VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:

Torstai 1.3.2018 klo 13.00 – 14.30
Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Työryhmän jäsenet:
Helvi Sulkuvesi
Helena Ndow
Kaija Lappeteläinen
Uolevi Ruhanen
Anne Pärnänen
Tytti Mård

(varajäsen Ulla Ihalainen) Eläkeliiton Rautalammin yhdistys ry
(varajäsen Seija Paananen) Rautalammin Eläkeläiset ry

(varajäsen
(varajäsen

Rautalammin Eläkkeensaajat ry
Rautalammin sotaveteraanit ry
Anja Ahonen)
Rautalammin Kehitysvammaisten Tuki ry
Sinikka Korhonen) Kunnanhallituksen nimeämä edustaja

Perusturvaosaston edustajat:

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Anne Nieminen, palveluasumisen vastaava / Anne Haukka, kotihoidon vastaava
Jaana Kinnunen, sihteeri
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Helvi Sulkuvesi avasi kokouksen ja toivotti kaikki
tervetulleiksi kokoukseen.
Todettiin, että Rautalammin eläkkeensaajista Kaija Lappeteläinen
ei ollut paikalla. Hänen varajäsenensä on Heikki Korhonen, mutta
hänkään ei ollut paikalla.
Rautalammin eläkeläisistä ei myöskään ollut edustusta tässä kokouksessa.

2§

Kunnanjohtaja Anu Sepposen puheenvuoro
Kunnanjohtaja Anu Sepponen kertoi tuntemuksiaan kahden kuukauden työrupeamastaan. Haluaa lisätä avoimuutta kunnassa ja aikoo pitää netissä blogia sekä alkaa kirjoitella lehtien palstoilla.

3§

Pöytäkirjojen käsittely
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri, sen jälkeen pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla jäsenille sekä laitetaan kunnan nettisivuille.

4§

Vanhus- ja vammaisneuvoston nettisivut
Nettisivuille on saatu oma kohta vanhus- ja vammaisneuvostolle.
Sinne laitetaan neuvostosta yleisesittely, perusturvajohtajan tekemä yleisesittely, pöytäkirjat, neuvoston jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet, puheenjohtajan puhelinnumeron voi myös laittaa näkyville. Jatkossa voi laittaa linkit järjestöjen omille nettisivuilla tarpeen
mukaan.
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5§

Kokouspalkkiot sekä koulutus/kurssien km-korvaukset
Kokouspalkkiot maksetaan Rautalammin kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkiosäännön mukaan.
Jäsenillä pitäisi olla koulutuksiin osallistumisesta matkamääräys,
jonka pohjalta palkkio maksetaan. Asia jäi vielä avoimeksi.

6§

Kirsi Solmari; Perusturvaosaston kuulumiset
Rekrytoinnista; psykososiaalisen kotikuntoutuksen työntekijä on
valittu 1.3.2018 alkaen.
Palvelut vanhuspuolella vetää hyvin, ei ole jonotuspaikkoja.
Vammaispalveluissa hakemusten käsittelyajat ovat noin 2 kk, laki
sääteisesti voi olla maksimissaan 3 kk. vammaisten tehostettua
palveluasumista ei ole mahdollista Rautalammilla saada, vammaispalveluiden piirissä on noin 10-20 henkilöä.
Opiskelijoita on tulossa harjoittelemaan kotihoitoon.

7§

Koulutus / kokousterveiset
Helvi on käynyt Pohjois-Savon liiton järjestämän ikäihmisten valta
kunnallisessa seminaarissa 8.1.2018. Hän kertoi koulutusterveiset.
Kirsi Solmari totesi, että Rautalammilla ollaan tuettu kotona asumista jo pitkään erilaisin keinoin.
Yhteispalvelupisteessä voi saada kelan asioihin lisää tietoa sekä
lomakkeiden täyttöapua. Kunnassa on oma fysioterapeutti meidän
asiakkaille, terveyskeskuksessa on omansa.
Kunnassa toimii myös erilaisia terveys- ja liikuntaryhmiä ikäihmisille. Kunta osallistuu myös digitointiin, lääkemuistuttaja kokeilulla,
jossa mukana 3 muistisairasta.
Kotikuntoutuksessa oleva fysioterapeutti tekee yhteistyötä kotikuntoutuksen kehittämisessä.
I&O –hanke menossa.

8§

Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta 2017 – 2021
Käytiin toimintasuunnitelmaa läpi keskustellen asioista, liitteenä 1.
Uolevi Ruhanen ehdotti, että olisiko mahdollista ensi talvena hankkia kenkään kiinnitettäviä liukuesteitä kunnan avustuksella ikäihmisille ?

9§

Muut esille tulevat asiat
Esille nousi yhdistysten kokoontumistiloista.
Mietittiin myös yhdenvertaisuus periaatetta ja voisiko kirjaston kivijalkaa käyttää tai työväentaloa. Kunta kartoittaa käytettäviä tiloja
yhdistysten käyttöön.

10 §

Kokouksen päättäminen
Kiitokset kokouksesta.
Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi ke 5.9.2018 klo 13.00.

Helvi Sulkuvesi
Puheenjohtaja

Jaana Kinnunen
Sihteeri
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