkartanon neuvotteluhuone
Esa Sassali, pj
Läsnä:
Riitta Hokkanen
Mauno A Virtanen
Urpo Mokko
Pekka J Heikkilä
Olavi Haapaporras
Raija Bergdahl
Anitta Mikkola, siht
Muita läsnä olleita:
Anne-Mari Lakkala
Maaret Siikaluoma
Kati Mure
Poissa:

1§

Lasse Näsi
Sisko Kiuru
Satu Honkonen
Markku Lehtinen
Sari Aikio
Risto Niemi
Lea Aikio
Tuula Annala
Inga Mukku, vanhustyönjohtaja, neuvottelukunnan sihteeri
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen aluksi kuultiin kotihoidon osastonhoitaja Anitta Mikkolan selvitys Omaishoidontu
en alueellisesta toimintaohjeesta. Läsnä olleille jaettiin Omaishoidontuen alueellinen toimin
taohje sekä Lapin maakunnan (ikäihmisten) kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet.

2§

OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN
Todettiin läsnä olevat. Vanhustyönjohtaja Inga Mukun ollessa estyneenä nimettiin Anitta
Mikkola kokouksen sihteeriksi.

3§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Edeltä käsin lähetettyyn asialistaan lisättiin kohta 4. Esityslistan hyväksyminen ja kohta 10.
Muut esille tulevat asiat.
Esityslista hyväksyttiin lisäyksin.

Lapin Tähtikunta

Kunnanvirasto
PL 60
99601 Sodankylä

Puhelin
Telefax
Y-tunnus

0400 618 870
(016) 618 102
0193169-1
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5§

EDELLISEN KOKOUKSEN 26.9.2017 PÖYTÄKIJRAN HYVÄKSYMINEN (sähköinen
hyväksyminen)
Edellisen kokouksen pöytäkirja oli lähetetty vanhusneuvoston jäsenille sähköisessä muo
dossa.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkijra.

6§

VANHUSTYÖN TILANNEKATSAUS
Kuultiin paikalla olleiden osastonhoitajien lyhyet yhteenvedot eri yksiköiden nykytilanteesta.

7§

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN
Keskusteltiin toimintasäännöstä.

Nyt olevaan toimintasääntöön esitetään seuraavat muutokset:
1 § Muutos:
Perusturvalautakunta nimeää edustajansa neuvottelukuntaan ja pyytää, että sivistys
ja tekninen lautakunta sekä kunnanhallitus nimeää edustajansa.
2§

Lisäys: ... sekä tuleva sote-alue.

4.§

NEUVOTTELUKUNNAN TEHTÄVÄT
Vanhusneuvosto:
1. Edistää ikäihmisten, ikäihmisiä edustavien järjestöjen ja viranomaisten yhteistoi
mintaa kunnan/maakunnan alueella.
2. Seuraa ikäihmisten tarpeiden kehittymistä kunnan/maakunnan alueella.
3. On mukana jo kunnan/maakunnan yleisiin oloihin vaikuttavissa suunnittelussa tuo
den esille ikäihmisten näkökulman ja nimeää tarvittaessa edustajansa näihin työ
ryhmiin.
4. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vas
taavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja
suunnistaa on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.
5. Seuraa ja ottaa kantaa kunnan/maakunnan yleisiin oloihin vaikuttavaan päätöksen
tekoon.
6. Edistää ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksente
koon.
7. Edistää ikäihmisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa,
sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnoissa
sekä muissa julkisissa palveluissa.
8. Seuraa ja ottaa kantaa kunnan/maakunnan tuottamien ikäihmisille tarkoitettujen
palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä.
9. Tekee aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmi
siä koskevissa asioissa.
10. Huolehtii vanhusneuvoston toiminnasta ja käsittelemiensä asioiden tiedottamises
ta.
11. Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat asiat.

Päätettiin, että sihteeri kirjaa esitetyt muutokset ja toimintasääntö käsitellään ja hyväksytään
seuraavassa kokouksessa.
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8§

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018-2019
Keskusteltiin ja päätettiin vuodelle 2018-2019 toiminnoista, jotka haluttiin nostaa esille ns.
tavanomaisen toiminnan lisäksi.
1. Vanhusneuvosto tekee aloitteen ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että eläkeläisjärjes
töille osoitetaan yhteinen asianmukainen kokoontumispaikka.
2. Vanhusneuvosto järjestää tiedotustilaisuuksia eri teema-alueilta. Teema-alueista
päätetään vanhusneuvoston kevään kokouksissa.
3. Vanhusneuvosto järjestää toimintakaudella omia tiedostustilaisuuksia vanhusneu
voston toiminnasta. Tavoitteena on saada vanhusneuvoston toiminta näkyväm
mäksi kuntalaisille.

Päätettiin käsitellä toimintasuunnitelmaa vielä tarkemmin seuraavassa kokouksessa
9§

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätettiin perustaa valiokunta valmistelemaan kokoukseen tulevia asioita. Valiokuntaan ni
mettiin puheenjohtaja Esa Sassali, varapuheenjohtaja Mauno A. Virtanen, jäsenet Raija
Bergdahl ja Urpo Mekko.

10§

SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PMTTÄMINEN
Puheenjohtaja sopii vanhustyönjohtaja Inga Mukun kanssa seuraavan kokouksen viikolle 50

11§

KOKOUKSEN PMTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11 :40.
Kokouksen jälkeen jäsenillä oli mahdollisuus ruokailla, osallistua ltte-pisteellä muutos
agentti Liisa Niirasen etäkokoukseen ja käydä Esperin -hoivakodin avajaisissa.
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Esa ��sali
vanhusneuvoston puheenjohtaja
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Anitta Mikkola
kokouksen sihteeri

